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Istrebiteliški
romanai
Oi rita, rita, rita — —
yra ko prisibijoti, ir vadovaujasi
Prienų stribai trys už litą.
dėsniu: po mūsų, kad ir visuoti
Laisvės kovų dainos 314 p. nis tvanas...
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• Sensacija, kontroversija, argu
mentai ir paskatai.
• Istrebiteliški romanai.
• Miko Sileiko paroda Chcagoj.
• Kai gerų norų nepakanka.
• Juliaus Gaidelio “Dana”.
• Manuel Bandcira eilėraščiai.
• Istoriniame Monte Oassino.
• Žvilgsnis j žemesniųjų lituanisti
nių mokyklų programą.
• Muz. Bronius Jonušas 70 metų
laiko slinkstyje.
• Penkeri metai be Stp. Kolupa
ilos.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Karštoji Venera ir šaltasis
Marsas.
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Romano diskusijose buvo daž
nai linksniuojamas
“sąmonės
srautas”. Ir čia gal ir bus viso
pikto šaknis. 1920-1930 metų gi
mimo karta augo ir brendo va
dinamosios klasių kovos metais.
Dalis to jaunimo aktyviai daly
vavo liaudies gynėjų arba istre
bitelių eilėse. Klasių kova buvo
brutali ir žiauri iš abiejų pusių.
Su tuo tiktai skirtumu, kad stri
bams, kaip laikas parodė, didelės
garbės ta kova nesuteikė ir nie
kas jų šiandien ta garbe atvirai
nesidangsto ir nesididžiuoja, bet
drauge jie negali savo jaunystės
polėkių užmiršti, ir visa karta yra stačiai tos klasių kovos slogu
čio apsėta. Žinoma, ta karta bu
vo per jauna pamatyti ir supras
ti kad ji buvo tiktai marionetė
ir kad visi klasių kovos siūlai bu
vo demoniškose okupanto ran
kose. Okupanto buvo tikslas iš
rasti ir supiudyti “klases” ir visą
tautą pastūmėti į brolžudybę, ir
tuo būdu palaužti tautos atspa
rumą, bei ją pačią praretinti, iš
tisus valsčius ir apskričius pavers
ti dykra. Taip elgiasi visi nuka
riautojai. Taip elgės kryžiuočiai,
taip elgėsi carai, tai būtų stačiai
buvę nenormalu, jei kitaip būtų
elgęsi carų įpėdiniai. Lietuvoje
buvo ir yra ne paslaptis, kad okupantas tiekdavo ginklų ir prie
šingai pusei. Tos kartos visi ro
manai ir visi filmai yra gyvas,
tiktai gal ne visai sąmoninags
sąžinės balsas.
Kostas Kubilinskas savo auto
biografijoje rašė: “gyventi nesu
gebėjau ir aš, daugelio skaudžių
klaidų kaltininkas. Į viską pul
davau karštai, spontaniškai, ne
apgalvotai. O kiekvienas neap
galvotas šuolis ir žingsnis skau
džius pėdsakus palieka širdyje ir
sąžinėje. Kiekvieną sunkią klai
dą dar sunkiau atitaisyti. Tuo me
tu, kai aš per visus klerikalizmo
ir nacionalizmo raistus bridau į
tiesą, mano draugai, mano ben
draamžiai, eidami tiesiu keliu,
nuėjo labai toli. Ir aš likau lyg
pavėlavęs paukštis, tačiau ne tas
simbolizmo giesmių
paukštis,
kuris audroje beviltiškai plakasi
į priekį” (Tarybų Lietuvos rašy
tojai, 114 p.).
Vytautas Petkevičius dar at
viresnis: “Tai nuo keturiolikos
metų prasidėjo mano komjauni
mo, o paskui ir partijos aktyvis
to gyvenimas: agitavo mane, agitavau ir aš, vadovavo man,
vadovavau ir aš kitiems. Ir visur
mane lydėjo šventi, tada beveik
malda tapusieji žodžiai: Taip rei
kia!... O pasirodo, daug ko nerei
kėjo. Pasirodo, nemaža man ta
da labai artimų ir brangių žmo
nių žuvo be reikalo” (ten pat,
494-495 pp.).
Žmonės kalba apie tai, kas
jiems maudžia. Su laiku ateina
atvirumas. Pacituotas ištraukas
skiria visas dešimtmetis. Būdin
ga, kad rašytojai jaučia pareigą
atlikti viešą išpažintį. Ta žaiz
da pasiliks gyva visą gyvenimą.
Partijos viršūnėse yra balsų, kad
jaunimą kiršina užsienio “bur
žuaziniai nacionalistai”. Tai yra šlykštus šmeižtas ir noras vis
ką administraciniu būdu tvarky-
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Pernai gerą pusmetį “Perga
lės” žurnale vyko diskusija pava
dinta “Tęsiame pokalbį apie ro
maną”. Romanai Lietuvoje nū
nai dygsta kaip grybai po lie
taus. Kritika tačiau jaudinasi. Ir
Jaudinasi ne be reikalo. Disku
sija daugiausia lietė romano for
mą, taip vadinamą “sąmonės
srautą” ir dvasią, kuri, nors ne
buvo aiškiai aptarta, sukosi apie
dabar populiarią “absurdo dra
mą”. Romano herojai komjau
nuoliai, brendę klasių kovos me
tais, kaip ir patys autoriai. Ir vie
ni ir antri pasimetę. Net, saky
čiau, ne herojai, o kažkokie slie
kai ir driežai, kurie nežinia ko
ir kur šliaužioja Dievo žeme...
Man visas tas pokalbis primi
nė Teofilio Tilvyčio pasakojimą
apie savo kaimyną, tarnavusį ca
ro armijos pulko orkestre ir pū
tusi bene tromboną. Tasai trom
bonistas labai nemėgęs kapelmeistro, tai imdavo kartais ant
pykčio ir paimdavo “puse glasO” tai per aukštai, tai per že
mai. Kapelmeistras pasiųsdavo,
dantimis grieždavo, trypdavo į
grindis, visą orkestrą skradžiai
Žemę varydavo: žinojo, kad ne
gerai tik nežinojo, kur?
Tasai pokalbis daugiausia su
kosi apie du nelygios vertės ro
manus: Mykolo Sluckio “Adomo
obuolys” ir Alfonso Bieliausko
“Kauno romanas”. Abu romanai
pasirodę 1966 metais. Kritikos
pasirinkimas taiklus ir būdingas.
Bendrai imant, lietuvių tary
binė literatūra yra neblogose vė
žėse. Taip vadinamas socialisti
nis realizmas tarybinę literatūrą
išvadavo iš žemėmaitintojiško
sentimentalizmo. Talentų atei
na apsčiai ir nemažų. Tačiau tie
talentai turi tendencijos per
greit išsisemti, blaškytis į šalis,
vaikytis naujovės žibukų, pasi
mesti. Dažnai skaitant ima ap
maudas, kaip tenai nebrangina
mi talentai, kaip jie sistemingai
žudomi. Būdinga “tęsiamam po
kalbiui” buvo ir tai, ka jame vi
siškai nedalyvavo
akademijos
autoritetai. Viskas neva palikta
jaunimui, kitaip sakant saviei
gai: tesirieja savo tarpe, tik tenesikėsina ir nepretenduoja į jų
jų laurus ir sostus. Įtarčiau, kad
garbe ir nuopelnais pertekę lite
ratūros autoritetai bijo gajaus ir
rajaus jaunimo konkurencijos, o
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M. Šileikis

Riverview Parkas Chicagoje
Iš parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Chicagoj

Ali/co Šileikio paroda Chicagoj
BRONIUS MURINAS

Mūsų tremties dailės kūrybi
nis gyvenimas yra gyvai pasireiš
kęs ne tik mūsų kultūrinėje veik
loje, bet kai kuriais atvejais yra
pasiekęs net pirmaujančias ir do
minuojančias vietas amerikiečių
bei kitų kraštų meno raidoje.
Taip pat galima pasidžiaugti,
kad ir mūsų jaunieji dailininkai
ir dar tebestudijuojąs meno mok
slus jaunimas aktyviai dalyvau
ja įvairiose dailės parodose, sėk-

Dail. Mikas Šileikis

mingai reikšdamasis naujų sro
vių kūryboje.
Mokslas ir gyvenimo kelias

. •'

ta savo kūrybos buvo įsijungęs į
visuomeninę veiklą bei literatū
rinį, daaugiausia meną liečiantį
spaudos darbą. Steigiant Čiur
lionio galeriją (Chicagoje), jis
buvo jos pirmasis direktorius, ėjęs tas pareigas kelerius metus.

