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SUKAKTI MININT
KAZYS BRADŪNAS

PaAM>t&
PAGERBKIME LIETUVIŠKI KNYGA

Yra mūsuose žmonių, sukak
tuves (ypač dar savo) labai 
mėgstančių. Yra tačiau ir tokių, 
kurie jų kratyte kratosi, kurie 
savo metų kraitį slepia giliau
siame skrynios dugne, kad tik 
viešai apie tai neprasitartų. Iš 
kitos pusės, netrūksta ir tokių, 
kurie kažkaip geroka dalimi pa
tys sugeba save "apsigerbti’'. 
Vienu kitu atveju su paties ger
biamojo žinia, pritarimu, talka 
ir paskatų atsiranda kiek gali
ma iškilmingesni, įvairiais laips
niais vienas už kitą aukštesni 
iškilmės rengimo komitetai, kaip 
iš gausybės rago ir pagal ko
mandą pasipila straipsniai viso
je mūsų spaudoje ir pan. Vis
kas vienadieniai blykstelia, kaip 
degtuko užbraukimas. o po to 
vėl nieko išliekančio kaip nebu
vo, taip ir nėra.

Jokiu būdu nepasisakydami 
čia prieš to ar kito verto as
mens sukakties minėjimą apla
mai, norime tik priminti, jog, 
kaip visur, taip ir čia, ir ger
biamasis ir gerbiantieji privalo 
neprarasti saiko, nepertempti 
reikalo už įprasto etiketo ribų, 
kad ir pats gerbimas nevirstų 
visai atvirkštiniu rezultatu — 
sveikos savigarbos praradimu.

Yra tačiau ir kitas kraštuti
numas, kada tautai ir mūsų 
išeiviškai lietuvių visuomenei 
brangūs asmenys, ypač rašyto
jai, muzikai, mokslininkai, me
nininkai, sulaukę 60 ir daugiau 
savo amžiaus metų, bet kokio 
viešo minėjimo kratosi iki pas
kutiniųjų. Tokiems užsispyrė
liams čia taipgi nepritariame. 
Sakysim, kad ir rašytojo, su
laukusio 60, 70, 75 ir daugiau 
metų savo amžiaus sukakties at
veju, prisimenamas ne vien tik 
tokią ar kitokią pavardę nešio
jantis žmogus, bet ir jo visos 
tautos kultūrinin aruodan įneš
toji dalis — jo išliekanti kūry
ba, jo knygos. Jeigu jau rašyto
jas ryžosi skaitytojui atiduoti 
savo parašytąsias knygas, tai 
jau niekada jis negali uždraus
ti visuomenei apie jas kalbėti 
arba vien tik kalbėti, neminint 
paties autoriaus pavardės. Ra
šytojo, sulaukusio 60 ir daugiau 
m. amžiaus, pagerbimas yra ir 
lietuviškojo rašto pagerbimas 
aplamai, yra puiki proga spau
doje ir susirinkimuos užakcen
tuoti kūrybinės plunksnos reikš
mę tautai, o taipgi atkreipti vi
suomenės dėmesį į nūdieninę 
lietuviškosios knygos situaciją. 
Pačių sukaktuvininkų autoitų 
draudimą šitai daryti, laikytu
me visais atžvilgiais neleistinu 
ir nenaudingu dalyku. Labai ge-

rai, kad patys rašytojai, kiek 
teko aplink pastebėti, sau pa
gerbimų neorganizuoja, bet ne
gerai, kai jie visomis jėgomis 
priešinasi, kai tai nori padary
ti visuomenė ir spauda.

Šia proga tenka čia atidengti 
paslaptį (ar nepaslaptį?), kad 
ir Bernardas Brazdžionis yra 
visomis jėgomis besispyriuo ja li
tis prieš jo 60 metų sukakties 
minėjimą spaudoje ir kitur. Taip 
gi tenka čia užsiminti ir tai, kad 
Bernardui Brazdžioniui skirtieji 
"Kultūrinio Draugo” puslapiai 
turėjo būtti atmušti š. m. vasa
rio 4 d., rašytojo 60 metų su
kakties savaitėje. Tai dienai ati
tinkamą straipsnį buvo jau ža
dėjęs parašyti poetas Jonas Ais
tis. Sukaktuviniam puslapiui 
reikėjo gauti pačią paskučiausią 
paties Jubiliato nuotrauką. Tuo 
reikalu ir parašiau Bern. Braz
džioniui laiškutį. Ir po to buvo 
gautas Jubiliato laiškas, drau- 
džiąs jo sukaktį spaudoje minė
ti. Atsakė žadėtąjį straipsnį ir 
Jonas Aistis, irgi gavęs Jubilia
to draudimą. Reikėjo klausyti 
kieto poeto žodžio ir nuo pla
nuoto sukaktuvinio puslapio at
sisakyti.

Tačiau, anot Maironio, "Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo...” 
Nors ir kaip priešinasi pats Po
etas, atrodo visi pylimai trūksta 
ir plyšta... Plačiai Bernardo 
Brazdžionio sukaktį jau pami
nėjo “Darbininkas”, paminėjo 
taipgi “Dirva”, “Nepriklauso
ma Lietuva” ir kiti laikraščiai. 
Tad teatleidžia Jubiliatas, jei
gu ir “Kultūrinis Draugas” to
liau laukti negali. Nežiūrint, ką 
pats Poetas besakytų, šiandien 
čia minime jo 60 metų amžiaus 
sukaktį.

Tačiau jaučiame, kad skaity
tojui būtų labai įdomu sužinoti 
ir visus tuos motyvus, dėl kurių 
Jubiliatas taip spyriuojasi sa
vo sukakties minėjimui. Tad, 
pyks ar nepyks Poetas, spaus
diname čia ištrauką jo laiško, 
rašyto sausio 18 d. “Kultūrinio 
Draugo” redaktoriui:

“Gavau Paties laiškelį, pra
šantį medžiagos mano metų su
kakties proga. Tos sukakties aš 
visai nesirengiu “švęsti”; nesgi 
nemanau, kad šiokia ar kitokia 
dešimtų metų sukaktis jau bū
tų proga save pasigerbti. Dėl 
to aš ir Lietuvių Dienų žurnale 
vengiu rašytojus gerbti tiek ar 
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Bernardo Brazdžionio sukaktis. 
Išeivijos teatro temomis. 
“Gulbės giesmė“ Chicagoje. 
Lituanistikos studijų reikalu. 
Stempužienės ir Lapinsko kon
certas.

Sovietų moksliniai falsifikatai. 

Mirė rašytojas Jonas Šliburis. 

Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai.

Moterų gyvenimas,

Bernardas Brazdžionis skaito savo poeziją. Nuotr. L. Kančausko

IR KELY BEGALINES KELIONES
Rašytojui Bernardui Brazdžioniui šešiasdešimt metų

Poeto Bernardo Brazdžionio 
60-toji gimimo diena nežymiai 
praslinko vasario 2-rą; kukliai 
ir kietai jubiliatas atsisakė siū
lomų pagerbimų, tad ir spauda 
nedrąsiai teprabyla apie šią di
džią didelio žmogaus sukaktį.

Kas gi klausia: ar galiu tave 
mylėti, ar galiu tave gerbti?

Jei Tavim pilnas lietuviškasis 
gyvenimas, Poete, Tu drausk 
nedraudęs, mes apie Tave kal
bėsim, Tavo posmais gyvensim.

Sic transit!.. Ne poetai, bet 
mes — mirtingieji.

Išeivijoje raštais plūsta lais
vės dienų trupiniai, bėgimų siau 
bas; knygose ir kronikose lape
liu atžymime kitus, visą medį 
išauginame sau... Kelionių ap
rašymai po Europas ir kitas že
mes, kol dar kojos nestingsta; 
rūpesčiai apdraudomis ir sene
lių namais, kur tarp savųjų su
byrėsime...

Šviesesni spinduliai: jaunimas 
r senimas politikuoja, kruta - 

veikia; jaunimas į šį kraštą gi
liai žvelgia, savos tautos reika
luose irgi budėdami; senesnioji 
karta, vienas po kito išeidami, 
o jų likę artimieji vietoj vystan
čių vainikų dažniau renkasi au
ka įsiamžinimą savoj kultūroj.

Lėšų gal bus, o kur žmonės 
tos kultūros išeivijoj saugoji-

Poetas Benį. Brazdžionis su žmona Aldona. Nuotr. D. Cibo

ALE RETA
baltosios kalijos, kelia grakštų 
oranžinį žiedą rojaus paukštis 
(Poeto mėgiamiausia gėlė), vy
niojasi ant stogo, žydi jų dau
gybė... Kambariuose nuo sienų 
žiūri Rouault Kristus, Galdiko, 
Valiaus, Jurkaus, Paukštienės 
ir kitų dailininkų paveikslai. 
Čia vaišingai sutinkami lietu
viai.

Namie Poetas visada geros 
nuotaikos. Sveikata neseniai bu
vo susvyravusi, bet dabar Poe
tas vėl pailsėjęs, jaunesnis, ne
gu rodo kalendoriai.

— Viskas gerai, ačiū 
kad tik galėtum savo 
dirbti...

Sprangi redaktoriaus
ilgos valandos prie linotipo ma
šinos, nors niekad Jubiliatas tuo 
nesiskundžia...

Perėjus į darbo kambarį, Po
eto veidas vėl šviečia kitaip; at
rodo, kad jis nebegirdi Maria 
Callas, nemato pro langą žvel
giančios kalijos; ranka tiesiasi 

į į lentynas, blyksi akiniai, skai
tant knygų vardus, cituojant 

| posmus...
| Ir galvoji:

Dievui, 
darbą

duona,

mui? Kaip su mirusių rašytojų 
palikimais? Kur Jurgelionio 
Kiršos, Būdavo, Škėmos, Kaupo 
ir kitų pomirtiniai raštai, kur 
jie užklydo, susivėlino? Ar ne
reikalingi pastovūs, autoritetin
gi kultūros sargai? Kitaip — 
tebežaliuojanti išeivijos šaka sa
vo vaisius nebesurandamai gali 
išbarstyti.

Ir grįžkime prie Jubiliato. Tik 
apie jį keletą bruožų nubrėžki- 
me; vien jo posmus čia cituosi
me (iš “Vidudienio sodų”), iš
skyrus šiuos kito žodžius po
etams. kurie tinka ir Jubiliatui 
B. Brazdžioniui:

“Reikia Dangaus Malonės 
gyvent šioj žemėj 

ir negyvent šioj žemėj”.
(Vladas Šlaitas)

Tokie poetai. Jie gyvena dide
le siela, ir jie kuklūs, nenorį 
viešumos; jie šioj žemėj, bet ir 
toli už šios žemės savo posmuo- 

; se sugautais gyvenimo niuan- 
, sais ir amžinybės spinduliais.
POETAS ŠIANDIEN.

Angelų Karalienės (Los An
geles) miestas yra lyg didelis 
kaimas, išsimėčiusiomis po kal
nelius ir sugulusiomis vilomis 
pajūry, bet didmiestine siela — 
meno, Ifilrąų, muzikos, rašto 
milžinų centrais ir jų tyliais 
darbo kambariais.

Netoli Sidabrinio ežero yra 
šiame mieste tokia trumputė ir 
neplati gatvelė — India. Įkainiui 
tarp medžių snaudžia kuklus iš 
lauko, — tikras poeto namelis 
(2210 India St., Los Angeles 39, 
Calif.). Bet jis virsta erdviu 
skoningai sutvarkytu, kai įžen
gi. Gyvena ten Bernardas ir Al
dona Brazdžioniai. Poeto darbo 
kambarys pilnas knygų, kampe 
— kukli lova, užsislėpusi plokš
telė lieja Maria Callas, Baro, 
Stempužienės balsus ar simfo
nijas. Šiame kambary Poetas 
užmiršta pasaulį. Už namo, pa
kalnėn krypstančiame sodely, 
pražįsta nuostabūs kaktusai, 

Kas pasėjo sieloj tiek gėlių. 
Vidury žiemos, kad jos žydėtų, 
Kas nepagailėjo spindulių 
Vidury vidurnakčių gilių 
Žodžiams jūsų, jūs, sparnai 

poetų

Nors Pats sako, kad eilių da
bar nerašąs, bet junti, jog šio 
kambario tyloj daug rašyta. 
Svajota ateitin, kiausytasi atsi
šaukusių praeities gandų, su
linkta nuovargiu...

O. tėviške, nebegaliu toliau
Taip sunkios 

Tavan dirvožemin įklimpę mano 
kojos, 

Gimtosios žemės sultys pro 
pirštus taip sunkias. 

Ir kryžkelėse, tartum nuo vai
duoklio. nuo manęs žegnojas. 

Nebegaliu toliau...

Bet Balsas tame pat eilėrašty 
galop sušunka:

Ne lapas rudenio... Ne, ne! Aš 
ne lavonas!
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Praeitą kartą šioje paraštėje 
buvo pasakyta, kad kultūrin
gas žmogus gerbia savo protė
vių palikimą ir stengiasi jį pa
žinti. Šį kartą norėtume pa
brėžti, kad kultūringas žmo
gus stengiasi pažinti, kas jo 
tautiečių šiandien yra kuria
ma ar sukurta. Ir čia vėl grįž
tame prie lietuviškos knygos. 
Chicagoje per Vasario 16 mi
nėjimą kalbėtojas ragino klau
sytojus nusipirkti bent po po
rą knygų per metus. Prašy
mas buvo labai kuklus, bet jis 
kartu išduoda ir auditoriją, 
kurią prašytojas prieš save tu
rėjo ar vaizdavosi turįs. Juk 
siūlymas per metus nusipirkti 
bent dvi betuviškas knygas (ir 
tai dar patriotų susirinkime) 
reiškia, kad knyga nesidomi
ma. Todėl ir kyla klausimas, 
ar negalima būtų mūsų visuo
menę šiais lietuviškos kultūros 
metais kokiu nors būdu la
biau sudominti lietuviška kny
ga. Ryšium su tuo norėtume 
iškelti keletą siūlymų.

Pirmiausia kyla klausimas, 
ar mūsų knyga pakankamai 
reklamuojama. Amerikinės kny 
gos ne tik recenzuojamos, bet 
ir plačiai reklamuojamos žur
naluose bei laikraščiuose. Ko
dėl peturėtų būti panašiai rek
lamuojama ir lietuviška kny
ga? Antra, bene būtų sveika 
plačiau praktikuoti vadina
muosius naujų knygų “prista
tymus” visuomenei specialiuo
se susirinkimuose, kaip jau 
kartais daroma. Trečia, t)ūtų 
galima organizuoti popietes ar 
susirinkimus, kuriuose būtų 
aptariamos lietuviškos knygos, 
diskutuojamos jų keliamos 
problemos.

Kai kuriose kolonijose veikia 
menininkų ar kitokie klubai, 
kitur kitokiais vardais vadina
mos organizacijos, kurių susi
rinkimuose svarstomi visokie 
lietuviškos kultūros klausimai. 

Bėru. Brazdžionis su prof. Mykolu Biržiška. Nuotr. D. Cibo.

Tačiau neteko pastebėti, kad 
juost; būtų aptariamos naujai 
pasirodžiusios knygos. O tai 
būtų naudinga ne tik pačiai 
visuomenei, bet ir rašytojams 
ir pačiai knygai. Pavyzdžiui, 
tokioje Washingtono apylinkė
je veikia s kelios organizacijos, 
kurių susirinkimuose kalbama 
apie namų statybą, dantų prie
žiūrą ir panašiomis temomis, 
bet nebuvo girdėti susirinki
mo. kuriame būtų svarstomos 
lietuviškos kultūros ir specia
liai lietuviškos knygos proble
mos. Atrodo, kad šiai koloni
jai lietuviška knyga tartum 
neegzistuoja. Tiesa, yra kele
tas knygų mėgėjų, kurie jo
mis pasirūpina, bet tai mažu
ma. Daugumai, anot Girniaus, 
lietuviška knyga iš anksto 
“nuobodi”. Ypač pasigendama 
naujų lietuviškų knygų jaunes
nės generacijos šeimose. O juk 
faktiškai lietuviška, knyga yra 
lietuviško susipratimo bei kul
tūringumo rodiklis. Daugumas 
greičiausia nė nežino, kokios, 
pavyzdžiui, pernai pasirodė 
knygos, kurios jų buvo premi
juotos ar laimėjo konkursą, o 
juo labiau kas jose rašoma.

Pagaliau dar vienas reika
las. Ne visose kolonijose yra 
vieta, kurioj būtų galima leng
vai lietuviškų knygų nusipirk
ti. Tokiu atveju Bendruomenė 
ar kuri kita organizacija turi 
rasti knygų platintojų, kurie 
pvz. sudarytų sąrašą žmonių 
ir sąrašą norimų nusipirkti 
knygų ir jas užsakytų. Šian
dien mums reikia naujų knyg
nešių, kurie ne tik skleistų 
knygas apie Lietuvą tarp kita
taučių, bet ir lietuviškas kny
gas lietuvių tarpe, žodžiu, rei
kia daugiau dėmesio ir teisin
gai suprastos propagandos lie
tuviškai knygai. Ir dar vienas 
reikalas — svarbu, kad mūsų 
jaunuomenė skaitytų savas 
knygas. Bet čia jau atskira 
tema. L. D.



IŠEIVIJOS TEATRO TEMOMIS
i ^Pasikalbėjimas su New Yorko Lietuvių teatro 

režisieriais Dalia Juknevičiūte ir Vytautu Valiuku

New Yorko Lietuvių teatras 
stato Kosto Ostrausko viena
veiksmį vaidinimą “Pypkę” (re
žisuoja Dalia Juknevičiūtė) ir 
Algirdo Landsbergio vienaveiks
mį farsą “Barzdą” (režisuoja 
Vytautas Valiukas,) balandžio 
mėn. 29 d., šeštadienį, 8 v. v. 
Van Wyck Junior High Scho- 
ol, 85—05 144th Street, Jamai
ca, N. Y. šia proga spausdina
me pokalbį su režisieriais ne 
vien tik norėdami šį tą patirti 
apie spektaklį, bet ir plačiau pa
gvildenti išeivijos teatro temas.