Meno kritikas ir spaudos darbi
ninkas
Jau daugiau kaip 30 metų, net
iki šios dienos, M. Šileikis veda
ir redaguoja “Naujienų” kultū
ros ir meno žinių skyrius, kur til
po daug veik jo vieno parašy
tų įvairių meną liečiančių straip
snių, parodų recenzijų bei kito
kių įvairių, dailės klausimus lie
čiančių rašinių.
Sekdamas įvairias mene išky
lančias naujoves, dail. Šileikis nė
ra apleidęs veik nė vienos dailės
parodos, tiek ruoštos mūsų lietu
vių dailininkų, tiek ir iškilesnių
amerikiečių, vis paminėdamas ar
parecenzuodamas savo redaguo
jamame naujame meno kultūros
priede ar kitoje mūsų lietuviško
je spaudoje: Aiduose, Dirvoje,
Drauge, Lietuvių Dienose ir kt.
M. Šileikis savo kritikos straips
niuose giliai ir jautriai įsigyvena
į kūrinio visapusiškumą, išsa
miai aptardamas parodų ar pas
kirų kūrinių vertę bei iškelda
mas jų ypatybes. Jis čia visada
būdavo nuošalus, bet nuošir
dus ir objektyvus.

Mikas Šileikis dar jaunystėje
buvo vienas iš pirmųjų ateivių
lietuvių dailininkų šiame krašte.
Jo sieloje glūdintis dailės jaus
Kūrybos gausa ir pobūdis
mas ir veržlumas mene paskati
no jį nuosekliai atsidėti dailės
Šileikis, kaip dailininkas, yra
studijoms ir būsimai kūrybai. kūręs veik visą savo gyvenimą, ir
Netrukus jis įstojo į Bostono me būtų sunku nustatyti, kad ir jo
no akademiją, o vėliau į Chica- paties užklausus, kokį skaičių
gos Meno institutą, kur po sėk drobių savo gyvenime yra jis su
mingų kelių metų studijas baigė, kūręs. Daug kūrinių iš jo studi
įgydamas diplomuoto dailinin jos yra “iškeliavę” pas privačius
ko — tapytojo vardą. Studijų asmenis, meno kolekcionierius
metu ir jas baigus, Šileikis dar ke bei valdžios įstaigas, o taip pat
lerius metus tame Institute at keletą kūrinių yra įsigijusi ir mū
sidėjęs gilino meno istoriją, filo sų Čiurlionio galerija Chicago
sofiją bei kūrinių pažinimo ir jų je.
vertinimo studijas. Šios gilios ir
Kaip tapytojas, Mikas Šileikis
prasmingos Institute studijos Ši- paliko ištikimas savo užgrūdin
leikį subrandino, kaip rimtą kū tai ir jautriai suprastai realisti
rinių vertintoją, kritiką bei re nei, bet impresionistinės nuotaieenzenfcį. Vėliau dailininkas gre-kos, kūrybai. Kitos per eilg metų

atėjusios ir praėjusios meno sro
vės ir naujovės jo kūrybos nepa
veikė.
Šiaip M. Šileikio kūrybinis žan
ras itin labai įvairus: portretai,
kurių savo gyvenime yra nema
žą skaičių nutapęs, figūrinės kom
pozicijos ir peisažai, kuriuos kur
davo tik gamtoj. Visas atostogas ir
laisvalaikį leisdavo gamtoje prie
savo drobių. Kartą jis yra išsita
ręs, kad kai kuriais atvejais tek
davo įsibristi net iki kelių sniegan
ar šlapioje ir vandeningoje dirvo
je išbaigti savo kūrinius. Ta
čiau daugiausia dailininką vilio
jo Michigano ežero smėlėtos ir
supustytų kopų pakrantės, ku
rios mums primena gintarinio pa
jūrio vaizdus. O gal jo gimtasis
ežeringas Zarasų kraštas yra įdie
gęs jam kūrybinės meilės ir pali
kęs ilgesį gausiems savojo kraš
to ežerams, kad jis sugebėjo taip
lengvai, subtiliai ir meistriškai
sukurti ištisą kopų ciklą.
Jo didelėje kūrinių kolekcijoje
užtinkami taip pat įvairūs naturmoriai, miesto parko skverai su
gėlynais ir paskirų žydinčių gė
lių kompozicijos. Atrodo, kad ne
mažai įtakojo ir jo gyvenamos
vietos aplinka, kur per dailinin
ko buto langą iš trečiojo aukš
to matyti miesto parkas su vin-

Pasirodžius naujam roma
nui, naujai operai, naujam
veikalui, naujai periodikai,
naujam eilėdaros būdui ar
naujai minčių krypčiai kad ir
šioje paraštėje, visas tas nau
jumas, atrodo, laikosi ir daž
nai labai silpnai kabo tik ant
savo teigiamo šviežumo, ant
vieno ar kelių teigiamų kon
struktyvių idėjų siūlo. Mat,
žiūrovas ar skaitytojas nėra
labai linkęs į naują giliau pa
žiūrėti, pavertinti, sustoti ir
pagalvoti, kas jame yra gero.
Jis dažnai yra nerangus gal
voti apie tai, kas kuo nors atšoksta nuo įprastinės bėgmės,
kas jį sukrečia savo prasikišusia galva virš pilkos, kasdieni
nės plokštumos, kas tampa sa
votišku nusikaltėliu, kurį, dėl
vienokių ar kitokių minios
anintijimo psichologinių prie
žasčių kiekvienas jaučia piliek tinę pareigą bausti, nedova
noti už prasikišimą, išjuokti ir
galų gale triumfališkai “nuga
lėti”.
Tokiu būdu atsiranda žur
nalistinė sensacija, kurios ob
jektas gal kitur ir kitų būtų
toleruojamas dalykas, būtų
viena srovė tarpe kelių srovių, būtų kažkas tarp kitų ar
kažkas tarp kažko. Mes tuo
tarpu iš bet kokio, bereikšmio
<ar ir reikšmingo, paprasto ar
'bet kokiam progresui būtino
naujoviškumo sukuriame sen
saciją, kuri ilgainiui tampa
net aštria kontroversija. Įvai
riais argumentais baudžiame
Visa, kas tik prasikiša, kas
nauja, kas kiek patriotiškai
netautiška, kiek kitoniška, vis
įtartinai miesčioniška, dialek
tiškai superdemdkratiška, žur
nalistiškai perraštinga ar kū
rybiškai sofistiška.
Nukrypimas nuo įprastos,
lyg matematiškai nustatytos,
kalbos, idėjų, garso, žurnalizmo, spalvos ar eilėdaros preci
zijos užgauna mūsų lėtą bū
dą, lėtą stūmimas} į priekį, už
gauna mūsų nelabai kompli