KLAUSIMAI VYTAUTUI
VALIUKUI

profesionalų 
tas išsisėmi- 
per einamas 
lietuviškam

Kas, Jūsų nuomone, būdin
giausia šių dienų išeivijos teat
rui ir kokios jo ateities perspek
tyvos?

Sunku apibūdinti išeivijos te
atrą, kada jo veik nėra, ir ten
ka apie jį kalbėti, sprendžiant 
iš kelių atsitiktinių pastatymų. 
Tas atsitiktinis vaidinimų pasi
rodymas, tur būt, bus būdin
giausia žymė, rodanti išeivijos 
teatro nuovargį ir išsisėmimą. 
Pradžioje turėtas entuziazmas 
ir viltys sukurti pastovesnį teat
rą išblėso. Buvusių aktorių gre
tos retėja, žmones pakerta nuo
vargis, nes spektakliai lipdomi 
nepaprastai sunkiose sąlygose. 
Didesnės gyvybės dar parodo 
mėgėjų trupės, vadovaujamos 
energingų buvusių 
aktorių. Tikiu, kad 
mas tėra dar tik 
reiškinys ir kad 
teatrui ateis pagalbon su nauja 
energija jauni žmonės, jau čia 
baigę teoretines studijas. Be jų 
pagalbos tikėtis padėties page
rėjimo būtų sunku.

Kitas svarbus reiškinys — tai 
žiūrovų sudėties keitimasis. 
Anksčiau žiūrovus sudarė vy
resnioji karta, gyvenanti atsi
minimais ir labiau norinti ma
tyti tai, ką jie buvo matę Lie
tuvoje. Jų poreikius gana gerai 
patenkino ir patenkina mėgėjų 
trupės. Gi jaunoji karta, jau 
baigusi mokslus čia, yra kita 
publikos dalis, statanti jau griež 
tesnius meniškus reikalavimus 
lietuviškam vaidinimui. Deja, 
jos nedaug tesilanko lietuviškuo
se įvykiuose. Bet tai turėtų bū
ti mūsų publikos pati gyviau- 
sioji dalis, sudaranti paklausą 
rimtam teatro darbui. Tai būtų 
žiūrovai ir mūsų pajėgiausiems 
dramaturgams, jau rašantiems 
nauju “idiom”. Be abejo, teatro 
perspektyvos prašviesėtų, jeigu 
teatras susilauktų materialinės 
paramos (pinigų!). Iš kur?

Algirdo Landsbergio “Barz
da” yra jau kelintas Jūsų sta
tomas vaidinimas New Yorke. 
Kuo šis pastatymas išsiskiria ir 
kokia Jūsų režisūrinė kryptis?

Landsbergio "Barzda” para
šyta stiliumi, dar iki šiol pas 
mus nebandytu. Šalia žodžio, li
teratūrinio dramos elemento, 
Landsbergis apsčiai naudoja ir 
grynai sceninių elementų, kurie, 
skaitant veikalą, nekrenta akin, 
tačiau, realizuojant spektaklį, 
jie nemažiau svarbūs kaip ir žo
dis. Tai grynai fizinė mizansce
na, gausus įvairių daiktų panau
dojimas, muzikiniai efektai. Tas 
techniškas spektaklio apipavida
linimas sudaro sunkiausią dalį, 
statant vaidinimą mėgėjiškose 
sąlygose.

Jūs visuomet stengiatės įves
ti jaunus žmones j savo pasta
tymus. Pavyzdžiui, šiam dviejų 
vienaveiksmių vakarui vienam 
iš jų “Pypkei” režisuoti pakvie
tėte Dalią Juknevičiūtę. Kaip 
sekasi dirbti su skirtingi] kar
tų žmonėmis?

Reta laimė pasitaiko, kad į 
lietuvišką išeivijos teatrą ateina 
dirbti jaunas, talentingas, pui
kiai tam darbui pasiruošęs žmo
gus kaip Dalia Juknevičiūtė. 
Tremties teatre aš nedaug te
turėjau tokios talkos. Nepapras
tai jos darbą ir kolegiškumą 
vertinu — turime suradę bend
rą kalbą ir supratimą. Malonu 
yra paminėti, kad šiam vaidini
mui pavyko pritraukti ir dau-

giau jaunų žmonių ir pasiau
kojančio techniško personalo, 
kurie dirba tikrai su dideliu at
sidėjimu. Būtų didelis teatrui 
nuostolis, jeigu nyki mūsų teat
ro aplinka atbaidytų juos nuo 
tolimesnio darbo.

Kokie Jūsų ateities planai te
atro srityje?

Po šio spektaklio turiu numa
tęs kitą sezoną išleisti lėlių vai
dinimą, kurio darbas yra gero
kai įpusėjęs — yra dekoracijų 
eskizai (dailininko Vytauto Ig
no), veikalų tekstai (Dalios By- 
laitienės), muzika (Giedrės Gu
dauskienės), net ir tekstas da
linai surepetuotas. Kas bus to
liau — ateitis parodys.

KLAUSIMAI DAIJAI
JUKNEVIČIŪTEI

pa-

ne- 
at-

Jūs baigėte dailės studijas 
Chicagos Meno institute, jas gi
linote Europoje, o vėliau vėl grį
žote studijuoti — šį kartą į 
Chicagos Goodmano Teatro mo
kyklą, kurią prieš porą metų 
baigėte. Kas paskatino tai 
daryti?

Skatinti — tikrai niekas 
skatino. Greičiau daug kas 
kalbinėjo, šiandien nepajėgčiau 
išvesti kokios atskirų priežas
čių ar stimulų kreivės, vedan
čios į dramos studijų pasirinki
mą. Gimiau ir augau beveik te
atre. Pirmieji kūdikystės prisi
minimai neatidalomi nuo teat
rinio gyvenimo. Nešnekant apie 
mokykliniam amžiuj jau visai 
“rimtai” statytus “vaidinimus” 
prisimenu, kad teatras buvo ma
no pamėgdžiojamas nuo tada, 
kad iš viso pradėjau prisiminti.

Pažindama gerai ir amerikie
tišką ir išeivijos lietuvišką teat
rus, pasakykite, kokie tarp jų 
skirtumai ir panašumai?

Platus žodis teatras. Ameri
kietišką teatrą pažįstu daugiau 
mažiau tik per Goodmano stu
diją, kuri vis dėlto užima ne
mažą rolę vietinių teatrų sąsta
te. Todėl negalėčiau leistis į 
išsamesnį nupasakojimą visos 
amerikietiško teatro situacijos, 
kuri šiandien itin problematiš
ka visame kaleidoskope atskirų 
teatro meno šakų, kaip dramos 
literatūra, apimanti klasikus ir 
avangardus, rimtus draminės li
teratūros veikalus iir tik šiaip 
sau vaidinimus, galiausiai išei
nanti už savo ribų į “non mat- 
rix” pastatymus, šiandien taip 
vadinamus “happenings”; pro
fesiniai repertuariniai teatro 
kolektyvai, vasaros, taip vadi
nami, “stock” kolektyvai, ko
merciniai profesiniai teatrai, vie 
tiniai mėgėjų arba “community” 
teatrai; teatro biznio visa komp
likuota sistema; teatrų unijos; 
teatralų agentūros siaurai besi- 
specializuojančios tik artistų, tik 
režisierių, ar tik “producerių” 
reikaluos. Teatro sąvokai dar 
integralinės dalys yra publika 
ir kritika. Visi šie elementai

Tėvas (K. Vasiliauskas), Mama (A. Uknevičiūtė), Kareivis (E. Vaičiulis), Kiekvienis (P. Sandaravičius) ir 
Vadas (Vyt. Valiukas) — akimirka iš A. Landsbergio “Barzdos” repeticijos. Premjera kartu su K. 
Ostrausko “Pypke” įvyksta balandžio 29 d., 8 vai. vakare, Van Wyck Junior High 'mokyklos salėje, 85-05 
144th. Street, Jamaica, N.Y. Nuotrauka G. Naujokaičio

Dramos “virtuvė”: Prie stalo (iš kairės į deš.) “Barzdos” autorius Algirdas Landsbergis su savo režisierium 
Vytautu Valiuku, toliau “Pypkę” režisuojanti Dalia Juknevičiūtė su autorium Kostu Ostrausku.

—L ’ Nuotr. Ged. Naujokaičio

sudaro tą neapsakomai sudėtin
gą teatro aparatą (atleiskit už 
išsireiškimą!). Ir kaip dabar at
sakyt į užduotą klausimą ir pa
lyginant, kokie skirtumai ir 
panašumai tarp amerikietiš
ko ir lietuviško teatro? Lie
tuviško teatro Amerikoj nė
ra. Yra vieno ar kelių spektak
lių pasirodymai. Yra vienas ki
tas kolektyvas su profesiniai 
pasiruošusiais vadovais, su vie
nu kitu profesiniu aktorium. Ta
čiau ir visi profesionalai mūsų 
aktoriai šiandien žiauriai iš
stumti iš tos kategorijos, nes 
gyvena iš kitokio pragyvenimo 
šaltinio, o teatro darbą dirba 
ne profesinėse sąlygose.

Kosto Ostrausko “Pypkė” po 
Antano Škėmos “šventosios In
gos” inscenizacijos praeitą ru
denį Santaros - Šviesos stovyk
loje yra Jūsų antras režisūri
nis darbas, kur tenka Jums irgi 
vaidinti. Mūsų sąlygose tai daž
nas atsitikimas. Kiek tai įma
noma suderinti ir kuris užsiėmi
mas arčiau širdies? Kas būdin
ga “Pypkės” pastatymui?

Vytauto Valiuko pakviesta ir 
suprasdama beveik neįmano
mas, į fantastiškus kompromi
sus vedančias mūsų- teatrinės 
veiklos darbo sąlygas, negalė
jau atsisakyt režisuot “Pypkės”, 
kuriai buvo pasiūlytas toks 
stiprus sąstatas: Laima Vasi
liauskaitė, Vytautas Valiukas, 
Kazys Vasiliauskas. Na, ir 
įklimpau. Mūsų repeticijoms 
įpusėjus? mūsų Pypkutei — Lai
mai nusišypsojo laimė. Visos 
karjeros juk negali paaukoti 
dėl vieno vaidinimo. Vasiliaus
kaitei iš sąstato pasitraukus, 
turėjau pati įstot susidariusiai 
nepataisomai spragai užpildyti. 
Tiesiog neįsivaizduoju, kaip to
kį dvigubą uždavinį galima sėk
mingai išspręsti, nenuskriau-
džiant vienos (vaidybinės) arba | dirbant bendrą darbą, tokį kaip 
antros (režisūrinės) pusės.

“Pypkės” pastatyme dailinin
kas Romas Viesulas jau su pir
muoju savo dekoracijų eskizu 
įnešė visai vienaveiksmio inter-

Bernardo Brazdžionio sukaktį
minint

ar mūsiškis Vaitkus. Pa- 
dabar 50-tieji, man 60- 

Didelis čia daiktas ir di- 
čia mūsų nuopelnas. Kai

(Atkelta iš 1 psl.)
kitiek metų sulaukus. Rašyto
jui svarbu kūrybos derlius. Už 
tai jis vertinamas. Jei už kūry
bą jis nevertas minėjimo, tik ta
da jau iš pasigailėjimo beliktų 
amžiaus sukakties proga jį pa
minėti. Suprantu, kad gražu su 
rašytoju susitikti, kai jis, sa
kysim, sulaukia 75, 80, 90... me
tų, kaip dabar Carl Sandbur- 
gas, 
čiam 
tieji, 
delis 
kažkas pasisiūlė man 50-ties me
tų sukakties proga “pagerbi
mą” surengti Čia, Los Angeles 
mieste man jau gyvenant, atro
dė tada lyg kuolu būt tvojęs į 
galvą. Atsisakiau. Rengėjai su
pyko. Spaudoje vienas kitas 
brūkštelėjo. Negi visiems už
drausi — gal kam ir malonu 
pasišaipyti, kad, štai, va, sulau
kė 50 metų, o nieko gero nepa
rašė... Tad ir prašau Kazimierą 
dėl tos sukakties nevargti, nie
kuo nesirūpinti, ne tik neužsi- 
gausiu, atvirkščiai, būsiu labai 
patenkintas. Atpenč, jei imsi 
minėti ir “gerbtį”, tada užsigau- 
siu ir matysiu, kad nenori žmo
gui gero. Beje, rašė man Jonas 
A., prašė šio ir to, sakėsi kam, 
— atsakiau panašiai. Ir manau, 
jis mane supras. Taigi, nekan
kink ir Jono su prašymais, ne
atimk jam brangaus laiko, kurį 
jis galėtų sunaudoti kam nors 
kūrybiškam”.

pretacijai daug galimybių stilis
tiniam naujumui ir savitumui. 
Tai vienas idealiausių atvejų, 

pastatymo buvimas.
Kokie Jūsų ateities pianai te

atro srityje?
Noriu vaidint taip, kaip ir 

gyvent.

Asmeniškai man pačiam, kaip 
redaguojančiam “Draugo” kul
tūrinį priedą, nieko jame nera
šyti ir nepaskelbti apie Bernar
do Brazdžionio sukaktį būtų la
bai skaudu ir sunku. Brazdžio
niui jaučiu giliausią dėkingumą 
nuo pat pirmutinių savo paties 
kontaktų su literatūra. Žinau, 
kad panašius jausmus Jubiliato 
poeto atžvilgiu turi ir visi kiti 
mano kartos rašytojai. Juk ne 
vienas jų savo jaunystės raštų 
bandymus kaip tik pirmą kartą 
atspausdino kadaise Brazdžio
nio redaguotuose “Ateities 
Spinduliuose”. Juos redaguoda
mas, Brazdžionis laiškais ir as
menišku kontaktu patarinėjo 
mums "blozniems” gimnazis
tams, kaip ir ką rašyti; kiek 
ūgtelėję, mes mintinai mokėjo-

ORTHOPEDI.IOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St„ Chicago 29, 01. 

Tel. PRospect 8-5084
Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštad. 9-1

P, ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) Ir t. t.

Vai. 
vak. 
dieni 
susitarus.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 
2858 West 63rd Street 

kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 ..
Šeštadlenias 10—1 vai. Trečla- 
uždaryta. Ligoniai priimami

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Res. telef. WA 8-5078

v.

Rm. tek 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO* 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
(Medical Building) Tek LU 5-6446 

Priima ligonius nagai susitarimą.
Jei neatsiliepta, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3148 IVest 63rd Street
Tel.. PRospect 8-1717 

Re*id.. 3241 West 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 lkl 3; . 
čladlonlale uždaryta Antradieniai* b 
penktadieniais rak. nuo 7 iki 8 »al

tre

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos Ir California 
: kasdien nuo 6—8 vai. vak

Šeštad 2—4 vai.
Trečlad. Ir kitu laiku pasai sutari 

Ofiso telef. 47S-4O42
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0538 — Elgin
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVeet 71»t Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.
TeL ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirmad., antr., ketvlrt 
penktad. 2—9 vai. v.

Šeštad. 18 v. r. ik! 1 v. popiet.
Ligoniu* priima pagal susitarime. 

ir

me ištisus jo rinkinius ir bren- 
dome plačioje jo paunksmėje.

Tiesa, dar vėliau, kada mano 
kartos literatams reikėjo arba 
susirasti autentiškąjį savąjį žo
dį arba visai nutilti, neapsieita 
ir be aštresnio vyresniųjų ir 
jaunesniųjų dialogo. Tačiau, ma
nytume, kad tai buvo natūralus, 
ne pirmutinis ir ne paskutinis, 
bet kiekvienu laikotarpiu besi
kartojantis dialogas tarp kartų, 
kada, jausmams įsisiūbavus, ir 
vieniems ir kitiems išsprūsta 
gal ir ne visai būtinas žodis. 
Nežiūrint to, kiek dabar jaučiu,

Ofiso 735-4477; Rez. PR. 8-8960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

CRAWFORD MEDICAL BLDG 
8449 So. Pulaski Road

n«4TAl vnaHtaHn’3 ■

Re*. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerlta b- moterų ligos

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

Mišo HE 4.1414, Rea. RE 7-6887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpedalyM akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

(710* ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—3 ir 6—8 vai va. 

šešt. 13—3 v. p p. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rea. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 8 A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad„ ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 v. ir nuo 6 lkl 8 v. v. 
ŠeStad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 VV. 71 st Street 

iriso tai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
iešt. nuo » lkl lt vai.; arba susi
tarus

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p p. ir 6 
ki 8 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympio 1-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. 
ir Šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 VVest 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p„ 6—8 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto Ol/ymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadieniu*, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 
K ĖDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westem Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. ik! 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
’l vai. ryto iki 3 vai p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Re*, tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv., 5 — 8 vai., 

antrad. ir penkt. 1 — 4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

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

Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
šeštad. * V. E. — 3 v, p. p.

visos anos jaunesnės kartos ra
šytojų (deja, dabar toli gražu 
taipgi ne jaunųjų) pagarba ir 
šilti jausmai Brazdžioniui, o 
taipgi nuoširdus jo kūrybos 
vertinimas lig šiol nėra išblėsę, 
atvirkščiai — tik padidėję. Ir 
bėgantis laikas taipgi dar daro 
savo: neesminiai žmogiškų kon
taktų bruožai dyla, o ryškėja 
amžinieji, kol pagaliau lieka tik 
visų bendras ir pats didysis šie- r 
kis — gyvoji lietuvių literatū
ra pačiose rinktinėse savo ap
raiškose.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800: Namu 925-769 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1—9 vai. p. p.

Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660
OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė. 4

Vai.: pirmad., 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. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.. pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubllc 7-2290

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

keičia stiklus ir rSmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; Šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 vai. poDięt

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOJ 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St

Vai antrad. nuo 2—5 popieti, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, Oak Forest, U

Kabineto tel. 687-2020 
Narni) tel. 839-1071 

______Vizitai pagal susitarimą..

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

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

Valandos pirm, ir ketv. nuo 13 iki 
2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v.: antr 
ir penkt. nvo 13 lkl 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas. 2750 Vest 71 Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—a v. v., penkt, 10—12 
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. v. 
Sekmad. ir trečlad. — uždaryta.