kuotą juslę ir nedaug reika
laujantį skonį. “Tebūnie taip,
kaip buvo”, sakome, “nes nie
ko geresnio po Verdi nesukur
ta”, egzistuojantis spaudos la
pas juk kasdien naujas ir sa
vo dažų kvapu vis šviežias, o
nostalgiškos bėgimo temos,
susėdus prie stalo, visuomet
yra aktualios, ketureilis, pei
zažas ir mūsų klasikai buvo ir
tebūnie mūsų kasdienine duo
na.
Bet čia ir užmirštame, kad
tokiu mūsų naujovininkų ar
kitokininkų “baudimu” atlie
kame dalinai ir žalingą darbą,
nors ne visuomet ir, dėkui
Dievui, ne šimtu procentų.
Mat, sukeltas triukšmas tu
ri ir savo lazdos antrąjį galą.
Sukeltas triukšmas veikia ne
tik prieš kontroversinius kū
rinius, bet ir už juos. Jis mū
sų ir kitų tautų tolimoj ir ne
tolimoj praeityje padėjo kaip
tik daiktui iškilti, padėjo kū
riniui tapti įvykiu, kuris pa
skatino knygą išpirkti, tiesiog
išgraibstyti, daugiau ją skai
tyti, ginčytis, dar daugiau do
mėtis; paskatino užsisakyti
puolamą žurnalą ar išgraibsty
ti bilietus į apkalbamą spek
taklį.

Tas pradžioj sukeltas karš
tis ir triumfališko nugalėjimo
vilties “lazdos antrasis galas”
tampa nekenčiamo dalyko pa
skatine jėga, geriausia jo pro
paganda, kurią patys puolėjai
ugdo, dalyką iškelia, už ką
puolamieji dažnai yra net dė
kingi.
Žvelgiant istoriškai, ši “ant
ros lazdos galo" teorija gali
ma įvairiopai pritaikinti ne tik
čia minėtose srityse, bet tik
riausiai ir istorijai, civilizaci
jai, kultūrai, politikai, socio
logijai, lyg tame perdaug ar
šiame naujovininkų atmetime
tūnotų paslėptas ne tik nuste
bimo, baimės, bet ir žmogui
įgimtas meilės ir pagarbos
naujovėms daigas.
P. Mln.

tin turtingas ir visada šviežias
bei žaismingas. Greta ryškių ir
žėrinčių raudonų, mėlynų spal
vų (kurias daugiausia jis mėgsta)
būna pabrėžtos dar centrinės bei
pagrindinės kompozicinės atspa
ros dėmės, papildytos ir pratur
Spalvine prasme Šileikis yra itintos pilkais, bet žaismingais
niuansiniais atspalviais.
Dailininko Miko tapyba dau
giausia yra ekstazinė, nuotai
kos: visa kūryba vyksta čia iškart
“a la prima”. Per ilgų studijų
ir ypatingo pervargimo ar ilgo
sėdėjimo prie darbo dailininkas
nemėgsta. Todėl ir M. Šileikio
kūrinys nėužkankintas, visada
šviežias ir nuotaikingas.
Kultūrinės misijos žurnalistas
M. Šileikis ne tik kaip dailinin
kas, bet ir kaip gilios erudicijos
žurnalistas per savo ilgos veiklos
metus Amerikoje yra išvaręs gi
lią ir prasmingą vagą lietuvių
kultūrinėje dirvoje. Didelį po
veikį jis yra padaręs ir mūsų vi
suomenei, ypač, mūsų dailės pa
rodų lankytojams, savo raštais,
nušvietęs kūrinių vertinimo ir
M. Šileikis
Rytas
Iš parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoj
(Nukelta į 2 pal.)

giuotomis alėjomis ir gėlynų lys
vėmis. Gal čia jis ir surado sinte
zę tos besikeičiančios gamtos įvairiais metų laikais, stebint tur
tingą jos koloritą ir panaudojant
ją savoje paletėje.

zeko Lietuvių kultūros muzieju
je, — 4012 Archer Avė., atdara
kasdien ir sekmadienį nuo 1 vai.
(Atkelta iš 1 ps>J )
iki 4.30 vai. po piet. Paroda tęsis
iki gegužės 3 d., joje išstatyta 30
pažinimo sampratą. Tai buvo ir
aliejinės tapybos darbų.
pavy?dinė gyvenimiška kūrinių
pažinimo ir vertinimo mokykla,
kuri per eilę metų vyko įvairomis progomis ruoštose mūsų dai
• Dail. Jono Kelečiaus tapy
lininkų parodose.
bos
darbų parodos šių metų ru
Dėl viso šito .Šileikis tikrai yra
,užsitarnavęs mūsų pagarbos ir denį numatomos surengti Det
dėmesio. Iš tikrų, ši dailininko roite, Clevelande ir Bostone. Kaip
apžvalginė paroda turėjo būti žinome, neseniai Chicagoje, Čiur
surengta didesnėje akademinėje
lionio galerijoje, įvykusi jo nau
aplinkoje, suteikiant kūrėjui
jų
darbų paroda patraukė visuo
svarbesnės ir užtarnautos pagar
menės dėmesį ir spaudoje susi
bos.
Dabartinė paroda vyksta Bal- laukė labai palankių recenzijų.
<■

M Šileikia paroda

Istrebiteliški
romanai
(atkelta iš 1 psl.)
lyti, negalima.
Panašų įspūdį susidariau, bes
ti. Vytautas Petkevičius šiandien
baigiąs ketvirtą dešimtį vyras ir kaitydamas Alfonso Bieliausko
jį lydi tie patys “šventi, malda repliką į minimą “pokalbį apie
tapusieji žodžiai, taip reikial” romaną” (Pergalė, 1968, nr. 12,
Būtų stačiai nusikaltimas įtarti 120-133 pp.)
Tasai rašytojas tikrai kal
jį buržuaziniu nacionalizmu, ir
ne tiktai jį vieną, bet visą tą su ba su svariu oficialiu aplombu.
laužytą kartą. Tokiame amžiuje Kai kritikos buvo jam nurodyta,
natūralu kratytis analfabetiškų iš kur jis sėmęsis savo sąmonės
srauto, tai atšovė: “netikslinga
auklių.
Lietuvoj visi nuoširdžiai džiau čia būtų žiūrėti į viską Prusto
giasi atlydžiu, medžiaginiu ger ar Džoiso akimis; be to, mes tu
būviu, laisvėjimu, tačiau Stalino rime ir savas ’.
O skaitydamas “Kauno roma
šešėlis dar gerokai tamsina kul
tūrinį gyvenimą. Diktatūra yra ną”, kaip tiktai buvau suabejo
savo rūšies stabmeldybės forma. jęs rašytojo akių akylumu. Jam
Jai būdingas nesąlyginių stabų ir ir purienos kalniukuose, ne balo
visos eilės balvonų garbinimas. se auga, ir Vytis raudonas, ne
Diktatūroje kiekvienas žmogus baltas raitelis(cf. 289 ir 106 pp.).
yra drauge ir stabas ir stabmel Iš kur tas istrebiteliškas pasiti
dys. Užgavai vieną kurį balvoną kėjimas ir drąsa?!.. Tai nieko
ir tuo pačiu užgavai visus bal- bendra nei su rašytoju, nei lite
vonus iki paties vyriausiojo. Be ratūra neturi, tai džiūgaujantis
to, stabų yra nę tik gyvų, bet nekultūringumas.
Dėl to, mano galva, kritikas,
juoba nestingama ir mirusiųjų...
Sakysime, jei vertindamas Pe vertindamas tokius romanus, tu
trą Cvirką, pasakyčiau, kad jo rėtų visa oktava, o gal net ir
“Kasdieninės istorijos’ ir ryšulė visu registru nusileisti žemiau ir,
lis laiškų žmonai nusvertų visus nusiavęs batus, kojų pirštais to
jo romanus ir kitą tarybinę gra kiam rašytojui įrodyti, kad tai
fomaniją, tai aš tiktai tapčiau joks sąmonės srautas, o visai ne
norįs sau susigrąžinti dvarus ir vykęs jovalas. Bet tai nereiškia,
fabrikus buržuazinis nacionalis kad kritikas neteisus. Jei rašy
tas, o tarybinis kritikas būtų už tojas, kaip didžiuojasi, nei Džoi
so, nei Prusto neskaitęs, tai dar
tą patį į taboką sutrintas...
Mano akyse kritikas Vytautas nereiškia, kad jis nepasinaudo
Kubilius įgijo pagarbos už savo jo devintuoju kisieliaus vande
drąsą ir atkaklumą. Tik mano niu. Galima galvą guldyti, kad
galva, daro esminę klaidą au jis to parako neišrado...
Mane stebina tarybinių rašy
tobiografijoje sakydamas: “noriu
likti bent truputį nuo konjunktū tojų ir kritikų liguistas noras
ros ir mados” (Tarybų Lietuvos blizgėti per aukštomis kategori
rašytojai, 464 p.). Konjunktūra jomis, tuo tarpu jų rašte knibž
nėra literatūros, reikalas, lygia dėte knibžda akis badantis ne
dalia, kaip ir mada, tačiau ir vie mokšiškumas. Ir kas aršiausia,
na ir Litą rašytoją veikia. Kriti kad tie kitais keliais pasiekę gar
kas neturi būti kritikuotojas, bet bės stabukai darosi neliečiami.
iš kitos pusės jis turi pareigą pa Esu tikras, kad niekas kritikų ne
sakyti, kas kūrinyje yra gera ir siteiks Justinui Marcinkevičiui
kas bloga. Deja, diktatūroje net priminti, kad jo Mindaugo poeiš pažiūros nekaltų problemų mos-dramos užuolaidos scena ynegalima kelti. Sakysime, aš jau ra pasisavinta iš Hamleto. Be ki
kelinti metai laukiu, kad kas im ta ko labai nevykusiai. Aišku,
tų ir Eduardui Mieželaičiui pa kad ir tasai gali pasididžiuoti
sakytų, kad jo lyros visos stygos Hamleto nematęs ir neskaitęs.
taip atsileidusios, kad jau šim Bet šitaip literatūroje klausimai
tais puslapių ne tiktai poezijos, nesprendžiami.
To paties Justino Marcinkevi
bet ir paprastos publicistikos ne
simato... Neabejoju, literatūros čiaus poema “Kraujas ir pele
vertintojai mato, bet bijo leni nai” buvo kritikos po padanges
ninės premijos laureatą ir stam nešiojama. Ir niekam laiku gal
bų partinį pareigūną net drau von neatėjo, kad tai kiek pra
giškai įspėti, kad taip toliau, bro- plėstas “Kriaučius Motiejus”, tik

TeL ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233 Ofiso HE 4-1818

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Str«iet

Vai.:
pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0 (71-ob Ir Campbell Avė kampa*/
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šeši. ilk Vai.
kasdien 9— 11 ryto tr < u * v
susitarus.
Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.
Ofiso — HE 4-5758.
ASSOC1ATE OPTOMETRIST8
IJetuviškal kalba

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA
2751 VVest Slot Street

K. Žoromskis

kiek tragikomiškoje dvasioje pa
rašytas. Koks ten nemokšiškas
ir naivus fabulos pynimas bei
motyvavimas. Jei kritika būtų
laiku šiurkščius trūkumus paste
bėjusi, autorius būtų galėjęs gal
juos pašalinti... Štai kur, manau
kritika turėtų savo aktyvumą ro
dyti. Būtinai reikalauti, kad ra
šytojo darbas būtų raštingas,
nes tai yra sąlyga, be kurios me-

Laikas pasibaigė

nas yra neįmanomas. Dabar gi,
kai skaitai, sakysime, tokį Vytau
tą Rimkevičių (turiu galvoje jo
“Kaimo kronikas”), tai dažnai
pagalvoji, kad štai va jis jau įsi
dėjo Cvirką į kišenę, bet skai
tai toliau ir nejučiomis išlenda
kažkoks nieko su literatūra ben
dro neturįs nemokša. Ir tai yra
ne jo vieno yda, o bendras, sa
kyčiau, nūdienio tarybinio rašy

"Danos” operos repeticijų darbymečiu... Iš kairės j dešinę solistai: Jonas
Vaznelis, Algirdas i^razis, Dana Stankaitytė, Roma Mastienė ir Stasys
Baras.
Nuotrauka Z. Degučio