Rez. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vaL: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
talku — pagal susitarimą.
Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. Lr 6—8 v. vak.

Treč. ir šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehiil 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 ik! 4 ir 6 iki 8 v. vak 
Šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta.
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAfiKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak.; penkt. ir šeštad, 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. lr 7 iki 8 v. v 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road

Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1—-4 
lr 6—8 v. v.: ketvirt. 6—8 v. vak. 
šeštad. 18—2 v.



IR KELY BEGALINES KELIONES
(Atkelta iš 1 psl.)

Nerenkit man, grabadirbiai, pa
auksintų grabų! 

Man duokit kąsnį tėviškės 
gimtosios duonos.

Man duokit sidabrinį lašą 
tėviškės šaltinio. —

Aš noriu gyvas būt, aš noriu 
gyvas būt!

Ir atbalsis:

Ašarom palaistyk gimtą žemės 
grumstą.

Kelsis prasikalus laisvės lel.ja... 
Pažiūrėk, kiek brolių aukso 

jūron grimsta...
Kraujo klony skleidžias la'svės 

lelija. — 
Tu išbrisk į šventą savo žemės 

krantą,
Kur kančios katarsis puošia 

gyvą ją...

Taip, neskubinkite, grabadir
biai, kalti juodo, nei auksinio 
karsto, — Poetas gyvas! Jis 
šiandien labiau gyvas, nei jau
nystėj, nes kančių katarsis puo
šia tautas, puošia ir poetų sie
las.

Retai mes, laimingieji losan
geliečiai, girdime Poetą viešai; 
bet užtat charakteringai atsilie
pė p. D. apie jo vėliausią pasi
rodymą: “Visa buvo įdomu, bet 
Brazdžionio eiles taip išgyve
nau, net širdį suspaudė, net ne
bežinau, apie ką jis į pabaigą 
skaitė...”

Ir kitos jautrios dūšios, p. J., 
išsireiškimas: “Gėda mums, ge
rai prasikūrusiems Amerikoje 
lietuviams, kad negalime ati
traukti Brazdžionio nuo maši
nos, sudaryti jam progą gyvent 
vien lietuvių kultūrai...”

Gilų vakarą, paliekant žydin- 
čių krūmų apsuptą Poeto na
melį, atskambėjo posmai:

Kai kruvinam saulėteky ėjau, 
užmiršęs laimes duoklę, 

Tu man tarei: Kentėk!

Tada neklausiau: Kur? Kur tu, 
kurtus rytojau’ 

Kokia paslėps, kokia priglaus ir 
neišduos giria?..

*

Ir niekas niekur niekados širdies 
ramybės nežadės, 

Ir gersi ašarų marias, bus duona 
suodys juodos, 

Mirtis kvatodama užpus paskuti
nes žvaigždes...

Tai iš “Vidudienio sodų”, pre
mijuoto (ir per eilę metų dar 
neišpirkto) leidinio, kur Poetas, 
formos meisteris, gilus meninin
kas, lyriškose akimirkose tragiš
ką žmogaus mįslę spėjantis.

Poetą iš lietuvių širdžių. Ar 
ištrynė? Ne! Iš Lietuvos at
vykstą ir atviresni laiškai pra
sitaria, kaip B. Brazdžionio (ir 
kitų laisvųjų rašytojų) knygos 
iš rankų į rankas ten eidavę 
ir tebeeiną iki sudilimo; kaip 
studentai grobstę rinkinį “Per 
pasaulį keliauja žmogus”; kaip 
viena moteriškė turėjusi visą 
Kauną pereiti, kol suradusi 
knygą. Ir pačiuose komunistų 
rašytojuose B. Brazdžionio įta
ka žymi. Justinas Marcinkevi
čius rašė: “Per pasaulį keliauja 
jaunystė”, “Jie laimingi — jis, 
vienas, jis vienas...” Ar tai ne 
brazdžioniški posmai? Net ir E. 
Mieželaitis, rašydamas apie ke
liones Vakarų Europoje, eiliuo
ja: “Ką parvežt tau iš Romos ?” 
— “Didžiosis Kryžkelės” rinki
ny buvo B. Brazdžionio eik: “Ką 
tau parnešti dovanų?”

Pagaliau, komunistai suprato, 
kad B. Brazdžionio sunaikinti 
nepajėgs. Ir ėmė atitaisyti anks
tesnius niekšiškus ėjimus; ėmė 
šen ten. pagarbiai cituoti B. 
Brazdžionio eilėraščius, o 1965 
m. išleistoje “Literatūros istori
joje” jau tas pats E. Mieželai
tis paskiria mūsų Poetui beveik 
tris puslapius, pripažindamas jo 
kūrybą gera poezija, vadinda
mas jį “Talentingu vakarykš
čios dienos (reiškia, laisvos Lie
tuvos) poetu”.

b. šiapus Atlanto.
“Vidudienio sodai” ir anksty- 

vesnioji mūsų Poeto kūryba su
prantama, yra brangi daugumai 
išeivijos lietuvių, gimusių Tė
vynėj ar pabėgėlių stovyklose. 
Kas pripildo mūsų švenčių, mo
kyklų deklamacijas? — Eilėraš
čiai iš “Ženklų ir stebuklų”, “Ku 
nigaikščių miesto”, “Svetimų 
kalnų”, “šiaurės pašvaistės”... 
Jaunesnieji deklamuoja “Meš
kiuką Rudnosiuką”, eilutes iš 
“Tėvų namelių”, “Po Tėvynės 
dangumi” ir kitų Vytės Nemu
nėlio rinkinių.

Ir jeigu pernykščiame Jauni
mo kongrese Poetas nebuvo tin
kamai pastebėtas ir išskirtas, 
tai tik akivaizdžiai prasikišo 
vienas mūsų charakteringas 
bruožas — pirmoje eilėje gal
voti apie save. Tas pat buvo 
pakartota ir Religinio kongre
so metu Washingtone, --- ten 
irgi poetų nepasigesta, — tą 
patį regime ir kitomis tautinė
mis progomis. O vis tiek braz- 
džioniška dvasia skambėjo B. 
Budriūno Kantatoje, skambėjo 
deklamacijų atsidūsėjimuose;

O, Viešpatie, rudens didysis medi. 
Ir židiny šaltos širdies žiemų, j

O, šio gyvenimo šviesi šehere- 
zade,

O ilgesy, o žavesy namų...

SKAISTUS IR TURTINGAS 
PAVAKARYS.

a. Amžiaus pilnatis.

Ir
Ir

Ir

prisipildo žemės upių saikas, 
apsemia ir klonius ir namus 

vanduo; 
vėl ateina širdžiai mano 

laikas —
Ruduo.

O.

Ir

Ir

' Metus.

potvyni, ateik, ateik — 
kartojau 

su malda pasveikinau 
pirmuosius verpetus; 

atiduodu amžiams, ką 
nešiojau —<

Mūsų Poetas gyveno žemėje 
ir lyg negyveno žemėje. Lašėjo 
metai, suiašėjo į brandaus am
žiaus pilnybę; nesukrauta tur
tų, jais neapdrausta senatvė, 
jokios monografijos neparašyta. 
Rašyta, redaguota, sapnuota, il
gėtasi, siekta, rinkta grožio grū
deliai į eilėraščius, į puslapius, 
kad

Ir
kitiems jie spindėtų, 
ėjau.

Dainavau.
Ir sustojau, 

sustojau prie mažo upelio, 
tariau, — 

pagaliau...
Ir atsakė padangių ereliai:
Ne — keliauk!

Ne — keliauk!
Ne----- keliauk!

Ir
•— Pailsėsiu,

Griauna lieptus 
Aš mačiau, ta 
— Kaip srovė,

Būk ir tu kaip

ir nuneša tiltus, 
upelė linksma... 
— tarė man, — 

nepailsęs 
srovė amžina!

Poetui gyventi ir negyventi 
žemėje, būti amžina srove, ne
susikrauti apčiuopiamų turtų, 
bet paskleisti tautoje kitokius 
turtus, padėjo ta asmenybė, ku
ri vis buvo drauge, dalijosi ne
dalia ir sapnais, kuri apsodino 
India gatvėje namelį krūmais 
ir žydinčiomis gėlėmis.

Tu man buvai kaip sparnas 
paukščiui ..

Aldona, drauge mano miela...
Iš “Svetimų kalnų” rinkinio 

pakartota, kaip dedikacija, “Vi
dudienio sodų” pirmame pusla
py. Ta asmenybė — tai Poeto 
žmona.

b. 40-ties metų platumo 
kūrybinė vaga.

Nors pirmas B. Brazdžionio 
eilėraštis buvo J. Griniaus at-

f

Poetas Bernardas Brazdžionis, sulaukęs 60 metų amžiaus.
Nuotr. L. Kančausko

spaustas “Pavasary” 1924 m., 
antras — 1925 m. “Ateity”, bet 
Poetas pats savo tikrą kūrybi
nio kelio pradžią pripažįsta nuo 
1927 metų. Nuo to laiko prasi
deda jo plati kūrybinė veikla 
ir vienas po kito ateina į pasau
lį poezijos’ leidiniai. Apžvelgti 
plačią Poeto kūrybą — ne šio 
rašinio tikslas. Šiais Poeto am
žiaus (60) ir kūrybos (40) su
kakties metais, reikia manyti, 
pasirodys dar ir daugiau 
straipsnių ir gilesnių studijų.

c. Brazdžionio daigai.

tekėjo į kitus, išsifermentuoda- 
mi, išskaidrėdami, kiekvienoj 
sieloj kitaip ištrykšdami.

Ar nešat jūs pasaulyje paklydę 
broliai, 

Jos vardą, jos gyvybę ir jos 
garbę širdyje?

Artėja tėviškės dienų pakrantės 
atitolę... 

(O jūs vis tolate, vis tolate,
deja...)

džiovus

Amžių aukuro ugny tą ugnį 
Uždegei, Poete, pirmas tu 
Ir, per amžių perbėgęs bedugnę, 
Perdavei kitam...

Ar šios eilutės neatskambėjo 
Mykolo Vilties “Neparašytų 
laiškų” šauksmo? Ar nėra mū
sų Poeto posmuose panašaus 
rūpesčio, kurį neišdailintais pos
mais išreiškė, žūstančių mūsų 
brolių lūpomis, iš mirties nagų 
ištrūkęs “laiškų” autorius?

“VIDUDIENIO SODŲ” 
PAKRAŠČIUOSE.

a. Balsai pavergtoje tėvynėje.
Iki šiol Bernardas Brazdžionis 

dar nėra susilaukęs platesnės 
savo kūrybos studijos. Ar jis 
jau pamirštas? Ar kitos prie
žastys verčia mūsų rašto žmo
nių duoklę savai tautai apeiti?

Gimtinėj apie 10—15 m. 
Brazdžionis buvo šmeižiamas. 
Jo kūryba pravardžiuojama 
“grabų ir kapų” poezija (kita
dos trečiafrbntininkų sugalvotu 
vardu). E. Mieželaitis (1953 
m.) jį parafrazavo: “Per pasau
lį keliauja šuva, su Vatikanu ir 
Walstrytu susirišęs”. Po metų 
T. Tilvytis savo raštuose (1- 
mame tome, 248 psl.) jį išvadi
no šunim, beždžione. Vėliau J. 
Šimkus jo kūrybą minėjo, kaip 
“giesmėmis cypiančią literatū
rą”. Kritikas V. Galinis teigė, 
kad B. Brazdžionis nebūtų iš 
Lietuvos bėgęs, jei ne ateiti
ninkų pinklės. Ir vėl T. Tilvytis 
“Tiesoje" prabilo, kad ‘kapita
listų veiklą laimina kun. Kapo
čius, o apdainuoja trubadūrai 
Brazdžionis ir Kossu Aleksand- 
riškis (Aistis).

Kodėl komunistams taip už
kliuvo niekad nepolitikavęs ra
šytojas ? Todėl, kad B. Brazdžio
nis yra didelis poetas, bet jų 
nebepasiekiamas priversti tar
nauti saviems tikslams, kad ne
įmanoma nutildyti poeto laisvės 
troškimo giesmes. O B. Braz
džionio kūrybos įtaka tokia di
delė tautai, kad reikėjo šių dirb
tinių šmeižtų pagalba ištrinti Vytautas Kaulinaifis Šv. Jurgis (Inž. A. Sabalio nuosavybė)

Kūryba nėra vieno žmogaus 
nuosavybė. Poetas gavo “ilge
singą sielą” iš savo genties, 
brendo sielos grožy bei jos tra
giškame likimir. Ir jo kūryba 
srovėmis, upeliais, tryškšlėmis 
tvino į kitas, jaunesnes, sielas; 
vis dar gaivindama ir daiginda
ma naujus daigus. Prisimena 
Los Angeles viena jauna ponia, 
po pamaldų iš V. Prižginto per
kanti Vytės Nemunėlio knygas 
savo kūdikiui, kai ji to kūdikio 
dar tik laukė... Girdi, kai gims, 
kai paaugs, tegu mokysis tų ei
lučių, kurių ir ją mažą mama 
išmokė, o vėliau skatino skaity
ti ir kitas 
gas.

Aš būsiu

Ir 
Ir

B. Brazdžionio kny-

vis tavy, o žeme, 
gyvas, 

tava giesmė, tauta,tavyje
tavo laisvės atgarsis

ankstyvas, 
tayo skausmo veliumas 

vėlyvas,
Ir

i
Mirty — gyvenimo krivūlė 

iškelta.

Poetai yra krivūlė gyvos tau
tos kultūrinio žibinto. Poetai 
yra kartų junginys, tiltas iš sie
los į sielą, per nevilties bedug
nes, iš nakties į aušrą...

Kažin, kas vėlei mūsų vietoj 
Gyvens - pasens, klajos ir klys, 

kaip mes, 
Praras dangaus jiems žemę 

pažadėtą,
Bet gyvą neš širdy per visą 

svietą
Ir per visas žemes.

Poetas prisipažįsta, kad, nors 
iš jauniausių dienų domėjosi ir 
skaitė pasaulinių rašytojų kūri
nius, veikė jį ir savieji: mokėsi 
iš Putino, žavėjosi Kirša, bran
gino Aistį ir kitus...

Panašiai negalėtų užginčyti ir 
iškilieji jaunesnės kartos (po B. 
B.) mūsų poetai, kad jie savo 
kely nesižavėjo Brazdžioniu ir 
nesimokė iš jo. K? Bradūnas, 
Nagys, Niliūnas, Jurkus, Šva- 
baitė, net ir Mackus, Sadūnaitė 
ir kiti. Šie, be abejo, savus poe
tinius šaltinius, be kita ko, pri
siurbė ir iš sudėtingų Vakarų 
kultūros dirvožemių. Iš tų pat 
Vakarų siurbėsi ir B. Brazdžio
nis; iš jo ir per jį visa tai nu-

Numirę kalba, kad girdėtų 
kurtiniai

Ir kad pasiektų jų šviesa akis 
aklųjų —

BERNARDO BRAZDŽIONIO 
METAIS —

Žemės nepamilę, pėdsakus gi
liai įmynę...
Mūsų Jubiliatas atsisakė pa

gerbimų spaudoje ir salėse.
Bet argi mes klausim: ar ga

lim? Nesiklausė “Darbininkas”, 
nei mokykla Clevelande. Kali
fornijos Bendruomenė pasirinko 
Poetą kandidatu į Tarybą; Vo
kietijos lietuviai pakvietė jį šią 
vasarą studijų dienoms; losan- 
geliečiai, tikriausiai, originaliai 
savo Poetą pagerbs ir išleis ke
lionei į Europą... Dailiųjų Menų 
klubas (poetei dr. E. Tumienei 
pirmiausia Poeto jubiliejų pri
siminus ir jo pagerbimo reika
lingumą iškėlus) specialiu susi
rinkimu B. Brazdžionį atžymėjo 
ir įteikė jam gražų adresą bei 
dovaną. Poetą prisimena žmo
nės, kuriems jis brangus ir rei
kalingas.

Palieka pėdsakus akis uždengęs 
auksas, 

Suspindi turtas - neturte, šviesoj 
tamsa, 

Kad nuogu sielos veidu, vakaro 
sulaukus, 

Sutiktum skausmą, tartum 
spindulį rasa.

Kad žemės kloniuos žmonės
žemės nepamiltų, 

Palieka pėdsakus palaimintiems 
dangus. 

Kad nenupultų pasmerkti nuo 
laimės tilto, 

Palieka pėdsakus išeinantis 
žmogus...

Mūsų Poetas nėra dar “išei
nantis žmogus”. Jo skaistus pa
vakarys dar pilnas gyvybes, 
naujų planų ir jėgos. Mes, lai
mingieji losangeliečiai, žinome 
jo rūpestį lietuvių kultūra, tau
tos ateitim; mes pažįstame jo 
puikų sąmojų, ironiją gyvenimo 
dėmėms, pasiilgimą naujų švie
sų... Jei ir nėra jo įvairiose val
dybose, bet jo poezijos dvasia 
yra mūsų organizacijose, pa
moksluose, dainose ir giesmėse, 
kantatose, lituanistinėse klasė
se, Bendruomenės suėjimuose...

(Nukelta į 5 psl.)

DARŽININKAS

Aš visą pavasarį mielą 
Gėlytes darže sodinau 
Ir sutemą pilną lūšnelę 
Visai užmiršau, užmiršau.

Už lango alyvos pražydo. 
Alyvos žydėjo širdy. 
Ir sulą išgėrė ir midų 
Tie baisūs šešėliai, juodi.

Nebūtą čia saulė viešėjus, 
Negrįžtą ruduo nei šalna.
Ir taip apie vargo žegnotus arėjus 
Liūdnai neskambėtą daina.

Pabiro dvi ašaros, brangūs safirai, 
Ir žėri ne žemės ugnim.
Ir dienos į saulę pasviro... 
Kas bus, o kas bus su manim...

Aš visą pavasarį mielą 
Gėlytes darže sodinau 
Ir sutemą pilną lūšnelę 
Visai užmiršau, užmiršau.