ti. Paskutiniuoju atveju, jis yra mas jam duodamas aiškus — jis
marionetė. Mes, tačiau, labai rim negerbia lietuviškos dvasios, ieš
tai reikalaujam marionečių. Dau ko svetimų dievų ir griauna lie
gelyje mūsų kultūrininkų ir visuo- tuvybės pamatus. Šitokioje atmos
I menės veikėjų glūdi kitas kriti- feroje tikras kritiškas jausmas ati ko pareigos supratimas — kriti- rofojuosi vietoj tobulėjimo. Ban
KAI GERŲ NORŲ NEPAKANKA
i kas yra maloniai besišypsantis, vi dydami viską pateisinti gerais no
pozityviai galvojantis žmo rais, mes jau daug metų toleruoNiekas. tur būt, dar neabejoja mftryje apie tą patį rašo mūsų sados
gus,
kuris
viską supranta ir at jam visokio plauko diletantus, mėr
me, kad svetimose žemėse lig šiol čionykštės jaunesniosios kartos in leidžia, jam viskas gerai ir malo gėjus vadiname profesionalais, aesame gyva lietuvškojo tautos ka telektuale, dr. Ilona Gražytė. Jos nu. Dar, žinoma, būtų geriau, jei biem rankom į visas puses žarsmieno šaka. Bet tai pačiai šakai mintis tad čia pateikiama ir Kul jis ir neprimatytų, ir neprigirdė- tom titulus, pervertinam visas pa
tik pakenktume, jeigu šimtapro tūrinio Draugo skaitytojams:
tų, bet tokias tobulybes sunku ras stangas, dangstom, kiek galim,
centiniai pradėtume įsikalbėti, kad
“Buvo laikas, kai apie mūsų kri ti.
dvasinį tuštumą arba visišką su
jokia kirvarpėlė nei tos tos šakos tikos stovį daug buvo rašoma ir
akmenėjimą ir visas kultūrines
žievės, nei jos
medienos nėra kalbama. Daug diskusijų apie mū
Tikrų kritikų, negalvojančių vertybes taip sumaišom, kad gau
grybštelėjusi, kad visi tos šakos sų lietuviškos kultūros problemas pagal nustatytas gaires, paniškai nasi vaizdas žemos klasės bazaro.
žiedai ir vaisiai yra pačių geriau užsibaigdavo mintimi, kad gerų bijome. Baimė kyla iš to fakto, Ir į jį mes vis dar turim drąsos
sių kvapų ir skaniausių sulčių. O kritikų neturėjimas neleidžia mū kad daugumas mūsų yra šventai kviesti mūsų užaugančią kartą!
šitaip save apgauti ir pačios ša sų kultūrai augti ir klestėti. Pas įsitikinę, kad visuose lietuviškojo
kos ūgiams pakenkti pavojaus jau kutinieji du žodžiai visų tikrų gyvenimo aspektuose reikia tik
Jaunoji karta turi aštrų ir blai
yra, kai mes tiesiog pradedam da patriotų labai mėgstami. Iš tik vieno dalyko — gerų norų. Kil vų žvilgsnį į realybę. Ji gerai ži
rytis alergiški bet kokiai kritikai, rųjų yra reikalo susirūpinti. Ta nūs tikslai ir geri norai negali duo no, mūsų mažumos visuomenė ne
kai kritiką imame vaizduotis vien lentų mūsų lietuviškame pasauly ti kitokių, kaip gerų rezultatų. galės išlaikyti nei savo charak
tik heroldo pareigose, šviesiu vei je juk yra astronomiškai daug. Kritikas, tuo tarpu, turi blogą y- terio, nei savos kultūros, jei bus
du pranešančią kiekvieno koncerto Dailininkų, dainininkų, dramatur patybę mums parodyti, kad geriau nuvertinti jos standartai. Jei ir to
nepaprastumą, kiekvienos knygos gų, aktorių, rašytojų, nepapras si norai kartais nuveda į didžiau liau vadovausimės idėja, kad vis
begalinį reikšmingumą, dailininkų to subtilumo ir gudrumo politikų sius absurdus. Už nieką todėl taip kas kas darosi mūsų gyvenime, ar
akinančių spalvų stebuklą, švieti ir absoliutaus pasiaukojimo visuo narsiai ir atkakliai nekovojam, tai būtų literatūros, meno ar so
mo ir visuomeninių institucijų, lei menės veikėjų mums gali visi pa kaip už iliuzijas. Nei idėjos, nei cialinio veikimo srityje, yra mūsų
dyklų bei įvairių fondų be jokių vydėti. Kartais atrodo, kad jų principai neturi mums tokios dide garbė ir pasididžiavimas, jaunoji
abejonių ir be jokių pataisų h- pa kiekvienais metais daugėja. Apie lės reikšmės. Yra liūdna tiesa, bet karta turės pilną teisę mus kal
pildymų tobuliausius sprendimus. mūsų patriotines ir moralines do tai viena iš pagrindinių priežas tinti išdavimu lietuvybės idėjos,
Mes vis nuolat užmirštame, kad rybes nėra ko nei kalbėti, — į jas čių, kodėl mūsų kultūrinės ma jos pakankamai nerespektuojant.
kiekviena sveika kritika yra di žiūrint patiems, sunku neapsvaig- nifestacijos jaunajai kartai dažnai Pabaigus visas jausmingas, patrio
džiausia visokeriopos pažancz- ti ir nepamesti galvos. Tik, štai, yra ne vien tik mažai supranta tiškas kalbas, visvien reikia pa
skatintoja. Tokios kritikos nužudy neturime kritikų. Kas gi daro mū mos, bet iš karto graudžios ir juo žvelgti tiesiai j akis — jaunoji
mas vien dėl to, kad visa pasiliktų sų visuomenę ir kritiką alergiš kingos.
karta neišliks lietuviška iš pasi
kaip buvę ,vien dėl to, kad niekas kas viena kitai?
gailėjimo.
nė truputėlio neabejotų kolektyvi
Pirmoji priežastis iš tikrųjų
Būtų dar netaip blogai, jei ga
nių ar pavienių galvų tobulybėmis, labai paprasta. Tai ko mes reika lėtumėm sau pripažinti, kad aš Todėl tikimės, kad mūsų tarpe
yra paties mūsų visuomeninio ir laujam iš kritiko ir tai kas jis tresnė kritika mus baido, nes ji atsiras daugiau kritikų bandan
kultūrinio gyvenimo žudymas nuo turėtų būti — yra du skirtingi sunaikina tą šiltą saugumo jaus čių pakelti mūsų kultūrinius stan
savomis rankomis.
dalykai. Nesileidžiant į detales, jis mą, kuris mus saugo nuo realy dartus. Didžiausias pavojus mums
Kad šitai nėra vien kieno nors yra kurios nors šakos specialistas bės. Tam reiktų blaivaus žvilgs yra patikėti tuo, kad mes save
siaurai asmeniška nuomonė, rodo arba paprastas žiūrovas ar skaity nio į save, o tai nėra labai ma įsivaizduojame. Blaiviai į save žiū
ir laiks nuo laiko pasigirstą lais tojas. Nuėjęs į koncertą, parodą, lonu. Daug paprasčiau pasilikti rėti nėra malonu, bet, jei norim
vesni bei realesni ir ne koku nors perskaitęs knygą, jis daro savo prie seniai susikurto prototipo — išlaikyti dvasinį ryšį su ateinan
pykču putojantys balsai. Štai ir sprendimą, pareiškia savo nuomo esame maži ir nuskriausti, bet es čia karta, reikia pradėti bent mo
Montrealyje leidžiamas ir Henriko nę. Iš jo reikalaujama, kad jis bū mėje kilnūs ir nenugalimi. Kriti kintis”.
Nagio redaguojamos “Nepriklauso tų ištikimas tiesai, kaip jis ją ma kas, kuris abejoja šita definicija,
mos Lietuvos” balandžio 9 d. nu to, bet ne tai, ką jam diktuoja ki- komplikuoja gyvenimą ir atsaky-

Kultūros temomis kitur

Rez. PR 8.0801

I

tojo reiškinys. Tie dalykai yra
pirmon galvon taisytini ir, ma
nau, be didelio vargo pataisomi.
Gal čia turėtų įsikišti visu svo
riu akademikai, kuriems, žino
ma, pirmon galvon rūpi kūrinio
idėjiškumas (palankus konjunk
tūrai I), o raštingumas ir meniš
kumas paliekamas aklosios viš
tos likimui...
Kai skaitai rašytojų biografi
jas tai džiaugsmu netveri: visi
baigę aukštąsias mokyklas, dide
lė dalis gilinusi studijas “šalies”
sostinėje, o kai paskaitai kūri
nius, tai jie taip naivūs, taip be
literatūrinio išsilavinimo parašy
ti, jog įgauni įspūdį, kad tie visi
jauni ir talentingi žmonės moksio laipsnius bus įgiję už užmo
kyklinę veiklą, ne už mokslą.
Rašytojas turi būti natūralus,
turi būti nuoširdus. Tada ir ma
žesnis talentas bus skaitytojui, o
ir pačiai literatūrai daug įdomes
nis. Literatūra yra dirva, kur
blefuot ir vogt lengviausia, bet
taip pat kur ir sunkaiusia pas
lėpti melą, vagystę ir menkystę.
Dėl to kritika pirmon galvon
turėtų pulti ne įtakas, o kultūri
nį analfabetiškumą.

Kodėl Čiurlionis yra didelis? O
dėl to, kad jis buvo šykštus da
žams ir pats juos gaminosi, bet
buvo išlaidus knygoms. Tik sie
los pilnumas kalba ir išlieka. Jis
nebijojo, kaip Alfonsas Bieliaus
kas, didelių ir sunkiai paskaito
mų knygų!.. Bibliofobija rašyto
jas turėtų mažiausiai afišuotis.
Net ir tas, kuris dedasi turįs ge
ras ir autoritetingas akis.

3424 W. 63rd St.. GR 6-7044

Pritaiko aklnliia
Valandos: antradieniais, penKtadls- Tikrina akla.
“oontact lenses”.
nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p.
Valandos
pagal
susitarimą
Ligoniai priimami pagal susltarlma
Uždaryta trečiadieniais

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

DR. EDMUND L CIARA
2709 W. Slst Street
TeL — GR 6-2400

Ofs. 735-4477,

DR. A. PUSTELNIKAS
8PEC. VIDAUS LIGOS
TeL Ofiso PR 8.7800; Namų 025-7607

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą
Trečiadieniais uždaryta.