1929. V. 21

ATEITIES PAVEIKSLAS

Mūsą gyvenimas kaip samanė bitelė 
Vėlyvą vakarą j avilį parskris,
Jau bus daina nutilusi, jau bus gražiai pašalę —■ 
Kaip Dievo mintys susirinksim pas duris.

Ant šilo samanos žalios su širdimi pražilusia 
Gal verks jaunystė už paklydusias maldas, ir verkiančiai 

dangus jai išrišimą duos,
Ir tujen, mylima, ir tu gal su manim per vienąnakt pražilsi, 
Ir bijūnėliai nežydės veiduos.

Pas ugnį tolimą regėsim taip save susėdusius,
Iš siluetą pastatysim sau tėvą gūžtelės žuvusius namus, 
Lig paskutinio saulės spindulio žydės ten aukso vynuoginis 

žiedas
Ir nuomete baltam pirmoji mūsą meilė eis pro mus.

Dvarus ir turtus atiduos karaliai
Ir karalienės — perlus, smaragdus,
Ir tavo vardas, Jėzau, mirties žaismo pastoralėj 
Saldžiausioji paguoda bus ir prieglobstis nežemiškai saldus.

Vienuoliai ir vienuolės šalto mūro sienose, 
Aukšti hierarchai ir žemi tarnai
Iš mėnesienos vaikščiojo į mėnesieną
Ir nesurado tavo tako, Kristau, į tenai.

Mes į tenai su aidu, einančiu per lauką, 
Mes į tenai su sausu ėglio spygleliu
Taip nukeliausime nepasipuošę ir vienplaukiai 
Pagruodžiu vėlinią keliu.

Pas paslapties iš Kalno prasimušusį upelį
Ten mūsą siela pasilenks, ir atsigers, ir atsigaus sunykusi, 
Ir bus žydresnė už vaivorykštės opalą 
Šventąją iškilmių šventu žolią vainikuose.

Užmiršk žmogaus prisirišimą tuščią
Ir pažadus tau, žeme, nenumirt ir jo mylėjimą užmiršk, ir 

daugelį ir daugelį sapną, — 
Antai jau temt pradės, antai jau laivas keliasi, ir bangos ūžčioja. 
Ir aš į uostą Viešpaties be poilsio einu.

1934. IX. 9

VASAROS LIETUS

Nakčia už lango, tartum jūra begalinė, 
Apsėmusi žvaigždes ir tolimus skl'autus, 
Apsėmęs sodą ir žmogaus išvargintą krūtinę, 
Kaip okeanas ošia vasaros lietus.

Ir ošime jo tu girdi, kaip kyla javas, 
Kaip geria palaimą nuvytusi žolė, 
Ir kaip šaknelė, po velėna atsigavus, 
Į dangą stiebtas... Ir dulkėta pakelė

Vėl pasit'es'a žalią kilimą, ir medžią 
Dainuoja lapai vėl gyvybės kupini, 
Ir tu, kaip tėviškės pakluonėj kadai kadžiu. 
Vėl pirmą potvynį širdy išgyveni...

Ir žingsnių vėl klausai įpykusio perkūno, 
Kai naktį perskelia žaibą žara šviesi, 
Ir vėl nueina šiurpuliai šalti per kūną, 
Ir vėl toks mažas tu, toks vaikas tu esi...

O ten už lango, tartum jūra begalinė, 
Apsėmusi žvaigždes ir tolimus skliautus, 
Apsėmęs sodą, sielą, naktį ir krūtinę, 
Kaip jūra, ošia vasaros lietus.

“Vidudienio sodai” 1961

KRIVŪLĖ

Aš amžinai regiu tave, didžioji 
Aukštą padangią šiaurės melsvuma, 
Su pumpurais pabudusių pagojų 
Ir su rudens paukščiu paskutiniuoju 
Nešu tau džiaugsmo dainą, kai žiema.

Aš vėl šaukiu tave, o amžių upe, 
Kad neštum tu, suskaldžiusi, ledus, 
Ir kad ūkai, tėvų sodybą supę, 
Pakiltų... Ir kad sūnūs nesuklupę 
Krantan išneštų kritusių vardus.

Aš būsiu vis tavy, o žeme, gyvas, 
Ir tavyje tava giesmė, tauta, 
Ir tavo laisvės atgarsis ankstyvas, 
Ir tavo skausmo veliumas vėlyvas, 
Mirty — gyvenimo krivūlė iškelta.

“Vidudienio sodai" 1961

*



„GULBES GIESME
CHICAGOJE

ANATOLIJUS RAIKYS

Hamiltono dramos mėgėjų te
atras AUKURAS, vadovauja- ; 
mas akt. E. Dauguvietytės - i 
Kudabienės, balandžio 15 ir 16 
d. gastroliavo Chicagoje, paro
dydamas vietinei lietuvių visuo
menei J. Griniaus istorišką 6 
veiksmų dramą GULBES GIES
MĘ. gis veikalas prieš kelerius 
metus buvo papuoštas tradicine 
Lietuvių rašytojų d-jos premija 
ir yra plačiai mūsų spaudoje 
gvildenamas. Todėl čia nebelie- 
sime veikalo idėjos, teksto ar 
struktūros, bet tenkinsimės tik 
pastatyminiais hamiltoniečių lai
mėjimais.

Į spektaklį ėjome be didelių 
vilčių ar iliuzijų. Žinojome, kad 
veikalas yra istorinis ir komp
likuotas tiek scenos technika, 
tiek charakterių platumu. Suvai
dinti Boną, tą kaprizingą ir iš
didžią Neapolio karalių dukterį, 
arba Žygimantą Augustą, trijų 
šimtmečių senumo Gedimino gi
minės atžalą, ar kitus ano me
to Lietuvos - Lenkijos didikus 
yra beveik neįmanomas uždavi
nys daugiau ar mažiau Lietu
vos kaimo sūnui bei dukrai. Pa
rodyti Barborą Radvilaitę lenkų 
karaliaus dvaro intrigose, pa
tiems tų intrigų nežinant ir po
litines padėties neįsivaizduojant, 
vaičiūniškai kalbant, yra tuščios 
pastangos. Todėl būtume netei
singi, jei mes imtume kritikuoti 
gestus, judesius, žingsnius ar 
kitus didikų išorinės manifesta
cijos bruožus. Mes viso šito ne
laukėme ir nesitikėjome, todėl 
ir neapsivylėme. Ką pamatėme, 
tas mus džiugino, nes pamatė
me daugiau, negu tikėjomės.

Dvasinio džiaugsmo didesni 
ar mažesni kiekiai pasirodė tose 
vietose, kur buvo atsisakyta vai
dybos. o leista prasiveržti žmo-' 
giškojo išgyvenimo apraiškoms, 
net užsimirštant, kad esama 
scenoje*: meilei, kančiai, tie
sai. Kentėjome kartu su Bar
bora. trokšdami jai laimėjimo, j 
ir linkėjom pikto kerštingai Bo
nai — tačiau Barboros kančios 
ir nelaimės publikai ašarų neiš- 
spaudė. Nežiūrint, kiek kartų 
buvo šaukta “melas, šmeižtas, 
apgavystė” etc., bet tai buvo 
tik sausi žodžiai, nes pačių int
rigų nesimatė ar bent jų nebuvo ; 
parodyta — kas labai trukdė 
suprasti Barboros kančias. Idė- į 
jine prasme Barbora yra nu
skriaustas charakteris — kaž
kas jai pagailėjo tikrųjų gink
lų. Ji pralaimi,, nors jos vy-! 
ras yra Lenkijos karalius. To
kio pralaimėjimo žiūrovai nepri
ima — greičiau užsigauna, negu 
susigraudina. Todėl ir Barboros 
kančia yra jos vienos kančia. į 
Reikėtų dar vieno paveikslo, kur 
Barbora suspindėtų kaip kara
lienė ir laimėtoja, priversdama 
net pačią Boną jai nusilenkti — 
kas istoriškai būtų tikra. Po to 
mirtis ir Augusto liūdesys nebe
būtų reikšmingi dalykai.

Veikalas buvo gerokai apkar
pytas ir sutrumpytas. Ar toks 
sutrumpinimas išėjo autoriui į 
naudą, klausimą paliekame at
viru. nes mūsų atsakymas būtų 
neigiamas. Man pirmą kartą te
ko išgyventi keistą juslinį įspū
dį: lauki veiksmo tąsos, o su
lauki pradžią. Kiekviename se
kusiame veiksme, įskaitant ir 
epilogą, jautėsi, kad veiksmas 
tik prasideda, ne tęsiasi ar bai
giasi, kaip turėtų būti. Kodėl 
režisierė šeštąjį veiksmą, kurį 
autorius teisingai pavadino ŠE
ŠĖLIU, pakeitė į epilogą? Vei
kalą trumpinant, buvo sutrum
pintas ir veikėjų sąstatas — 
4—5 aktoriais.

Turime pripažinti, kad E. 
Dauguvietytė sušvytėjo žvaigž
de. Ji geriausiai atliko karalie
nės Bonos, piktos uošvės, vaid
menį. Ji ir kalbėjo aiškiausiai 
ir jos kalbą lydėjo teisingi ran
kų bei viso kūno judesiai. Ne
žiūrint neigiamo vaidmens, jos 
pasirodymas scenoje atgaivin
davo žiūrovą, sužadindamas ja
me dėmesį vietomis gana mono-

toniškai slenkančiai veiksmo 
gai. Iš jos vaidybos galima 
simokyti. Ir čia pasitvirtino tai
syklė, kad blogi charakteriai ir 
rašytojams ir režisieriams ge
riau sekasi įkūnyti.

Reikia atkreipti palankų 
žvilgsnį į akt. A. Žilvytienę, pri
kėlusią iš numirusių Barborą 
Radvilaitę. Ji vaidino nuošir
džiai, įtikinančiai ir, kas svar
biausia, laisvai. Jos susitikimas 
su Augustu I v. priklauso prie 
gražiausiai sukurtų scenų visa
me pastatyme. Akt. A. Stasevi- 
čius, vaidinęs Žygimantą Au
gustą, stokojo fizinės ekspresi
jos, žodinių pastangų. Jis kal
bėjo per žemai, per tyliai, per 
nesuinteresuotai — atrodė, kad 
jis gina kitus, ne pats save, lyg 
jam būtų nesvarbu jo ar jo 
žmonos likimas. Jei norėta su
kurti silpnavalio karaliaus tipą, 
tai jis 
valis, 
įtakai, 
kurtas 
kiną.

I

Pa vasari jančioje aikštėje. Nuotrauka Alg. Kezio, SJnebuvo jau toks silpna- 
nes nepasidavė motinos 
Todėl Stasevičiaus su- 
Žygimantas mūsų neįti-

Pasiimtus vaidmenis gerai at
liko. be jau minėtų, dar K. Bun- 
garda (Radvila Rudasis). V. Pa
navas (vysk. Maciejevskis), K. 
Meškauskienė (Barboros moti
na), D. Kudabaitė (burtininkė) 
ir A. Ulbinas (ark. Dzieržgovs- 
kis). Kelios scenos buvo pasi
gėrėtinos, pvz. be jau minėtos 
susitikimo scenos Barboros su 
Augustu I v., puiki buvo Au
gusto ii' Bonos dvikova, o taip
gi Barboros su Dzieržgovskiu 
IV v. s ena. Visame Barboros 
kančios epizode burtininkė Ze- 
įida yra mažiausiai reikalinga. 
Astrologas ją ger au pavaduotų.

Dekoracijos, turint minty ke- 
l;onę ir scenos dydį, buvo geros 
ir atliktos švariai. Laikmečio 
rūbai puikūs, tik mes abejoja
me, ar Radvilų rūmuose tarnai
tės dėvėjo tautiniais rūbais su

A. Žilvytienė Barboros Radvilaitės 
rolėje. Nuotr. Uosio Juodvalkio

LITUANISTIKOS STUDIJŲ
REIKALU

priklausomybės laikų — prof. 
Stasys Barzdukas.

V. Liet, literatūra Nepriklau
somybės laikais — prof. Juo
zas Brazaitis.

VI. Lietuvių literatūra Sovie
tų Lietuvoje — dr. Kostas 'Ost
rauskas.

VII. Lietuvių kultūors istori
ja — prof. Jonas Puzinas.

VIII. Lietuvių tautosaka — 
prof. Jonas Balys.

IX. Lietuvos istorija iki Liub-1 
lino unijos — prof. Antanas Va
sys.

X. Lietuvos istorija po Liub
lino unijos — Tėv. dr. Vikt. Gi
džiūnas.

Lituanistikos kursai bus Ford 
hamo universitete, Bronx, New 
York. Vasaros semestras tęsia
si nuo liepos pradžios iki rugp. 
vidurio. Visi kursai, išskyrus 
kalbą, bus skaitomi suglaustai. 
Norintieji dalyvauti kursuose 
turi jau dabar užsiregistruoti. 
Kursų reikalais kreiptis: Prof. 
A. Vasys, Fordhamo Universi- 
ty, Bronx, New York 10458. 
Tel. 9-33-22-33. Ext. 218.

(Redakcijos pastaba. Litera
tūros kurse pasigendame dalies, 
liečiančios laisvojo pasaulio lie
tuvių literatūrą, jos raidą pas
tarojo pokario dvidešimtmetyje. 
Jaunimui ši literatūra ypač ga
lėtų būti patraukli, nes, didžia 
dalimi gimusi jų gyvenamoje 
kultūrinėje aplinkoje, yra lyg 
ir jų pačių dvasios išraiška.)

Merkurijui artėjant j peritelijų, 
t. y. artimiausią nuo saulės or
bitos tašką, stebėtojas ant pla
netos paviršiaus mato saulės 
tekėjimą. Saulė palengva kyla 
rytuose. Kai jau daugiau kaip 
pusė jos iškyla virš horizonto,

ji sustoja ir ima leistis atgal, 
kol visai pasislepia po tuo pa
čiu horizontu. Bet greitai vėl iš
kyla, vis greitėdama slenka per 
dangų ir leidžiasi vakaruose.

A. B.

SPECIALIAI Į 
LIETUVĄ

Pališki nylon lietpalčiai.
Tai l'etpalčiai. kurių jūsų 
giminės prašo. Mūsų ‘‘Li- 
lion” nylon lietpalč ai, da
romi specialiai mums Itali 
joj iš 100% nylono. Tai 
yra populiariausia ir ver
tingiausia dovana.

- ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦-< 
10%, 20%, 30% pigiau mok&dte
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio paw

FRANK ZAPOLIS
320HK West 95th StreU

Chicago, Illinois 60642
(ei C.A 4-8(154 Ir GR (I.4S38

Praėjo Jaunimo metai. Jauni- mūsų jaunimu. Ar išlaikysime 
mas parodė daug entuziazmo sto tokią lituanistikos programą, 
vykiose, kongrese ir kituose pa- priklausys nuo jaunimo. Jei ma- 
rengmuose. Daug gražių minčių ža s studentų skaičius užsire- 
buvo pasėta jaunimo širdyse. ■ gistruotų, universiteto vadovy- 
Gausus jaunimo pasirodymas bė apkarpytų mūsų programą, 
buvo įspūdingas ir teikiąs daug Dabar nei vienas kalbų skyrius 
vilčių, kad mūsų laisvajai tau- neturi tokių privilegijų, kokias 
tos daliai nėra ko nuogąstauti, 
jog nebus kam perimti Marato
no deglų. Su viltimi žiūrėjome 
į entuziastingai nusiteikusį jau
nimą, kuris ryžtasi tęsti vyres
niųjų pradėtąjį darbą. Tačiau, 
ar jaunimas yra pasiruošęs šiam 
darbui?

I turi lituanistikos skyrius, ku
riame leidžiama dėstyti visos li
tuanistikos šakos.

Jaunimo tarpe pasigirsta vi
sokių pasiteisinimo priežasčių. 
Viena iš populiariausių priežas
čių — tai “būtinas reikalas dirb
ti’’ vasaros metu. Argi mes esa
me tokiame skujde, kad mūsų 
jaunimas dar sėdėdamas mo
kyklos suole turi užsidirbti sau 
duoną ? Nebūk) 
naivūs. Niekas'

Istorinės manifestacijos, pa
sirodymai nors ir naudingi, bet 
jie kaip ir įspūdžiai greitai pra
eina, nepalikdami gilesnių pėd
sakų. Jaunimo uždavinių esmė 
yra gilesnė. Iš jauii mo laukiama Parodykime šieji tiek tautinės 
rimtesnio pas ruošimo tęsti tau-, meilės ir idealizmo ir visos kliū
tinį kultūrinį darbą. Kūrybinio tys bus nugalėtos, 
ir organizacinio darbo baruose 
šiandieną dai' matome daug pa
sišventusių darbininkų. Kasmet LITUANISTIKŲ^ PROGRAMA 
pasirodo premijuoti veikalai, j 
Leidžiamos įvairaus turinio kny- Į 
gos, žurnalai, laikraščiai. Di- į 
džuojamės tokiu grandioziniu! 
veikalu kaip “Lietuvių enciklo
pedija”. Esame pristeigę orga
nizacijų, mokyklų, bet vis dėlto 
susirūpinę žiūrime į ateitį: ar 
bus kam tęsti tautinį darbą? Ar 
jaunimas ruošiasi šiam darbui?

nuometais (Būtautienė). Peru
kai ir grimas panaudoti skonin
gai ir saikiai.

Spaudoje jau ne kartą buvo 
pastebėta, kad jaunimas moko
si kalbos iš vyresniųjų ir juos 
stebi. Todėl bent programose 

I kalba turėtų būti atidesnė. Rei
kia rašyti režisierė, ne režisorė; 
Poznanė, ne Posnanė; Kotryna, 
ne Kotrina. Būtautienė, ne Bu- 
tautienė; Maciejevskis, ne Ma
cį jievskis; Dzieržgovskis, ne 
Džiergovskis ir t. t.

Baigiant tenka pareikšti 
širdžią padėką AUKURUI už jo 
pastangas ir vargą, pakeliant 
gana sunkią taip dideliam an- 

I sambliui išvyką. Chicagos teat- 
| ro mylėtojai tikrai džiaugiasi 
į hamiltoniečių kultūrinėmis pa
stangomis ir laimėjimais.

nuo

de .juokingi ir 
tam nepatikės.

A. V.

Vasaros semestro 1967 m. 
Fordhamo universitete

I. Pradedančioji lietuvių kal
bos grupė — prof. Aldona Šle- 
petytė, prof. Antanas Vasys.

II. Pažengusioji lietuvių kal
bos grupė — prof. Stasys Barz- 
dukas.

III. Lietuvių kalbos istorija — 
prof. Antanas Salys.

IV. Lietuvių literatūra iki Ne-
Tautinei kultūrai ugdyti yra 

būtinas mokėjimas savos kalbos 
ir pažinimas tautos kultūrinių 
vertybių: tautosakos, literatū
ros, tautos istorijos, tautodailės 
ir kt C tai pasiekiama tik li
tuanistinio švietimo keliu. Mū
sų šeštadieninės “Vargo mokyk
los” duoda pagrindą jaunimui, 

| bet kultūriniam darbui reikalin
gas gilesnis pasiruošimas — 
akademinio lygio.

Šimtai lietuviško jaunimo stu-
į dijuoja šio krašto universite- 
! tuose, tačiau lietuviško švieti- 
j mo jie ten neras. Jo tenka ieš
koti kur kitur. Taip pat ir laiko 
klausimas yra problemiškas. 
Studentija mokslo metu yra 
užimta savo tiesioginėmis stu
dijomis. Todėl pastudijuoti li- 

[ tuanistiką patogiausias laikas, 
I atrodo, būtų vasaros atostogų 
j laikas. Fordhamo universitetas 
kaip tik ir skelbia lituanistiką 
vasaros semestre. Šią vasarą 
sutelktos stiprios lituanistikos j 
pajėgos. Sudaryta plati progra
ma. Bus dėstoma lietuvių kalba 

. pradedantiems ir pažengusiems, 
Į lietuvių literatūra, Lietuvos is- 
; torija, tautosaka ir kultūros is- 
' torija.

Būtų nusikaltimas nepasinau
doti tokia turtinga lituanistikos 
programa. Juk savo tarpe dar 
turime visų lituanistikos sričių 
specialistų, kurie pasiryžę pasi- į 
dalinti turimomis žiniomis su j

MERKURIJAUS 
KEISTENYBĖS

savo ašį per 59 dienas, 
saulę ji apibėga per 88 

Kadangi Merkurijaus 
labai ekscentriška, tai

Stebėjimai radare parodė, kad 
Merkurijaus planeta apsisuka 
aplink 
Aplink 
dienas, 
orbita
tuo metu, kada planeta priar
tėja prie saulės, jos greitis bū
na didesnis, negu sukimosi ap
link savo ašį greitis. Kokį tad 
fenomeną iššaukia šis faktas?

Steven L. Soter iš Cornell uni
versiteto duoda tokį vaizdą.

TV. Radio, Stereo, Air-Conditioner«

BANGA
Pardavimas ir taisymas

2649 VVest 83rd St., Tel. 434-042’ 
P Rndėnas K. šimulis

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA • 

PFAFF • KENMORE 
(šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos, Slnger ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitam ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skonj kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje Ir 
priemiesčiuose. Parduodame Ir taiso
me dulkių siurblius.

B & B SIAVING MACHINE CO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago, 111. 
(10(132. Tel. 827.0044; 827-0045.

Vedfijas Arvydas M. Bikinis

VLADO RAMOJAUS (“Lenktynės su šėtonu’’ autoriaus) nau
joji knyga

KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ 
atskleidžia giliomis paslaptimis pridengto Lietuvos la kotarpio sun
kias ir daug gyvybių nusinešusias partizanų kovas. Knygoje auto
rius panaudoja visą šiuo metu prieinamą literatūrą — pač ų parti
zanų prisiminimus, okupanto tardymų duomenis ir patekusių į Va
karus liudijimus Knygoje rasite apie 200 kovotojų pavardžių ir 
daugybę Lietuvos vietovardžių.

Knyga gaunama pas platintojus ir "Drauge” Užsakymus 
siųsti “Draugo” adresu. Kaina 2.50 dol.

J

i
Special. INR $36.30
už 2 itališkus lietpalčius 
vyrams ar moterims. Spal
vos: tamsiai mėlyna, tam
siai žalia ir tamsiai ruda. 
Ši kaina ap'ma viską — 
jūsų gimines nieke ne
moka. Pr statymo laikas 
— 4-5 savaitės. Pristaty
mas pilnai garantuotas. 
Grąžinami pasirašyti pakvi
tavimai.
Naujiena — Dabar jūs ir 
sau galite užsisakyti šiuos 
itališkus nylon letpalčius. 
Kaina $12.90 už lietpaltį; 
pristatymas nemokamas.
U2SISAKYKIT DABAR. 

UŽSISAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 
New York, N. Y. 

10010
Prašykite mūsų nemokomo 

katalogo.

Namų Pirkimas Pardavimas 
INCOME TAX

KATILIUS REAI. ESTATE
•4456 W. 69th St. RE 7-8399

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tol. RE 7-5168

lllllllllll IIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIItli 
RINOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
EkBpertlfttkal uždedam naujus Ir lai 
some senus. Pilnai apsidrauo®. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-877$
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHIIIIHIillIUUIIIIIIIII

MOVING
i. NAUJOKAITIS 

ilgų tuetų patyrimas 
Apdraustas perkraustyma® 

tVA 5-9209 Chicago, Illinoi*

LEOS SINCLAIR SERVICE 
5759 So. Western Avenue 

LEONAS FRANCKUS. Sav. 
stabdžiai, Sankabos, Transmisijom, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8 9538

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ii 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei
dimai ir pilna apdrauda 
7.047 W. 67 PI. WA 5-8063

Apšild. Krosnys ir Boileriai
IŠVALOMI IK TAISOMI

Perkeitimai i apšildymą gazu. nuo 
$118.00 24-valandu patarnavimas. 
Skambinkite 737-S900.
SOLTHWEST SVPREME HEATING 

AND A1R-CONDITIONING
2917 West 59th Street

MllllinnilHIIIIIHIIHHIHIlUIH

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-5980

FRANK’S T.V & RADTO Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef — CA 5 - 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO. 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI !

S ORO VĖSINTUVAI. SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI Į

D

7

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM.

On savings accounts
NUO SAUSIO MĖN. I

Sąskaitos apdraustos iki $15,000 
8KIGHT0N SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

on investment bonus
d., 1967t

INC
PR 8 • 5875

FURNITURE CENTER,

Skanūs valgiai

• deras patarnavimas

• Puiki atmosfera

dienom nuo 9 iki
vai. vakaro.

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd 6 Artesian)

PIETOS
$1.65 & $2.25

(ORIO LAUKIMO GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA - 350 SĖDIMŲ VIETŲ

Rezervacijoms skambinkite — 436 • 4622.
Atdara ekmad iki ketvirtad 6 v ryto iki 1 v. ryto penktad 

šeštadieniai* iki 5 valandoa ryto

MARQUETTE PK., 6211 S. Western,
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom
6 vai vakaro. Sekmadieniais nuo 12 iki 5



STEMPUŽIENĖS IR LAPINSKO
KONCERTAS

Praėjus metams nuo komp. 
Dariaus Lapinsko “Cantata Dec- 
Iamata” pastatymo, kuriame pa
grindinė vokaliste buvo sol. Al
dona Stempužienė, dabar vėl tu
rėsime progos išgirsti šiuos du 
menininkus Santaros - Šviesos 
ruošiamame koncerte, balandžio 
29 d., Jaunimo centre, Chicago
je.

Šiame koncerte sol. Aldona 
Stempužienė atliks naują komp. 
Dariaus Lapinsko dainų ciklą 
AINIŲ DAINOS. Ciklas yra pa
rašytas keturiose plotmėse, spe
cialiai paruoštas mezzo-sopra
nui su pritaikytu fortepijono, 
fleitos ir mušamųjų rinkinio 
akompanimentu. Muzikinė ir 
tekstinė medžiaga šiam dainų 
ciklui imta iš lietuviškojo liau
dies lobyno, kurį komp. Darius 
Lapinskas jau anksčiau yra 
prasmingai panaudojęs “Mergai
tės dalios” cikle ir operoje “Lo
kys”.

...mainos svietas, senių dainos 
tampa ainių...

(žodinės ištraukos iš ciklo)

Sėju veju, čiutela, sodi bitela, 
sėju veju, čiuta
išjoja joja mūsų braliukas...

♦

Pralėkdamas bitinėlis pro 
drevę 

sukrutino drevelės šakelę, 
pabudino pilkąją bitelę...

Prajodamas bernelis pro klėtį 
subarškino klėtelės langelį, 
pabudino jaunąją mergelę...

*
Ūžia girelė, ūžia,
bau ne dovanai ūžia.
Vėjas šakeles laužo, šakeles 

laužo, laužo, 
smulkius lapelius barstotsrab 

suilepal suiklums...
*

Liūlia, liūlia, sūnulėlis mano, 
liūlia, liūlia mažutėlis 
mano ano namo, 
man ona namo...

*
Rūta žalioj, jau vakaras, va

karėlis, rūta žalioj, 
leisk ponuli namopi, rūta

žalioj,
jei tu manęs neleisi, paleis 

mane saulelė, žvaigždelė 
ir šviesusis mėnulis, rūta

žalioj...

Komp. Darius Lapinskas pa
rašė muziką taipgi poetų Vytau-

to Mačernio ir Alfonso Nykos - 
Nyliūno eilėračiams. Ir šie kū
limai bus pirmą sykį dabar dai
nuojam'. Chicagoje sol. Aldonos 
Stempužienės. Šalia šių origina
lių kompozicijų šliejasi dar dvi 
sumodernintos liaudies dainos 
“01 ką kalba linelis, prie kele
lio stovėdamas...” ir “Eglele 
aukštuole laduta...”

Barokinės dainos šiame kon
certe bus atliktos gana naujai 
ir savitai. Aldona Stempužienė

Kompozitorius Darius Lapinskas
Liet, foto archyvas

lr kely begalinės kelionės

(Atkelta iš 3 psl.)
Kol mūsų išeivija dar alsuoja 
brazdžioniškos poezijos dvasia, 
yra daug vilčių Vlikui ir Valiu
kui, yra pagrindo ir naujiems 
Bendruomenės planams...

Šviesos vainikas supa, siela, tavo 
dangų išsvajotu, 

miglos atveria tau žemę — 
didžią gimdytoją, 

užmirštus nutolusius metus.

Ir

Ir

Ir šituos žodžiuos tau ataidi, 
rodos, ne istorija, 

Kaip motina sena,
O praeičiausia praeitis, o dabar- 

čiausia dabartis, 
o ateičiausia ateitis jauna.

Tau verias debesys be galo ir
be krašto, — 

Tau verias jėzuito Konstantino 
Sirvydo 

Širdies krikščioniškos nusidavi
mų rinkinys — 

Šventieji Punktai Sakymų: 
Didelė didelė yra aisčių žeme...

*

Man atsiliepkit 
Tos ašaros, kur degina ugnim. 
Tos maldos, kur nušluosto 

kraują sukrešėjusi 
Ir Tu, Rūpintojėli, kuris laimini' 

maldas 
Tų sielų, žydinčių kaip rūtos 

neraškytos rankų svetimų... į 
Didelė didelė yra aisčių žemė —'

Argi mes turime klausti ta- į 
vęs, Poete, ar galim tave mylė- j 
ti, gerbti?

Mes norim, kad šie — 1967- 
tieji metai būtų Poeto ir poetų 
metais.

Sovietu moksliniai falsifikatai
Piratiškai pagrobti amerikiečių išradimai erdvių tyrime

Vykdydami falsifikatus, so
vietai kartais melagingai panau
doja ir savo mokslininkų var
dą. Pvz. 1958 m. buvo Maskvo
je paskelbta žinia, kad prof. K.

pįrfrią kartą Chicagos scenoje 
dainuos Caccini ir Durante dai
nas, kurioms pritarimą fleita 
paruošė komp. Darius Lapins
kas. Taipgi į koncerto progra
mą yla įtrauktos ispaniškos, 
folkloru pagrįstos, dainos: Can- 
ciones Populares Espanolas — 
De Falla. Kontralto arijos iš 
Haendelio “Julius Cezario”, Do- 
nizetti “La Favoritos” ir Pergo- 
lesi “La Servą Padrona”, sudaro 
operinę šio koncerto dalį.

Mokslininkas Lloyd Mallan 
paskelbė sensacingą pranešimą 
“Russia’s Space Hoax” (išspaus 
dino Science & Mechanics Publi- 
shing Co., 1966 m.), kur at
skleidžiama daug faktų apie so
vietų vagystes mokslo srityje. 
Apie tai skelbia ir “Catholic Di- 
gest” kovo mėn. numeris. Mal
lan pasakoja, kaip jis, Maskvo
je lankydamas žurnalo “Znani- 
je - Sila” redakciją, atrado jo 
puslapiuos nuotrauką, kurią 
pats buvo padaręs, radaru sek
damas erdvėlaivių judėjimą. 
Rusai tą iliustraciją buvo įsidė
ję kaip savo, pavaizduodami jų 
mokslo laimėjimus. Tame pat 
žurnale buvo ir kita nuotrauka 
darytų bandymų su raketomis 
Edwards aviacijos bazėje Cali- 
fornijoje, tik Sovietai sudarė 
nuomonę, kad čia jų bandymų 
nuotrauka.

Besistengdami pabrėžti savo 
pirmavimą erdvėse, sovietai ne
sivaržo vogti amerikiečių nuo
traukas ir net išradimus, tik, 
žinoma, vėliau daug kas iš jų 
suktybių iškyla aikštėn. Pvz. 
sovietų pulk Įeit. N. Korovuškin 
pasiskelbė pralenkęs rekordinį 
amerikiečių lėktuvų greitį 43- 
mis myliomis. Tačiau suktybė 
išėjo aikštėn, kai buvo išspaus
dinta Korovuškino nuotrauka 
su amerikietišku P-3 šalmu, ku
ris nėra paruoštas aukštajam 
skridimui — jame nepakanka
mas oro spaudimas. Sovietai 
neapsižiūrėjo, kad tokiam aukš
čiui pavaizduoti reikėjo nuotrau 
kai parūpinti pilotą su K-l šal
mu.

1955 metais “Time” įsidėjo 
UNIVAC elektroninės skaičia
vimo mašinos (komputerio) 
nuotrauką. Netrukus pasirodė 
ta pati nuotrauka “Raudonojo
je žvaigždėje”, pailiustruojant 
straipsnį apie rusų kompute- 
rius.

Sovietų erdvių tyrimų komi
sijos sekretorius Anatolij Kar- 
penko įteikė Rusijoje besilan
kančiam Mallanui dvi tariamai 
sovietų pagamintų raketų nuo-

traukas. Jas parsivežęs į JAV- 
bes mokslininkas Mallan, pade
dant jo draugui menininkui Šū
vio Lembo, nustatė, kad čia bu
vo amerikiečių Viking raketos 
sumažinta kopija.

Sovietai vagia ne vien nuo
traukas, bet dažnai pasisavina 
ir amerikiečių mokslinių žurna
lų mintis, straipsnius, kartais 
juos beveik ištisai išsiversdami 
ir maskolišką autoriaus pavar
dę padėdami. Kartą Lockheed 
gavo iš Sovietų vieno mokslinio 
tyrimo pranešimą. Paaiškėjo, 
kad čia buvo to paties Lock
heed tyrimų duomenys, tik ru
sų išsiversti į savo kalbą ir ne- 
apsižiūrėjus per klaidą vėl pa
siųsti amerikiečiams.

IX Tarptautinės astronautų 
federacijos kongrese dr. F. Sin- 
ger laikė paskaitą apie radiaci
jos juostą aplink žemę. Vieną 
egzempliorių savo paskaitos 
įdavė rusų prof. L. Sedovui. Po 
pusės metų Singerio mintys bu
vo paskelbtos “Pravdoje”, 
straipsnį pavadinant “Kosminių 
spindulių studijų naujienos”; 
straipsnio autoriais pasirašė S. 
Viernov ir A. Cudakov, visai 
neminėdami, kad tai buvo ame
rikiečio dr. Singer paskelbti at
radimai.

Staniukovič pramato, jog bus 
galima pagaminti skrendančias 
mašinas, kurios nebus palenk
tos gravitacijos jėgai. Mallan 
su juo turėjo progos susitikti 
Maskvoje, ir prof. Staniukovič 
pareiškė, kad bandymai pasiek
ti gravitacijos jėgos kontrolę 
yra tik laiko gaišinimas. Jis nei 
nežinojo, kad jo vardas buvo 
panaudotas, skelbiant sovietų 
sufalsifikuotas žinias apie gravi
tacijos nugalėjimą.

Būdamas Maskvoje, Mallan 
sutiko prof. Čebotarevą, apie 
kurį Sovietai buvo paskelbę, kad 
jo suplanuojamas satelitas su 
kamera, apsukęs Mėnulį, grįš 
į žemę. Pasikalbėjus su prof. 
Cebotarevu paaiškėjo, jog tai 
netiesa, sovietų propagandistai 
panaudojo jo vardą, net jo ne
atsiklausę.

Prof. Mallan skelbia, kad tai 
tik keletas jam žinomų Sovietų 
mokslininkų falsifikatų. Iš 
mokslininkų, kurie seka Sovie
tų mokslo ir technikos pasireiš
kimus, prof. Mallan patyręs, 
kad panašių falsifikatų Sovietai 
vykdą ypatingai daug.

J. Pr.

EXPO 67 PASAI

Rašykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Quebec, Canada

Nusipirkite su nuolaida Expo 67 pasus Montrealio Lietuvių 
Kredito Unijoje “Lite”. Pinigus siųsti Kanados doleriais pridedant 
50 et. persiuntimo išlaidoms.