Rez. PR 8-0030.

Telef. 423 - 2660

DR. L DEGKYS

DR.

GYDYTOJA IR CHIRURGE

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

OR. W, M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Ilgos

E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

SPECIALYBE _ NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building

lt

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. Ir
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir
enktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir
eštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet

S

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. ORTHOPED1JOS LIGOS

2745 VVest 69th Street

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670

(Tel. 737-2200 ofiso ir rezidencijos’
Valandos pagal susitarimą. Jei ne Priima ligonius tiktai susitarus _
(By appt.).
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.
Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez.
PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS

DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO
CHIRURGIJA
JOKIA
Ofisas 2454 VV. 71st Stresu
2666 VVest 63rd Street
Vai.; antrad nuo 2—5 popiei
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt.
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo B iki 8 v.v.
ketvlrtad. nuo 6—8 vakaro
Šeštad. nup 1 Iki 4 vai.
Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospeet 9-6730
Ofs. Pr 6-6022
Rez. PR 8-6960

DR. L JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v.,
šešt nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, D)
Kabineto tel. 887-2020
Namų tel. 830-1071
Vizitai pagal susitarimą

Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso tel. REUanee 5-4410
3844 W. 63rd Street
Rez. GlIovehlU 8-0617
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir ( Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai
Iki
2
vai.
p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.:
iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1381 Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad.
Ir šeštad. tik susitarus.

DR. ANNA BALIUNAS

TeL — REUanee 6-1811

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

DR. WALTER J. KIRSTUK

PRITAIKO AKINTOS
2858 VVest 63rd Street
vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.
Ofiso telefonas: PR 8-8228
Rez. telef. YVAlbrook 5.5078

DR. FRANK PLECKAS, OPT.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra pr (C tlka Ir chirurgija
Ofisas 2760 VV. 71st StG,„

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v.
y. r., 2-8 v. vak.
karo. Sekmad. Ir
Rezld. tel.

v., penktad 10—12
šeštad. 1-4 v. va
trečlad. uždaryta
WA 5-3000

DR. VYT. TAURAS

3925 VVest 59th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 VV. 15th Street. Cicero

Of. Tek HE 4-2123, Namu GI 8-6106

TeL 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, Ulbiols

Kasdien 1-8 vai. Ir 8-8 vai. vak.,
Išskyrus trečladlenlua
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. C. K. BOBELIS

Ofisas 3148 West 63rd Street
TeL: PRospeet 8-1717
Rezid.: 3241 VVest 86th Plaoe
TeL: REpubUo 7-7888

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8-8
vai vale. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th SL
uždaryta.
Tel. PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. h
Tel. ofiso Ir buto OLymplo 1-4160 penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo < llcl 8
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu
laiku pagal susitarimą.
DR. P. KISIELIUS

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius riir susitarus
Vai.: 2—4 p. p. ir R—8 ▼. vak.
Trečlad, ir Sefitad, uždarytą
Tel. PRospeet 6-0400

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE
MED.JAL BUILDING
7168
South
Western Avenue
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
DR. S. BIEŽIS
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt.
(VAŠKAS)
CHIRURGAS
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tse- 6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo
GYDYTOJA IR CHIRURGE
čladlenials uždaryta. Antradieniais Ir 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
6648 So. Albauy Avenue
penktadieniais vak. nuo 7 Iki g vai. 11 vai. ryto Iki S vai. p. p.
Vai.: pirm., antrd., ketv. 8—8 vai.
Ofiso telef. RE 7-1168
vak.,
penkt Ir šeštad. 2—4 popiet
Rez. tel. 230-2010
Ir kitu laiku pagal susitarimą.
DR. VL. BLAŽYS

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-Cloa Ir Callfornla
Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šeštad. 2—4 vai.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar
Ofiso telef. 476-4042
Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

Rezld. Telef. 230-4883
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"Danos” opdros trečiojo veiksmo scena.

Nuotr. Z. Degučio

Juliaus Gaidelio Dana
Dramatiniai žingsniai orkestre ir dainų suita operoje
Ne vieno kompozitoriaus šir
dies gilumoje rusena ugnelė:
parašyti operą. Šimkui (Pagirėnai) ir Banaičiui (Jūratė ir Kas
tytis) susikaupė operos dramati
nė medžiaga tik paskutiniame jų
kūrybos laikotarpyje. Kiti gi iš
girsta operinį balsą, pajunta mu
zikinės dramaturgijos pašaukimą
jaunatvėje: Lapinskas,
Klova,
Račiūnas. Gaidelio šio meno “le
genda” prasidėjo daug anksčiau,
dar nebaigus jam konservatori
jos. Gruodis, kiekvienam studen
tui, atėjusiam pirmą kartą į kom
pozicijos klasę, pradėdavo įvadi
nę pamoką nuo Gaidelio ope
ros: ryškus talentas, bet dar rei
kia daug kieto darbo.
Atrodė, kad karas ir emigra
cija galutinai palaidojo Gaidelio
muzikinės dramos svajonę. Kom
pozitorius pašvenčia savo kūry
bos laiką simfoninei, kamerinei,
įvairaus tipo vokalinei muzikai,
iškaldamas įvairiuose žanruose
origiųalų savo veidą.
Ghicagos lietuvių operos an
samblis, vadovaujant dirigentui
A. Kučiūnui, išaugo į pirmau
jantį lietuvių emigracijos muzi
kinį vienetą ir sugundė Gaidelį
vėl prisiminti “pirmąją meilę” ir
vykdyti lyg kažką žadėtą pra
eityje.
Ir štai, praeitą šeštadienį (ba
landžio 12) Marijos Aukštesnio
sios mokyklos auditorijoj, Chicagoje, suskambėjo Gaidelio ir San
tvarų (libretas) opera “Dana”
— lietuvių stovyklos Vokietijoje

BALYS CHOMSKIS

romantika ir drama, kuri buvo
publikos šiltai priimta, nežiū
rint to, kad tradicinių operų
mėgėjams orkestro stiprūs diso
nansai surstelėdavo jų ausyse.

“Dana”? įdomi operos istori
joje kritikų “veidmainystė”. Jei
dramaturgui pavyko sukurti pui
kų, veiksmingą libretą, tai jo pa
vardė žymima skliausteliuose. O
jei libretui pritrūksta dramatinės
ugnies, įklimsta į banalybes, ne
išvysto operinio konflikto, tada
skamba katedros varpai. Ypatin

gai tada, kada dramaturgas, ar
poetas vadovauja kompozitoriui,
kuriant naują operą.