Pasų 
rūšis
7 dienų

Suaugusiems Jaunimui 13-22 m. Vaikams 2-13 m.
Lite ParodojeLite

9.00
Parodoje

12.00
Lite
8.00

Parodoje
10.00 4.50 6.00

1 dienos 2.20 2.50 2.20 2.50 1.10 1.25
Bonai 4.65 7.00 4.65 7.00 2.90 4.00
Bonai +
2 d. pasai 8.00 12.00 Bonai + 1 d. pasas 3.80 5.25

E X P 0 67 NAKVYNĖS
Montrealio centre, moderniškame name, išnuomojami atskiri 

kambariai padieniui ar savaitėmis pradedant gegužės mėnesiui. 
Informacija siunčiama nemokamai.

j Rašyti: P. O. Box 41, Station „S“, Montreal 20, Quebec, Canada

IIT T" %/ ' RADIO (LIETUVIAI) 
UIKbUI I I V. Sav. DAN LIUTIKAS
NAUJU PARDAVIMAS — '------------------

GREITAS patarnavimas — GARANTIJA -
t 2412 WEST 71st ST, CHICAGO, ILL. 60629, TEL.

VARTOJAMU TAISYMAS ;i 
RANTIJA — KREDITAS 

. - 471- 2446 į 
ItetH*******************:***********^*********  ♦ ♦.*■•***>

LAVIE 10 Year Old Armagnac 
BRANDY

Koncertas visu savo pobūdžiu 
nėra eilinis. Todėl visuomenė 
yra maloniai kviečiama savo da
lyvavimu remti menininkus, ku
rie per pastaruosius dvejus me
tus įvykdė didelį, tiesiog lūžtvinį 
žingsnį pirmyn lietuviškos mu
zikos kūryboje ir jos pristaty
me. k. r.

FOTOGRAFAS

ŽAVIOMS NUOTAI

Gowns by Martha

PORTRAITS • CANDIDS 
'3213 South Morgan St. Y A 7-5858

MARCĮUETTE PARK ~ AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA G0 S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. WESTERH AVĖ. CHICAGO. ILL.
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVĖ, viena tarp 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
43 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, 
palyginamai aukštą dividendą. Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
dolerių dividendų. Chicagos Taupymo Bendrovė stengiasi būti 
stipri finansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 
savo taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią į virš $84,000,000 turto 
įstaigą.
CHICAGO SAVINGS BENDROVĖ kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol. finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje.

44
METAMS

LIQUOR STORE
I

Fifth $4.98

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

$1.89

Fifth $2.98SKAIDRIOJI 80 Proof VODKA

Case $g.49

CINZANO VERMOUTH Imported 
Dry or Sweet 33 oz. Bottle

COEUR DE FRANCE Imported 
COFFEE LIQUEUR

TUBORG IMPORTED BEER
Case of 24—10 oz. Bottles

MOUQUIN IMPORTED 10 YEAR OLD
BRANDY Fifth $3.79

MONNET V.V.L. Imported COGNAC Fifth $4.59

POPULAR BRAND OF IMPORTED
CANADIAN WHISKY Fifth $3.39

Fifth $2.79

BYRRH Imported French Apertif Wine Fifth $2-79

SKIP'S Self Service

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
AFRIL — BALANDŽIO 20, 21 IR 22 D. D.

Perskaitę Drauįįį. duokite kitiems pasiskaityti.

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE INSURED

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki 

$15,000.00
6063f

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai.

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks
lui reikalingus pinigus. Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings). šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki

daugiau. Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus. Galite pradėti $2.50, $5.00, $10.00 arba net 
$25.00 sumomis į menesį.. Kai padėsite 200 kartų po $25.00, tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams ramesnė sąžinė, (šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium).

JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos aukštą 
Laimės šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00. Pamatysite 
plačiai žinomą dideli Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kuriame 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų SU
KTAI NARIAMS TEIKIAMAS

5'A%. šiandien mokslas kainuoja nuo $6.000 iki $12.000 ir

1 Insured Family Savings
2. College Bonus Savings
3, Christmas Club Savings

Vacat on Club Savings 
Home Mortgage Loans
Home Improvement Loans 

All Typcs of Insurance

MOŠŲ PILNAS PATARNAVIMAS-

8.
9

10.
4.
5
6
7

11.

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

12

order checks. No service charge 
to members.
U. S Postai Stamps Machine 
Service

13. We sėli Travelėrs Checks
14 Save-by-mail Kits
15 Notary Public Service

16
17.

8

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

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.

PATOGIOS VALANDOS:

MONDAY ...............  
TUESDAY ..................... 
WEDNESDAY ............ 
THURSDAY ................
FRIDAY .........................  
SATURDAY ................

.12:00 P.M.—8:00 P.M. 
. . 9:00 A.M.—4:00 P.M, 
................ Closed All Day 
... 9:00 A.M.—8:00P.M.
.. 9:00 A.M.—8:00 P.M. 

. 9:00 A.M.—12:30 P.M.



yra gana įdomūs, ypač intri
guojantys, aprašant įvykius jau 
okupanto grėsmėje. Platesnę 
knygos recenziją spausdinsime 
netrukus.

• LITUANUS. Lithuanian 
Quarterly /Voluine Twelve/ 
Number Four/ Winter 1966. 
Naujas žurnalo numeris jau be
veik yra pasivijęs laiką. Tai 
sveikintina pažanga. Šį kartą 

i skaitytojui pateikiami šie pa-

NAUJI LEIDINIAI
• ELEVEN LITHUANIAN 

ARTISTS IN AUSTRALIA. 
Published by Lithuanian Com- 
munity in. Australia 1967. šią 
puikią Australijos lietuvių me
no albumą - monografiją reda
gavo Vaclovas Ratas. Leidinio 
tiražas 500 egz. Spausdinta 
"Minties”, 417 Burwood Road, 
Belmore, N. S. W., Australia. 
Šiuo adresu galima leidinį ir už
sisakyti, kaina $6.00.

Knyga yra tikrai liuksusinės
išvaizdos, kietai įrišta 9yox7% ( 
inč. formato, kreidiniame popie- į 
riuje, 100 psl.

Gerą knygai įvadą, aptariantį 
kiekvieno dailininko kūrybą, pa
rašė Ehvyn Lynn. Leidinyje 
yra įdėta kiekvieno dailininko 
puslapinė nuotrauka, biografi
niai ir kitokie duomenys, o taip
gi kiekvieno po trijų darbų pus
lapines nuotraukas. Leidinyje - 
albume randame šių mūsų dai
lininkų tapybos, grafikos ir 
skulptūros rinktinius pavyz-

I I
Naujo “Lituanus” numerio virše
lis, pieštas Romo Viesulo

DEŠIMTASIS SATURNO 
SATELITAS

. -s-r-'s-*

TECHNIKOS ŽODIS

niu prisimenamas neseniai mi- 
ręs inž. Alfonsas Semėnas. Kaip 
smagus pasiskaitymas yra “Už- j 
keikto laivo” istorija.
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Kaip žinoma, gražuolis Satur
nas turi devynis mėnulius - sa
telitus. Bet štai 1966 metų 
gruodžio 15 dieną žymus pran
cūzų astronomas dr. Audouin 
Dollfus, fotografuodamas Sa
turno planetą tada, kai jo žie
das buvo kraštu atsikreipęs į 
žemę, pastebėjo mažą satelitą. 
Tolimesni JAV ir Prancūzijos 
observatorijų stebėjimai atradi-

mą patvirtino. A. Dollfus ap
skaičiavo, kad satelito orbitos 
diametras esąs 196,000 mylių 
(arba 315,000 kilometrų), tad 
jo atstumas nuo planetos esąs 
lygus 2.65 Saturno radiusams. 
Kadangi Saturno žiedo išorinis 
kraštas yra nutolęs nuo plane
tos centro per 2.28 radiusus, 
tai naujai rastasis satelitas

| sklendžia aplink Saturną visai 
I netoli jo žiedo. Apibėgimo pe- 
| riodas labai trumpas, tik 17 va- 
I landų ir 58 su puse minutės, 
j Manoma, kad naujasis satelitas 
esąs ne didesnis, kaip 300 my
lių skersmens. Atradėjas jį siū
lo pavadinti Janus vardu.

A. B.

Lietuviškas Restoranas - METROPOLIS

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

6538 So. Western Avė., Chicago. — Tel. 476-9009

vienintelis lietuviškas restoranas Su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis Ir kt.. didelis pasirinkimas vietinių ir importuotu gėrimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti

Atdaras kasdien nuo 11 vai. ryto iki vėlumos, pirmadieni uždaryta. 
Visi prašomi atsilankyti

“Eleven Lithuanian Artists in Aust
ralia” leidinio viršelis.

džius: Vinco Jomanto, 
Kubbos, Vlado Meškėno, 
Pocius, Vaclovo Rato, Henriko 
Šalkausko, Vyto Serelio, Algir
do Šimkūno, Leono Urbono, 
Adolfo Vaičaičio ir Teisučio Zi
karo.

Leidinyje regimi mūsų dai
lininkų darbai yra modernios, 
nųdieninės meno krypties, tai 
liudija jų gyvą dvasią ir nesu- 
stingimą. Visą laiką mums bu
vo miela girdėti, kad Australi
joje lietuviai dailininkai yra kri
tikos labai aukštai vertinami ir 
savo kūryba pasiekė pirmaeilių 
laimėjimų tame žemyne. Ne
mažiau džiugu, kad jie ten, kaip 
lietuviai, nėra pasimetę kiekvie
nas sau, bet lietuviškos sielos 
jungtį liudija tokiu bendru, 
puošniu ir išliekančiu leidiniu.

Evos 
Ievos

grindiniai straipsniai: Rimvydo 
Šilbajorio "The Tragedy of Cre- 
ative Consciousness — Litera- 
ry Heritage of Antanas Škė
ma; R. Vaštoko “Image of The 
Partisans”; A. Matulio “Lithu- 
anians Folksongs As A Philo- 
sophical ‘Leitmotif’ in German 
Literature —-• Ernst Wiechert”; 
Richard A. Schnorf “The Baltic 
Statės in U. S. — Soviet Re- 
lations, The Years A. Doubt, 
1943 — 1946”. Duodama trijų 
A. Škėmos eilėraščių vertimai.

Knygų skyriuje Algirdas 
Landsbergis recenzuoja Czeslaw 
Milosz “Une Autre Europe” ir 
Martynas Brakas aptaria Jan 
Librach “The Rise of Soviet 
Empire”.

“Lituanus” redaguoja: T. Re- 
meikis, R. Šilbajoris, V. Vardys 
ir R. Vaštokas. Išeina keturis 
kartus metuose, prenumerata 
$3.00. Adresas: Lituanus, P. O. 
Box 9318, Chicago, III. 60690.

Žurnalo 
j šelis.

; sas: The Baltic Review, 29 VVest 
Į 57th St., New York, N. Y.
110019. Pagrindinis šio numerio , 
straipsnis Edgar Anderson, 
“Through the Baltic Gate”. Pir-; 
mą kartą viešai skelbiamas pa-1 
čių lietuvių komunistų protes
tas Maskvai prieš beatodairinę 
Lietuvos industrializaciją. Apie 
rusifikaciją Baltijos kraštuose 
rašo Adelaida Lemberg. Char- 
les Angoff išsamiai aptaria tri
jų mūsų rašytojų knygas, ne
seniai išverstas ir išleistas an
glų kalba: Igno Šeiniaus “Re- 
juvenation of Siegfried Immer- 
selbe”, Mykolo Vaitakaus “The 
Deluge” ir Aloyzo Barono 
“Footbridges and Abysses”. Vi
sas šias knygas išleido Many- 
land Books leidykla. Hannes 
Oja recenzuoja esto Arved Viir- 
laid knygą “Graves VVithout 
Crosses” ir*Benys Babrauskas 
supažindina skaitytojus su Ana- 
tole C. Matulis studija “Lithua
nian 
man

Naujo “Technikos Žodžio” numerio < 
viršelis, kuriame matome Tėvų ma
rijonų vienuolyno Chicagoje frag
mentą. Arch. J. Kovo - Kovalskio 
projektas.

i i

IVI O V I N G
perkrausto baldus iš arti ir toli

A. BENIULIS
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS LTHVINAS. Pre- 

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

teikiame nemokamai. 
Raštinė atdara kasd en nuo s vai 
ryto Iki 6 vai. vakaro h ^eStadle 

n lala iki X vai p d

f

Salininkai PETRAS IR ANTANINA KAPŠAI

Mūsų erdviose paiaJpost 
urime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldu, elek 
triniu krosnių, radijo ir iei* 
/ižuos aparatu, šaldytuvu ■ 

namams reikmenų
LIETUVIU JSTAIGe

ROOSEVELT FURNITURE CO '
F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
\t<la ra plrmad ir ketvir. 3--9 vaL, antr. treč. Ir Šefitadienlafa nuo 

9 Iki 6 vai Sekmad atdara nuo 11 ’kl 4:80 v po metu

Culture in Modern Ger- 
Prose Literature”.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

• THE BALTIC REVIEW, 
January, 1967, No 33. Redak
cinė kolegija: Alfreds Berzins, 
Bronius 
Vahter. 
Alfreds 
na tris

• TECHNIKOS ŽODIS. In
žinierių ir architektų dvimėne- 
sinis žurnalas. 1967 m., sausio 
-vasario mėn., nr. 1 (101). Tai 
puikiai redaguojamas, gausiai 
iliustruotas, estetiškai sutvar
kytas leidinys. Metinė prenu
merata $5.00, studentams $2.00. 
Administracijos adresas: Me
čys Krasauskas, 2633 W. Mont- 
gomery Avė., Chicago, III. 60632. 
Naujame sąsiuvinyje rašoma a- 
pie netiesinio tamprumo me
džiagų atsparumą, apie Teodo
rą Kristijoną Grotthussą, pa- 
beriami įspūdžiai iš jaunųjų ar
chitektų parodos Jaunimo kon
grese, vis dar tęsiama įvairių, 
su technika ir architektūra su
sietų lietuviškų žodžių termini
ja, duodama lietuvių mokslo 
darbų apžvalga. Atskiru straips

v

metalu aplieti

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

2400 S. Oakley
Tel. VIrginisi

Avė., Chicago
7-7258-59
__ , /

t

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Dxug 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

a. ST. ANTHONY 
hk .........Nemickas ir Leonard 

Šį numerį redagavo 
Berzins. Žurnalas išei- 
kartus metuose. Adre-

Joteph F. Grlbauskaa 
Executive Secrtfiry

JU02AS AUDRAS

Atdara — nuo

60650

RESTORANAS, KURIAME 
LIETUVIŠKI VALGIAI.

I. Audėno atsiminimų knygos vir
šelis, pieštas Prano Lapės.

LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS

GAMINAMI

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro.

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

ANT 1-nų METU

• J. Audėnas, PASKUTINIS 
POSĖDIS. Atsiminimai. Išleido 
“Romuva” New Yorke 1966 m. 
Leidinys 25 metų masinei lietu
vių tremčiai į rusiškąjį Sibirą 
paminėti. Knyga 9x6 inč. for
mato, 278 psl., kaina $4.00, gau
nama ir “Drauge”. Tai žinomo
jo mūsų visuomenininko ir po
litiko atsiminimai nuo jo kūdi
kystės laikų iki pastarųjų die
nų. Knyga suskirstyta į šiuos 
pagrindinius skyrius: Rusų ir Daugiau kaip 50 metų 

sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

CERTIFIKATŲ

0N INVISTMENTS 
Units of $100 00 
Dividend Checkt 
Mailed Qujrterly

0N BONUS SAVINGS 
Unitt of $1,000.00

For 3 Teori 
Dividend, Pald 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So 49lh Court
CICERO, ILLINOIS • 

Phone (Area Code 312) 656-6330

HOURS Man 4 8; Tuei., Thvri., Fri. 95; $at. 9-1; Wed. Clo.ed 
Šovinei In By The lOMi Ct The Month WUI tarn F.om The ).♦.

Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(ln case of accident, ca.ll)

COUNTRY AUTO REBUILDERS
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WIIEEL BALANCING 
B O D Y AND F E N D E R W O R K 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

Ci Aliumini! 
(■i |i|iai|iin

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

•

Naujas aukštas dividendas

mokamas už investavimo

sąskaitas

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
*16.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

August Saldukaa, 

Prezidentas

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

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
Metinis dividendas 4%% išmokamas du kart per metus už

%

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

.moo ANTRAD. tr PENKT...........................» v. r. Iki 5 T. V.VALANDOS: pirmad ir ketv............................* ▼. r. iki »
ŠEŠTAD 9 v. r iki 12 v d Treėlad. uždaryta

4 .........................................
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 

DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 
SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.

vokiečių okupacijose, Laisvoje 
tėvynėje, Naujieji užsienio ir 
vidaus vėjai, Lietuva bolševikų 
ir nacių sąmokslo auka. Gale 
pridėta dokumentai ir vardy
nas. Autoriui savo gyvenime y- 
ra tekę būti arti įvykių šak
nų, tad ir atsiminimai vietomis

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS

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 MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j 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 ; šiaurę 
JefferBon St. Chernin’s aikštėje

................................................. ..... ....................... -



• Chicagos Lietuvių styginis 
kvartetas rengiasi koncertui. 
Lietuvių Styginis kvartetas, ku
rį sudaro smuikininkai Povilas 
Matiukas ir Alfonsas Paukštys, 
violistas Vytas Jančys ir vio
lončelistas Petras Armonas, tal
kininkaujant pianistui Manigir- 
dui Motekaičiui, intensyviai re
petuoja Stasio Vainiūno kvin
tetą. Kvintetas yra numatytas 
atlikti Lietuvių styginio kvarte
to lietuvių kompozitorių kame
rinės muzikos koncerte ateinan
tį rudenį. Be šio stambaus kū
rinio koncerte planuojama dar 
atlikti M. K. Čiurlionio ir Vlado 
Jakubėno styginiai kvartetai. 
Džiugu, kad šie, darbui pasi
šventę mūsų instrumentalistai 
nenuleidžia rankų, ypač toje sri
tyje, kuri mūsuose yra gerokai 
apleista, būtent •— kamerinėje 
muzikoje, šalia didingos operos 
visuomenė ir šiai muzikos rūšiai 
turėtų skirti kur kas didesnio 

'dėmesio.

• Dail. Leono Urbono parodų 
seriją šiaurės Amerikos žemyne 
baigiant. Šis Australijoje gyve
nantis lietuvis dailininkas paly
ginti greitu laiku surengė savo 
tapybos parodas Chicagoje, Cle- 
velande, New Yorke ir Toron
te. Tiek lietuviai, tiek amerikie
čiai bei kanadiečiai žiūrovai, o 
taipgi vienų ir kitų spauda jo 
parodoms skyrė nemaža dėme
sio. Dailininkas susilaukė palan
kių recenzijų ir apsčiai darbų 
buvo parduota. Pastaroji paro
da Toronte ypač gerai pavyko, 
joje nupirkta iš 26 išstatytų 
darbų 17. Ir parodai Toronte 
užsidarius, publikos susidomėji-

" mas Urbono paveikslais nepa
sibaigė. Todėl dailininkas ir to
liau savo paveikslų palieka W & 
W galerijoje, 830 Yonge gat
vėje, kur ateityje sutarta vėl 
surengti Urbono individualią pa
rodą, dailininkui naujų darbų 
prisiunčiant iš pačios Australi
jos. Paskutinė šiame žemyne 
Leono Urbono tapybos paroda 
atidaroma balandžio 30 d. Det
roite. Parodą globoja Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylin
kė. Paroda vyks Lietuvių na
muose ir tęsis iki gegužės 7 d. 
Amerikos viešnagėje iki šiol dai
lininkas jau yra pardavęs 57

; darbus.

• Jaunieji sovietų rašytojai 
domisi religinėmis problemomis. 
Nežiūrint keletos dešimtmečių 
materialistinio - ateistinio auk
lėjimo — rašo Parncūzijos ka
talikų dienraštis “La Croix” — 
Sovietų jaunieji rašytojai pra
deda vis didėjantį susidomėji
mą religinėmis problemomis. Ir 
čia jie seka senųjų rusų rašy

tojų Dostojevskio, Tolstojaus, 
Solovjovo ir daugelio kitų pė
domis. Ryškiai tai patvirtino 
ir šiuo metu Paryžiuje viešintys 
du jauni sovietų rašytojai Yuri 
Kazakov, 39 metų, ir Vladimir 
Soloukin, 43 metų. Jie abu, pa
gal kultūrinių mainų susitari
mą su Sovietų Sąjunga, Pran
cūzijos vyriausybės yra pakvies
ti ilgesniam vizitui, kurį globoja 
garsi Gallimard leidykla, jau 
išleidusi kelis minėtų rašytojų 
vertimus. Ta proga spaudos žur
nalistų užklaustas apie tradici
nio rusų misticizmo apraiškas 
Sovietų Sąjungoje, Kazakov pa
kartojo seną rusų priežodį: “Tu 
jau pasenai — laikas pagalvoti 
apie Dievą...” Gi rašytojas So
loukin ta proga priminė, kad 
rašytojas Siniavskis pasikrikšti
jo suaugęs ir sąmoningai apsi
sprendęs... Taip pat vienas iš 
žymiausių Sovietų Sąjungos 
menininkų, dailininkas Korin 
niekados neslėpė savo religinių 
įsitikinimų. Lygiai ir Pasterna
kas, Achmatova, Solženicin ir 
daugelis kitų garsių rašytojų ti
kėjo ir tiki į Dievą...

• Lietuvoje grįžo viešumon, 
nors ir ne senojon savo vieton, 
J. Zikaro skulptūra “Laisvė” 
— nuo 1928 metų (Lietuvos ne
priklausomybės 10 metų sukak
tuvių) stovėjusi Kauno Karo 
muziejaus sodelyje, kaip Lietu
vos nepriklausomybės pamink
las. Po karo paminklas okupan
tų buvo nugriautas, ir skulptū
ros likimas daugiau kaip 20 me
tų buvo viešai nežinomas.

Dabar “Literatūros ir Meno” 
balandžio 1 d. numeryje prane
šama, kad Kauno. Skulptūros - 
vitražo galerija (kuri įrengta 
Kauno Įgulos bažnyčioje) pra
džiugino lankytojus naujais ro
domais meno kūriniais. Tarp tų 
naujų kūrinių, rašo, “turime 
progos pamatyti žymaus lietu
vių skulptoriaus J. Zikaro skulp 
turas Laisvė bei Mąstytojas”.

(E.)

• Vis dar vedžioja už ranku
tės. Jokioje srityje Lietuvoj 
žingsnio nežengsi be “didžiojo 
brolio” priežiūros ir viršininka
vimo.

Kovo 19 d. “Tiesa” pranešė, 
kad Vilniuje įvyko lietuvių, lat
vių ir estų rašytojų posėdis, 
skirtas svarbiems poezijos ver
timų klausimams. Bet iš pačių 
pirmųjų pranešimo sakinių pa
aiškėjo, kad tai buvo ne sava
rankiškas baltiečių rašytojų pa
sitarimas ir ne savitarpinių po
ezijos mainų vertimuose reika
lais tartasi.

Visų pirma, iš pranešimo aiš
kėja, kad prie rusų (SSSR) ra
šytojų sąjungos yra speciali 
“Lietuvių literatūors taryba”, 
kurios pirmininkas beesąs Mask 
vos poetas ir vertėjas Levas 
Ozerovas... Tas Ozerovas ir bu
vo sušaukęs Vilniuje lietuvių, 
latvių ii- estų rašytojus - vertė
jus pasitarti, kaip nugalėti sun
kumus, su kuriais susiduriama 
verčiant baltiečių poeziją į rusų 
kalbą ir rusų poeziją verčiant 
į baltiečių kalbas, o taip pat 
kaip “turtinti rusų poetinę kal
bą kitakalbės poezijos vertimo 
dėka”.

Ta proga Ozerovas pranešė, 
kad vilniškės “Vagos” leidyklos 
“veiklai poetinių vertimų srity
je buvo visur pritarta”.

Lygiai prieš metus iš rašytojo 
P. Širvio lūpų išsprūdo išsitari
mas, kad “...menininkas — ne 
mažas vaikas, kurį reikia ve
džioti už rankutės” (Lit. ir Me
nas, 1966/13). “Didieji broliai” 
tų žodžių neišgirdo (neišsiver- 
tė?)z— tebevedžioja. (E.)

• Vilniaus miesto pučiamųjų 
orkestras. Jau dešimt metų, 
kaip Vilniaus miestas išlaiko 
pučiamųjų instrumentų orkest
rą, vardu “Trimitas”. Orkestro 
sumanytojas ir organizatorius 
V. Žilius, neilgai su tuo orkest
ru dirbęs, mirė, bet jo palikimas 
Vilniaus miestui tebėra gyvas 
ir, anot kovo 18 d. Tiesos, “ta
po aktyviu mūsų kultūrinio gy
venimo dalyviu”.

“Trimitas” jau yra atlikęs 
beveik pusantro tūkstančio kon
certų, daugiausia Vilniaus par
kuose bei soduose, įmonėse, o 
taip pat ir kituose Lietuvos 
miestuose bei miesteliuose ir 
net Latvijoj ir Gudijoj. Dabar 
orkestrui vadovauja dirigentas 
Romas Balčiūnas. (E.)

Balandžio 4 d., sulaukęs 84 
metų amžiaus Baltimorėje ra
miai užgeso retas ir talentin
gas senosios mūsų išeivių kar
tos plunksnos darbuotojas, be
letristas Jonas šliburis. Pradė
jęs Amerikos lietuvių spaudoj 
rašinėti dar kur kas prieš Pir
mąjį pasaulinį karą, netrukus 
išleido ir kelias, daugumoj trum 
pų apybraižų ir apysakaičių 
knygas: “Juodasis debesis”
(1907), “Emigracija” ir “Apuo
ko sapnai” (1908). Visame ano 
laikotarpio mūsų rašto raidos 
kontekste J. šliburio apybrai
žos atrodė gana naujoviškos, 
parašytos gyvu impresionistiniu 
stiliumi, temas imant iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, jas per
pinant humoristiniais ataudais 
ir gerai atrinktomis įvairių nuo
taikų spalvomis. Jau su pirmai
siais jo raštais J. Šliburį drą
siai buvo galima šlieti prie kitų, 
pačioje Lietuvoje rašiusių, mū
sų literatūros naujovininkų, vė
liau iškilusių į savos krypties 
klasikus. Net anuo metu ėjusi 
Adomo Jakšto redaguojamoji 
“Draugija” J. Šliburio pirmą
sias knygas sutiko labai palan
kiomis recenzijomis.

Buvo galima tikėtis, kad Jo
nas Šliburis išaugs į tikrai di
delio dėmesio vertą Amerikos 
lietuvių rašytoją. Ir neabejoja
me, kad Šliburis tikrai toks bū
tų buvęs, jei būtų galėjęs ati
trūkti nuo varginančio siuvyk-

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 

kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street, Chicago, III. 

60629
TeL — LU 5-9500

APDRAUDŲ AGENTŪRA
NamB, automobilių, 
ryvybBs, sveikatos 

ir biznio
Pstogios LMmokfJf- 

mo sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė.. PR 8-2233

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS TeL CLiffslde 4-1050

M O V I N G
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų 
8415 So. Lituanica Avenue 

Tek FRontier 6-1882

Lectra Fuel Igniter
30 arklių jėgos daugiau. Su
taupysite $100.00 per metus.
6 žvakės (spark plugs) $12.60 

8 žvakės (spark plugs) $16.80

CHARLES KIŽYS 
Tel. 436-4049

S I N C L A I R

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd Street

Tel. GR 6-3134 ir GR 6-3353 
Sav. Juozas (Joe) Juraitis

• Pagrindinis taisymas vietinių ir 
užsieninių automobilių * Elektronl- | 
nis motorų tikrinimas. • Chicago 
Motor Club patvirtinti kvalifikuoti 
mechanikai. * Darbas garantuotas ir 
prieinamos kainos). • Turime vilkikų, 
ir (Courtesy cars). Atsilankykite Ir 
įsitikinsite.

Mirė senosios kartos lietuvis 
rašytojas Jonas Šliburis

| los darbo, jei būtų patekęs švie- 
sesnėn literatūrinėn aplinkon, 
jei būtų turėjęs progos literatū
rą specialiai pastudijuoti.

Nežiūrint to, rašytojas plunks 
nos visą savo gyvenimą neuž- 
metė. Plačiai bendradarbiavo 
įvairioje Amerikos lietuvių 
spaudoje, kur jo apysakaitės, 
ypač senosios kartos, buvo mie
lai skaitomos ir labai mėgia
mos.

Šias eilutes rašantis turėjo 
progos matyti, kaip Jonas Šli
buris džiaugėsi, kad ir jis nėra 
pamirštas, kad ir jo plunksna 
yra įvertinta, kai literatūros 
metraštis “Gabija” 1954 m. sa
vo puslapiuose atspausdino ir 
jo apybraižą “Manoji sukak
tis”. Neiškenčiam čia nepacita
vę ano jo rašto pačios pabai
gos:

“Gražus rytas. Pabraukiu: 
1954 metai, gegužės 14 diena. 
Penkios dešimtys metų, kai aš 
gyvenu Amerikoje. Tėvai ilsisi 
kapuose. Lietuvą skiria geležinė 
uždanga. Argi aš tikrai niekada 
Lietuvos nebematysiu? Pasiimu 
gabalėlį duonos, kurį brolis par
vežė iš Lietuvos prieš dvidešimt 
šešerius metus. Išsiimu, žiūriu 
į jį, gėrėjuos, kaip kokia šven
tenybe. Reiškia, turiu dalelytę 
Lietuvos. Nors toji duona su- 
džiūvus, bet jos spalva per tiek 
metų nepasikeitė, kaip nesikei
čia meilė: tėvui, motinai, gim
tajai žemei”.

Restoranas Neringa
LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 

VALGIAI

2632 West 7lst St.,
Telef. — 778-9359

Atdara kasdien nuo 6:30 vai. ryto 
iki 8 v. v. Sekm. nuo 9v.r. iki 8 v.v.
Teresė Karvelaitienė — T-J. Aguiar

' ----------

Pavasariniai ir vasariniai 
siuntiniai 1967 metams

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasa
riui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už žemą kainą 
ir j juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikalinga Jūsų arti
miesiems.

Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siun
tinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

Moteriškas (1967).
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų 2 p. geriausios rūšies nailoninių 
kojinių, 1 šilkinė gėlėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai 
parinktų namų darbui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 t mm. 
pom rankovėm megstukas.

Kaina $75.00.
Vyriškas (1967).
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3% yds. angliš
kos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai v. marškiniai, 1 
terylino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių 
arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 špūlės labai 
stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas siuntinys

Kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siunti

nius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamas mašinas, 

svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamybos) pristato
me iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Road, Londonu E. 2.į England
Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 

pristatymas.
Atstovai:

A. Kusinskis, 167 College Str., Sudbury, Ont„ Canada. 
L. Radzevičius, R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti kas 
Jam patinka iš specialių krautuvių.

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tek COmmodore 4-2223

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACXAWICZ
2424 W. 69th STREET Tei. REpubUc 7-1218 i
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 |

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD.. 0AKLAWN ILL. TEL. 636-2320
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Skaudu ir liūdna, kad rašyto
jo svajonė dar pamatyti Lietu
vą jau niekada neišsipildys. Ta
čiau Jonas Šliburis gimtajai že
mei skolingas neliko, visą savo 
amžių sielodamasis savo tautos 
kalba ir jos grožiniu raštu. Bū
tų gera, kad ir gyvieji Ameri
kos lietuviai neliktų autoriui 
skolingi, kad iš plačiai periodiko k. b.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOS

2533 Wesf 7lsf Street Tel. GR 6-2345 - 6 
1410 So, 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2 • na 09 

4IKSTH! AUTOMOBILIAMS STtTVTi

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas —YArds 7-1741 -2 
4330 - 34 South California Avenue 

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii' kitų papuošimų
2443 M est 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSGN

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335 

Vienas blokas nuo kapinių

je (o gal dar ir rankraščiuos?) 
paliktų jo novelių, apybraižą ir 
apysakaičių atrinktų pačias ge
riausias ir išleistų atskira kny
ga, kuri būtų tikrai retas liudi
ninkas senosios mūsų išeivių 
buities, talentingai atkurtos sa
vųjų tarpe gyvenusio rašytojo.
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, III.. 6062H 
Tel. 925-5988

yvenimas

MEDUS - MAISTAS IR VAISTAS
STEFANIJA STASIENE, Cleveland, Ohio

ETIKETO KLAUSIMAIS

Žmonių mityba šiandien gal 
daugiau kaip bet kada yra rū
pinamasi ir diskutuojama jos 
temomis. Ir tai visiškai natūra-1 
lu, juk nuo mitybos priklauso 
žmogaus sveikata, jo amžius, 
pajėgumas ir energija. Netin
kamai maitindamasis žmogus 
dažnai sutrumpina savo amžių 
šioje žemėje ir kenčia nuo įvai
rių ligų. Juk Dievas sutvėrė 
žmogų ne tam, kad jį ligos kan
kintų. Dievas davė žmogui pro
tą, kuris įgalina jį atskirti gera 
nuo blogo ir susikurti tinkamas 
gyvenimo sąlygas.

Ypač šiandien, kada vis nu
tolstama nuo natūralaus mais
to, ir visokie sveikatą ardantįs 
pakaitalai bei skanumynai ir 
ypač saldumynai sudaro didelę 
mūsų mitybos dalį, žmogus vis 
daugiau ir daugiau yra perse
kiojamas staigios mirties bei 
svarbių mūsų kūno organų ne
galavimų. Ir tik pagalvokim, 
kiek saldumynų suaugę ir vai
kai per dieną šiandien sunaudo
ja! Amerikoje mityba besirūpi
ną mokslininkai šituo klausimu 
yra ypač susirūpinę ir ne veltui 
vienas iš jų — LelOrd Kordel 
sako, jog baltasis cukrus šalia 
riebalų ir alkoholio yra mūsų 
sveikatos priešas nr. 1.

Medaus sudėtis
Tad kodėl nesinaudoti didele 

gamtos dovana medumi. Me
daus turime šiame krašte aps
čiai ir įvairiausių rūšių. Tai yra 
visiškai natūralus gamtos pro
duktas, iš augalų žiedų bičių 
surinktas, jų viduriuose per
dirbtas ir į korius supiltas. Ži
noma, medus nebus tikras gam
tos produktas, jei bitės paims 
jį iš kitų šaltinių, kaip pvz. iš 
cukraus (jei jos maitinamos 
cukrumi). Toks medus bus ge
ras bitėms, bet ne žmogui.

Tikras medus turi savyje 
apie 80% glukozės, t. y. vynuo
ginio ir vaisių cukraus, 19 pro
centų vandens, 2% švendrinio 
cukraus, be to, mineralinių da
lių: fosforo, geležies, mangano, 
kalkių. Šalia visa to, kaip moks
lininkai teigia, meduje yra, taip 
vadinamų, superelementų, net 
baltymų ir naudingų rūgščių bei 
inhibino, kuris trukdo įvairių 
bakterijų veisimąsi.