Libretas — operos griaučiai.
Niekas nelaukė iš poeto Santva
ra, kad jo librete atsispindėtų
nūdienis literatūros ir dramatur
gijos charakteris, bet, būdamas
ištikimas realizmo principams,
jis pasekė tradicinę italų operos
“architektūrą”: prologas, 1 —
konflikto užsimezgimtfs, 2
jo
paaštrėjimas, 3 — išrišimas.
“Danos” tematika — D.P. “ma
ža atkarpėlė”, kur žmonės kon
certuoja, apkalba, svaigsta nuo
vyno, nuo nerūpestingo džiaugs

mo ir laiks nuo laiko padejuo-Į
ja. O šalia to viso plėtojasi be)
aštraus konflikto, pavojingų si- i
tuacijų buitinė, ilga meilės me-į
lodrama. Autorius neįliepsnoja
I
didelės, romantinės, skandalin
gos meilės, kuri pateisintų Da-j
nos žuvimą.
Opera yra teatras. Ne kiekvie
na buitinė tema, žmogus yra jau
paveikslas. Operas dramaturgija
reikalauja dinamiško veiksmo,
aštraus konflikto ir jautrios ro
mantikos. Geriausiai poetui pa
vyksta sukurti trečiąjį “Danos”
veiksmą, nors ir ten yra keblių
situacijų, bet muzikaliai jos yra
išsprendžiamos.
Gaidelio muzikinio stiliaus “liberališkumas" galėjo būti raiš
kiau išnaudotas operos nuosek
liai grandinei, personažų charak
teristikai, jei jis būtų įlietas į dra
mos veiksmo dinamiką. Dabar
stiliaus įvairumai išvagoja ope
rą epizodiniais, užbaigtais pa
veikslais, iš to susidaro daug kul
minacinių taškų, kurie pristab
do veiksmą (pirmasis aktas), ir
muzikinė dramaturgija lyg ne
tenka vienumos.
Orkestras neša dramą, išreikš- Į
damas jos mintis, jausmus, ir ne Į
kartą pasigirsta motyvuoti hero
jų poelgiai, bet kompozitoriui ne
visada pavyksta perkelti juos į
sceną.
Choras yra aprūpintas melo
dingu, folklorinio atspalvio dai
navimu, bet, išskyrus finalą, jis
yra daugiau stebėtoju, iliustratorium, negu pagelbiniu veiksmo
nešėju.
Paprastai muzikinėje dramo
je yra nelengva problema suras
ti operos herojams atatinkamą
intonaciją, kuri būtų individua
li kiekvienam charakteriui, tem(Nukelta į 4 pusi.)

Kregždė, kregždute, mano diena daug liūdnesnė!
Praleidau gyvenimą negalvodamas, negalvodamas...
VANDENS ŠNABŽDĖJIMAS
Vandens šnabždesy, toks švelnus mano klausai...
tavo vėsa taip ramina mano skausmą!
Be tavo šnabždėjimo mano ausin negaliu apsieiti,
be tavo švelnios, tavo malonios vėsos.

Šaltinio vanduo... okeano vanduo... raudų
vanduo...
Upės vanduo.
Lietaus vanduo... dainuojąs užtvankų vanduo...
Jie visi mane nuteikia apgaulinga paguoda
ir aš šypsaus...

Šypsosi mano ciniškas netikėjimas,
ir šypsosi mano gėda gyventi,
ir šypsosi mano giliausias nusivylimas
iš mano giliausios ir slapčiausios esmės!
Šypsosi kaip anie apsigimę akliai,
kuriems Kristus sugrąžino regėjimą...
Girdėjau savo motiną sakant, kad mano siela
esanti tyli bei romi.
Gal, būdamas vaiku, girdėjau
liūdnas dainas, kurias dainavo prie mano lovos.
Gal todėl mane jaudina tas sielvartas.
Gal todėl mane taip jaudina skausmas
tavo šniokštimo, vandens šnabždėjime...

Švelni ir liūdna mergina,
gal, sudėdavo į tą dainą
savo skausmą ir savo rasės liūdesį...
Vargšė moteris, šiurpi nelaimės dukra!
Vandens šnabždesy, tu esi mano žindyvės daina.

PNEUMOTORAKSAS
Manuel Bandeira

MANUEL BANDEIRA
PO ŽVAIGŽDĖTU DANGUM

Žvaigždės, labai tyroje padangėje, žibėjo dieviškai
tolimos.
Iš nedryno sklido svaiginanti jazminų kvaptis.
O artimam darželyje rožės kvepėjo jambo vaisium.
Šv. Jono vabalėlis nutūpė ant hortenzijos ir ten
pasiliko, paslaptingai švitėdamas.
Nuošalumoje upelio vandenys dainavo amžiną
be pradžios ir be galo istoriją.
Visa tai gaubė ramybė...
(Tai buvo kaip tik tai, apie ką kalbėjo švelnusis
Haydno adagio).
Visa alsavo tokia ramuma... tokiu paprastumu...
Jog turėjai pasakyti, kad tai buvo tavo
laimingiausioji akimirka.
KAKTUSAS

Tasai kaktusas priminė beviltiškus mostus statulos:
Laokoono, gyvačių smaugiamo,
Ugolino ir jo išbadėjusių sūnų.
Taip pat priminė sausus šiaurės rytus, tyrlaukius,
palmynus...
Jis buvo perdaug milžiniškas netgi tr šiai,
nepaprastų derlių, žemei.
Vienądien baisi vėtra ji išvertė iš pašaknų.
Kaktusas nugriuvo skersai gatvės.
Išmušė gretimo namo langus.
Sutrukdė judėjimą tramvajų, automobilių ir
vežimų.
Nutraukė elektros laidus ir visai parai
paliko miestą be šviesos ir be srovės:
— Jis buvo nepakenčiamai žiaurus gražuolis!
KREGŽDUTĖ

“Danos” operos baleto scena.

Nuotr, Z. Degučio

Ana tenai kregždutė krykščia:
“Plraleidau dieną negalvodama, negalvodama!”

Karštis, kraujoplūdis Jr naktinis prakaitavimas.
Visas gyvenimas galėjęs būti, bet nebuvęs.
Kosulys, kosulys, kosulys.
Pakvietė gydytoją:
—- Sakyk trisdešimt trys.
— Trisdešimt trys..., trisdešimt trys..., trisdešimt
trys.
— Alsuok!
— Tamstos kairiajam plauty kaverna, o
dešiniajam apsėmimas.
— Vadinasi, daktare, negalima mėginti
pneumotorakso?
— Ne. Vienintelis tamstai beliekąs dalykas:
grok argentinišką tango.

Išvertė P. G a u č y s
«

Praeitų metų pabaigoje miręs MANUEL
BANDEIRA buvo žymiausias dabarties brazilų
poetas. Dėl džiovos negalėdamas būti architektu,
išvyko ilgam gydymuisi į Šveicariją. Sugrįžęs 1924
m. išleido savo pirmąją poezijos knygą ir iš karto
atsidūrė brazilų poezijos avangarde, buvo žymiau
siu modernizmo skelbėju ir, anot vieno kritiko,
brazilų modernizmo šv. Jonu Krikštytoju.
Kai 1930 m. pasirodė jo poezijos trečias rin
kinys “Libertinagem”, jis tapo vienu žymiausių
brazilų modernizmo judėjimo vadų. Savo kūryba
B. atnešė į brazilų poeziją gražiausią jos dvelki
mą ir kartu su tuo maištingiausią jos polėkį.
B. poezijai būdinga egzistencinė žmogaus
drama. Jo poezijoje žmogus jaučiasi visur esąs
tremtinys. Jis norėtų persikeisti. Vienintelis išsigel
bėjimas būtų pneumotoraksas, tačiau jo neįmano
ma padaryti. Vėlesniuose Bandeiros rinkiniuose
iškyla religinė tema, susijus su mirtimi, o kartu su
ja — Dievo Motina guodėja, kuri nuo altorių pra
šo malonės vargšams ir sielvartaujančioms mote
rims. Ir čia Bandeiros poezijos atodūsis nurimsta,
pasiekia olimpinę amžinų daiktų ramybę.