Medaus nauda pavargusioms, 
širdininkams ir vaikams

Ir kokiu kruopštumu bitelės 
visa tai surenka! Kiekviena jų 
dirba nuo 7 iki 9 vai. per parą, 
padarydamos apie 40 skridimų. 
Per šį laiką bitė aplanko apie 
5,000 žiedų ir per minutę ištrau
kia nektarą iš 10 žiedų. Ir ne
žiūrint šių milžiniškų pastangų, 
bitė per dieną surenkanti tik 
apie gramą nektaro, iš kurio 
tik trečdalis gramo medaus te
gaunama. Tai, štai, matome šio 
produkto koncentraciją bei ty
rumą. Todėl medaus maistingu
mu bei sveikatingumu netenka 
nė abejoti. Prof. Cander sako, 
jog gamta davė žmogui medų, 
kaip vieną brangiausių dovanų. 
Medus, kaip maistas, yra nepa
prastai reikšmingas. Tai matė
me iš jo sudėtinių dalių. O ka
dangi jo cukrus yra paprasčiau
sioj formoj, todėl medus be virš
kinimo tiesiog patenka į krau
ją. Užtat galima sakyti, jog 
šaukštas medaus yra šaukštas 
maistingų medžiagų, kurios ei
na tiesiog kūno maitinimui. Taip 
pat ir mineralinės dalys, kurios 
reikalingos kraujui atnaujinti, 
yra sujungtos su organinėmis

rūgštimis, lengvai tirpsta van
deny ir susisunkia į kraują, kas 
žmogaus organizmui labai svar
bu. Taigi, kaip maistas, medus 
labai svarbus tiems, kurie turi 
greit atgaivinti nuilsusius rau
menis, širdį ir ypač vaikams, 
kurie greitai auga, ir kurių kū
nas reikalauja lengvai virški
nančio maisto. Medaus cukrus, 
kaip pasttebėjome, tuoj nueina į 
kraują ir raumenys greitu laiku 
gauna naujų medžiagų bei jėgų.

Kaip ir kada vartoti medų
Tačiau, nežiūrint šių gerų 

ypatybių, nepatartina medaus 
šaukštais valgyti, o tik mažais 
kiekiais. Be to, nepatartina val
gyti gryno, o su kitu maistu, 
kaip pvz. duona, vaisiais, sūriu 
ir t. t. Labai gerai tinka pra
skiestas medus su vandeniu ar 
pienu. Ypač vasarą medus su 
vandehiu ir citrina teikia pui
kų gaivinantį gėrimą. Medus, 
kaip gydomoji priemonė, taip 
pat plačiai vartojamas ir labai 
reikšmingas. Pagal prof. Cander, 
medus veikia gydančiai: širdies 
ligoniai greičiau pasveiksta, ku
rie su maistu naudoja medų, 
nes jis stiprina širdies raume
nis.

Žmonėms, kurie negali užmig
ti, patartina vietoj miego piliu
lių išgerti stiklinę vandens su 
medumi. Medus nuramina ner
vus, stiprina organizmą ir žmo
gus gali greičiau užmigti.

Medus veikia kaip silpnai lais
vinantis vidurius vaistas, ypač 
geras senesnio amžiaus žmo
nėms, kurie dėl kurių nors prie-

Baleto šokėja Ramoną Rataitė šo
ka balete “Raimonda’, choreogra
fija Rudolfo Nurejevo. Nuotrauka 

iš pirmo akto — “Pavane”. R. 
Rataitė priklauso reprezentacinei 
Australijos baleto trupei, su kuria 
yra davusi baleto spektaklius įvai
riose Europos sostinėse ir kituose 
kraštuose. Ramona yra dail. V. Ra
to duktė, šiuo metu, atvykusi iš 
Australijos, vieši JAV ir Kanadoje.

žasčių turi kietus vidurius.
Sergant alsavimo organais, 

žmonės jau senų senovėje nau
dojo medų. Tai buvo lengvinan
tis alsavimą bei atsikosėjimą 
vaistas. Netgi sergant cukrine 
liga, medus taip pat tinka var
toti.

Kaip anksčiau minėjome, esan 
tieji meduje inhibinai slopina 
bakterijų veisimąsi, tad ir in
fekcinių ligų atveju medus yra 
vaistas.

Todėl nenuostabu, kad mūsų 
senoliai medų taip brangino ir 
pagarbius svečius juomi vaišin-

LIGI
Tarptautinių klubų Naujienų 

biuletenyje (vasario mėn.) til
po straipsnis LIGIJOS ŠVIESA.

“Ligijos šviesa” yra vėliausia 
dovana Gen. Moterų klubų fe
deracijos (GFWC) būstinei. Tai 
yra keturių eilių kristalo lem
pa, padovanota Lietuvių mote
rų federacijos Chicagos klubo 
a. a. Ligijos Bieliukienės, LM 
KF pirmininkės ir GFWC tary
bos narės atminimui. L. Bieliu
kienė mirė staiga 1966 m. bir
želio mėn. 28 d.

Kandelabra — kristalinė lem
pa yra pakabinta viršuje laip
tų, vedančių į trečią aukštą, kur 
jos šviesa yra matoma nuo ant
ro aukšto pakopos. Ji primena 
kilnią asmenybę, kuri taip pasi
šventusiai dirbo laisvės siekime 
ir uoliai veikė GFWC.

Nuoširdi padėka poniai Mari
jai Krauchunienei, pirmininkei, 
ir Chicagos klubo narėms už šį 
konkretų prisiminimo parody
mą, kuriuo galės pasidalinti vi
sos Gen. Moterų klubų federa
cijos narėę bei įgauti inspiraci
jos iš LIGIJOS ŠVIESOS — 
šviesesnės ateities simbolio.

Kristalinę lempą vietoje gė
lių ant kapo padovanoti buvo 
nutarta Chicagos klubo susirin
kime. Prie lempos prikabinta 
ant sienos bronzos lentelė skel
bia apie klubo dovaną, įamži
nančią neeilinės lietuvės veikė
jos vardą. Klubo būstinę lan
ko įvairiausių tautų moterys iš 
viso pasaulio. Būstinėje yra ir 
dovanų iš įvairiausių pasaulio 
kampelių, sudovanotų kitatau
čių klubų.

Tame pačiame biuletenyje ra
šoma toliau:

“Trys lietuviški Kalėdų orna
mentai (šiaudinukai) buvo M. 
Krauchunienės atsiųsti Tarptau- 

davo. O kas nėra girdėjęs apie 
lietuvišką midų, kuris ir kuni
gaikščių rūmuose buvo geria
mas. Arba kokius kvapnius me- 
dauninkus, meduolius mūsų mo
čiutės kepdavo. Tad grįžkime 
prie šios brangios gamtos dova
nos ir, kiek galint, sumažinkime 
cukraus vartojimą. Šia proga 
duosime receptą medauninko be 
cukraus.

Imti: 2 puoduku bičių me
daus, 8 uncijas sviesto, % arb. 
šaukšt. malto cinamono, 1 arb. 
šaukšt. (lygų) cikorijos, % puo
duko vandens, % puoduko rūgš
čios grietinės, 1 arb. šaukšt. 
(lygų) kepimo sodos, 4 puodu
kus miltų.

Sviestą ištirpyti, supilti me
dų, cinamoną, vandenyje at
skiestą cikoriją ir viską gerai 
išsukti. Sukant, palengva supil
ti grietinę ir kepimo sodą, su
maišytą su miltais. Mediniu 

šaukštu stipriai išmaišyti ir su
pilti į pateptą pailgą formą. Vir
šų pabarstyti smulkiai kapotais 
riešutais (šaukšteliu riešutus 
šiek tiek įspausti). Kepti 350° 
temperatūroje apie 55 minutes.

JOS S V I E S A
tinių klubų programos direkto
rei į GFWC būstinę, kur jie at
kreipė visų dėmesį per Kalėdų 
šventes.”. Seka ištrauka iš po
nios Juzės Daužvardienės pa
skaitos apie ornamentų kilmę: 

“Lietuviškų papuošalų kilmė 
yra dingusi laiko ūkanose. Gal 
paprastas Lietuvos laukų ber
niukas ar mergaitė atkreipė dė
mesį į mielą geometrinių figūrų 
vaizdą, pripuolamai sudarytą 
rugienoje ar daržinėje ir įamži
no tas formas, suveriant šiau
dus ant siūlo. Galėjo būti mo
teris, trokštanti pagražinti sa
vo kuklius namus, panaudojant

IŠ MOTERŲ PASAULIO
★ Populiariausia lietuviška 

knyga bene bus Juzės Daužvar
dienės “Populap Lithuanian Re- 
cipes”, išleista 1957 m., o jos 
4-toji pagerintoji laida pasieks 
skaitytojas už poros savaičių. 
Kiekviena nauja laida papildo
ma naujais receptais ir naujo
mis nuotraukomis. Šioji knyga 
randama Marshal Field & Co., 
Kroch - Bretano, Chipchase ir 
kitose didžiųjų firmų knygų len
tynose.
★ Lietuvos Dukterų dr-jos 

naujoji valdyba pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: pirmininkė
— Birutė Briedienė, I vicepirm.
— B. Bagdanskienė, II vicepirm.
— G. Baradienė, ižd. U. Lip- 
čienė, I sekr. — N. Vengrienė, 
II sekr. — J. Grybauskienė, pa
rengimų vadovė — M. Kripkaus- 
kienė, vyr. šeimininkė — S. To- 
liušienė, ūkio skyr. vadovė — 
A. Vepštienė, vyr. seniūnė — 
Diemantė Grėbliūnienė.

Iza Motekaitienė

GOLGOTIŠKOJE 
KRYŽKELĖJE

Nors mūsų skausmą lengvina 
Šventasis Tavo Skausmas
Ir spindi viltimi
Anapus Atpirkimo Dausos — 
Jėgų, o Viešpatie,
Suteik jėgų —
Kiekvienam Tavo vaikų 
Golgotiškoje kryžkelėj!
— Pažvelk, ką išgyvena — 
Net ir mažiausioji širdis — 
Kai ima supti ją 
Juodais vualiais
Tamsa, vardu Mirtis...

❖ ❖ ❖

Kai slinko ūkanos iš tolių
Ir gedulingais mezginiais .. .. 
Su mirties aidų ataudais 
Išraizgiojo erdves. —

Kai dingo žemė iš po kojų, 
Vos Dievo siųsti spinduliai 
Nualpo su gyvais garsais 
Po juoda kepura. —

Atskrido giltinė žvejoti! 
Štai, — jos tinkle žili kalnai, 
Gležni gėlelių pumpurai
Ir mylinčio Dainai 

prieinamiausią medžiagą sukur
ti meniškus papuošalus, kurie 
gal ir buvo modernaus meno 
pirmtakai”.

Eglutės papuošalų patrauk
lumas kyla iš jų paprastumo ir 
išryškinimo principo, kad žmo
gus, panaudodamas Dievo su
teiktą talentą, gali sukurti gro
žio objektus iš paprasčiausios 
medžiagos, kurią būtų galima 
buvę atrasti ir Kūdikėlio Jėzaus 
prakartėlėje. Lietuviškos Kalė
dų eglutės pasklido skersai ir 
išilgai šio kontinento mokyklo
se, įstaigose ir prekybos vie
tovėse. a. k.

A Sunkiausią ir reikšmingiau
sią darbą Liet. Dukterų dr-joje 
dirba Socialinio skyriaus narės: 
G. Baradienė, Soc. skyr. vado
vė, J. Šaulienė — tarėja, G. Var 
nelienė — tarėja, ir R. Bag- 
danskytė, D. Nemickaitė ir J. 
Šukytė.
★ Sofija Gedvilienė, Kazė 

Leonaitienė, Alė Tijūnelienė ir 
kitos buvo išvykusios atostogų 
— poilsio į Floridą, o dabar su
grįžo vėl prie našaus darbo Lie
tuvos Dukterų dr-joje, Lietuvių 
moterij federacijos Chicagos 
klube, L. D. K. Birutės dr-joje 
ir kitose organizacijose, kurioms 
jos priklauso.

Rytmečio žiedai Nuotrauka V. Maželio

Gerb. “Moterų gyvenimo” 
skyr. Redaktore!
Jūsų vedamą skyrių “Moterų 

gyvenimas” skaitau su įdomu
mu, nes ten randu daug nau
dingų ir įdomių, moterims skir
tų, straipsnių. Manau, kad ir 
daugelis moterų yra tos pačios 
nuomonės.

“Draugo” 266 (45) nr. minė
tame skyriuje tilpo naudingas 
ir geras straipsnis “Etiketas”. 
Tačiau man, o gal ir kitoms mo
terims - motinoms labai nepa
tiko 7-tas etiketas: “Jaunosios 
motinai, po dalyvavimo jos duk
ters sutuoktuvėse ar priėmime 
parašyti laiškutį”. Argi tik jau
nosios motina yra tiek garbin
ga, kad tik jai tenka visa jau
nųjų sutuoktuvių įvykio garbė, 
dėl kurios reikėtų jaunosios mo
liai rašyti, ją atsiminti? Nejau
gi Jaunojo motina yra tiek čia 
nereikšminga ir nereikalinga, 
kad p, Daiva Dobilienė nerado 
reikalo visai jos paminėti? Juk 
siunčiamuose pakvietimuose į 
sutuoktuves yra minimos abiejų 
jaunųjų pavardės.

Aš manau, kad nėra jokio 
skirtumo tarp Motinos, nežiū
rint, ar ji yra jaunosios ar jau
nojo. Visų Motinų širdis ir pa
reigos yra vienodos tiek dukte
riai, tiek sūnui. Dažniausiai sū
naus motina daugiau pergyvena 
sūnaus netekimą, negu dukters 
motina. Juk yra posakis: “Išlei
di dukterį — gauni sūnų, o iš
leidi sūnų — prarandi vaiką”.

Gerb. p. St. Semėniene, malo
nėkit įdėti šį mano trumpą pro
testo laiškutį į Jūsų redaguoja
mą skyrių, arba kaip nors pa
keisti “Etiketą”.

Reiškiu Jums pagarbą,
St. Tamošaitienė

597 E. 7th St.,
S. Boston, Mass. 02127.

Atsakymas
Gerb. Ponia Tamošaitiene,
Nors mes pilnai sutinkame 

su Tamstos prielaidomis apie 
jaunojo ir jaunosios motinas ir 
nors mūsų sentimentai yra abie
jų motinų pusėje, tačiau, prisi
laikant šio krašto papročių, ten
ka informuoti taip, kaip čia da
roma.

1. Tiesa, siunčiamuose pakvie
timuose į sutuoktuves yra mini
mos abiejų jaunųjų pavardės, 
bet ne jaunojo tėvų.

2. Jaunosios šeima nustato 
sutuoktuvių svečių skaičių ir ko
kio stiliaus bei pobūdžio bus 
vaišės ir pan. Jaunasis ir jo šei
ma pristato tik savo svečių są
rašą, kuris būna paprastai ma
žesnis už jaunosios.

3. Tik jaunosios tėvai, bet jo
kiu būdu ne jaunojo, kviečia iš
graviruotuose pakvietimuose į 
savo dukters vestuves su jos pa

sirinktuoju. Dalyvausiančių sve
čių atsakymai irgi eina jauno
sios tėvų adresu.

Todėl, prisilaikant posakio: 
“Romoje elkis, kaip romėnai el
giasi”, ir šiuo atveju tenka pri
sitaikyti prie šio krašto paplo
čių bei etiketo.

Jus gerbianti
Daiva Dobilienė

STOVYKLOS! STOVYKLOS! 
SOVYKLOS

Viena iš jų yra specialiai lie
tuvaitėms mergaitėms. Vado
vauja M. N. Pr. Seserys. Vedė
ja seselė Jurgita — Saulaitytė. 
Stovykla tikrai rekomenduotina 
visoms 7—16 metų mergaitėms. 
Lietuviai tėvai neturėtų gailėtis 
25 dol. savaitei, nes mergaitės 
turi ten progos pasinaudoti dau
geliu vertingi; dalykų ir būry
je pabuvoti tikrai saugioje, lie
tuviškoje, budrioje aplinkumoje. 
Registruoja: S. Endrijonienė, 
6914 S. Talman, telef. WA 5- 
2221, ir D. Augienė, 6508 S. 
Talman, PR 8-8534.

Vaikų mušimas sužaloja 
smegenis

Nuo senų senovės tenka gir
dėti, kad vienas muštas vaikas 
atstoja dešimtį nemuštų. Nesi
leidžiant į diskusijas dėl draus
mės palaikymo šeimoje bei vai
kų auklėjimo, čia duosime tik
tai vienos vokiečių gydytojos 
Muenchene, Vokietijoje, pasisa
kymą. Jau kūdikystėje teko gir
dėti, kad negalima vaiko tempti 
už ausų, mušti per veidą, nuga
rą ar pan. Saugiausia vieta skai
tėsi sėdynė. Dabar gi moder
niausioji Vakarų Vokietijos gy
dytoja teigia, kad vaiko muši
mas per užpakaliuką priveda 
vėliau prie smegenų sužalojimo.

Dr. Felicitas Hammer, gerai 
išstudijavusi kūniškas bausmes, 
sako, kad mušimai per sėdynę 
gali išjudinti iš savo vietų ma
žas riebalines dalelytes, kurios 
gali vėliau būti priežastimi krau
jo sukrešėjimu smegenyse.

Toks muštas vaikas gali pra
dėti skųstis galvos skausmu, 
svaiguliu, atminties netekimu ir 
stoka susikoncentravimo, pasa
kė ji. Ji pacitavo vieną moksli
ninką, kurio praktikoje buvo ži
nomi aštuonių vaikų mirties at
sitikimai dėl žiauraus fizinio el
gesio su jais.

Dr. Hammer perspėjo tėvus 
nevartoti bet kokios formos fi
zinės bausmės, O mušimas laz
da gali palikti fatalų sukrėtimą, 
užtikrino ji.

Moterų žurnalas apie 
geriausią ligoninę

Plačiai skaitomas moterų žur
nalas Amerikoje “The Ladies 
Home Journal”, gerai išstudija
vęs JAV ligonines, paskelbė, 
kad Chicagos universiteto Bil- 
lings ligoninė yra viena iš de
šimties pačių geriausių šiame 
krašte. “Antroje 10-ties geriau
sių” grupėje suminimos Michael 
Reese ir Presbyterian — St. Lu
ke ligoninės Chicagoje,

—o—
Gailestingumas ir laimė
Gailestingumą sunku įgyven

dinti, bet be sunkumo nėra lai
mės.

“Trečioji moteris” — 
Aloyzas Baronas

Kodėl žmonės tiek daug 
nori?

Dauguma žmonių, ypač mo
terys, pasitenkintų mažu ar tuo, 
ką turi, jei kiti, o ypač kaimy
nai, neturėtų daugiau.

— Anonimas
*

Kaip atskleisti moters ydas?
Norint sužinoti kurios mer

gaitės ar moters ydas, išgirk ją 
josios draugėms.

— Benjamin Franklin
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