—

Atstatytame 1400 metų senumo vienuolyne; pilni
archyvai manuskriptų; tris kartus sunaikintas.
STASĖ SEMĖNIENĖ,

į

Besisukinėjant apie Romą ir
besirengiant kelionei į Neapolį,
iš tikrųjų būtų didelis nuostolis
aplenkti Monte Cassino, dau
giau kaip 1,400 metų senumo
vienuolyną, kuriame dabar yra
25 benediktinų vienuoliai ir 40
seminaristų. .Šioji benediktinų
vienuolyno tėviškė, įkurta šv. Be
nedikto, Vakarų vienuolių patri
archo (šv. Scholastikos brolio),
529 m. ant 1,700 pėdų stataus
atskiro uolos kalno prie Cassino
miesto, 78 mylios į pietryčius
nuo Romos ir apie 45 mylios į
šiaurės vakarus nuo Neapolio. Ir
čia, petoli Monte Cassino abati
jos, 1944 m. sąjungininkų kariuo
menė susidūrė su vokiečiais.
Spalvingos sienos ir grindys

žinti Dievo buvimą bei Jo didy
bę, tai čia. Atklydęs pakeleivis
iš kito kontinento, stovėdamas
ant stataus uoloto šv. Benedik
to kalno, be jokių įsivaizdavimo
pastangų pasijunta esąs maža že
mės dulkelytė pasaulio kūrėjo ar
tumoje.
Aiškią saulėtą rugsėjo dieną akys nuklysta mylių mylias der
lingais slėniais garsiosios Romos
ir gražiojo Neapolio link.

Daugybė stačių kalvų išvirsta
tiesiog kalnais, kai jos kyla, su
darydamos Apeninų nugarkaulį.
Šen bei ten riogso griuvėsiai —
kadaise galingos Romos imperi
jos didybės griaučiai.
Vienuolyno aukštos ir ilgos,
baltos sienos primena tvirtovę,
tiktai betrūksta gvardijos ir centri
nio bokšto su sargyviniu, kad iš
baigtų visą paveikslą ir visiškai
primintų savo panašumu tikrąją
tvirtovę.

Užmerkite akis ir įsivaizduoki
te, kad esate koplyčioje taip di
džiulėje, kaip kokia katedra, aukš
tai žvaigždėtame danguje. Visur
aplink vyrauja karališkas me
niškas didingumas, išsiliejęs spal
Sąjungininkai peržengė upę
vingose sienose bei grindyse, ku
Žemai slėnyje, mažas kalno
rios yra sukurtos iš daugiau kaip
šaltinis
išsilieja upelio srovele,
100 įvairiausių rūšių marmuro ir
sparčiai
sruvendamas
tarp atsta
akanto.
Ir jeigu kada nors žmogus pa tytų užtvankų.
Sykį ši Rapido upė buvo žino
junta savo gyvenime malonę pa

ma visame pasauly. Prieš 25 me
tus galingoji sąjungininkų armi
ja čia kamavosi visą pusmetį, kol
peržengė šią greitai tekančią upę. O iš viršaus ji teatrodo kaip
koks griovys, ir tai dar menkas,
kurį kiekvienas vaikėzas galėtų
lengvai peršokti.
Vienuolynas buvo pastatytas
ant romėnų Apolono šventyklos
griuvėsių. Tai nuo pasaulinio gy
venimo pasitraukimo rami vieta
vyrams, pašventusiems savo gy
venimą bendrai maldai, darbui
ir meditacijai.
Prieš šeštąjį šimtmetį daugelis
vyrų pasišalindavo iš gyvenimo
ir tapdavo atsiskyrėliais. Benedik
to idėja gi buvo ta, kad bendras
gyvenimas esąs kur kas pilnesnis
ir taip ši religingų vyrų kolonija,
jei taip būtų teisingai išsireikšta,
tapo pilnuoju benediktinų ordi
nu.

Išsaugojo senovės laisvąjį meną

Monte Cassino su savo vienuo
liais buvo pagrindiniu ryšiu tarp
moderniojo pasaulio ir senovės.
Čia vienuoliai patys dirbo ir mo
kė barbarus žemdirbystės meno,
kuris yra civilizuoto pasaulio pa
grindu. Čia vienuoliai išsaugojo
ir praeities dokumentus bei anti
kinės literatūros šedevrus.
Ne kur kitur, o tik čia, Monte
Cassino jie nurašinėjo ir su
krovė senųjų amžių poeziją ir
praeitų šimtmečių brangius rank
raščius. Čia vienuoliai sukūrė
muzikos meną su įdomiais ekspe
rimentais, be kurių toks Bachas
ar Beethovenas gal niekad nė ne

būtų egzistavę. Vienuoliai išsau
gojo čia ir Šventąjį Raštą, šimt
mečiais ištikimai jį nurašinėdami
dar prieš spaudos išradimą. Vie
nuolyno archyvai prikimšti ne
paprastai retų manuskriptų. IIame ir 12-ame amžiuje jis buvo
mokslo centru, ypač medicinos
srityje. Garsioji Salesno medici
nos mokykla buvo įsteigta Mon
te Cassino vienuolių, o prieš 25
metus ši vieta, su savo didingom
sienom, pastatais, statulomis ir
vienuolyno koplyčia, tebuvo tik
sujauktų, sumaltų akmenų bei
dulkių krūva ir smilkstančių griu
vėsių laužas.

Trejetą kartų kūrėsi
Vienuolynas buvo sunaikintas
langobardų 580 m. ir vėl atsta
tytas 720, 884 m. sulygintas su
žeme saracėnų. Atsikūrė 70 m.
vėliau — 954 m. Juodžiausia gi
vienuolyno diena laikoma 1944
m. vasario 15-ta, užsitęsusi lig ge
gūžės 15 d., kai aviacijos ir arti
lerijos sviediniai visiškai nunioko
jo šį garsųjį vienuolyną. Didin
gasis vienuolynas buvo II pasauk
karo koncentruoto bombardavi
mo didžiausia auka — 1,000 sv.
bombos ir artilerijos sviediniai
visiškai pribaigė senąjį vienuoly
ną. Daugiau kaip 255 lėktuvai
pasėjo 576 tonas bombų.
Ir šio plačiai po pasaulį pagar
sėjusio pastato, branginamo viso
pasaulio krikščionių bombarda
vimas buvo įsakytas sąjunginin
kų tiktai po to, kai jų vadai įsi
tikino, jog šioji vieta naudojama

vokiečių-priešo kaip sekimo pos tančio, ieškojusių priegaludos vie
tas.
Tik
vėliau
paaiškėjo, nuolyne).
kad joks vokiečių kareivis čia
Atstatytas kaip buvo
net nesislapstė. Visa laimė, kad
dar prieš bombardavimą daugu
Šiandien vienuolynas atrodc
ma brangiųjų ir vertingųjų ma
lygiai
toks pat, kaip jis atrodė
nuskriptų bei meno kūrinių bu
prieš
bombardavimą.
Tik dėka
vo išgabenta vokiečių į Vatikaną,
nenuilstamų
pastangų
ir
nepaju
patiems vienupliamas visa tai
dinamo
vienuolių
ryžto,
o
taipgi
prižiūrint.
finansinės
pagalbos
iš
italų
val
Gen. Įeit. Mark Clark, ameri
džios bei sumetimo lėšų iš viso
kiečių armijos pats vadas Ita
lijoje, apibūdino bombardavi pasaulio viskas vėl tapo atstaty
ta ligi mažiausio»«smulkmenėlės.
mą kaip “didžiausią taktišką ka
riuomenės klaidą.”
Vienuolyno papėdėje vyko la
Nė vienas iš dvylikos pasiliku bai atkaklios kautynės, kurių me
sių vienuolių per bombardavimą tu ypač pasižymėjo lenkų korpu
nebuvo sužeistas. Tačiau buvo so daliniai, ir užtai jiems pasta
užmušta 300 kaimiečių (iš tūks tytas paminklas netoli kalno vir

Reportažo autorė kritusių prie Monte Cassino kapinėse

šūnės. Kiek žemiau yra lenkų ka
pinės, kuriose palaidota keli tūks
tančiai karių. Važiuojant auto
strada Roma - Neapolis kapinės
aiškiai matosi lygiai taip pat,
kaip ir pati abatija.

Didžiulis naujas paminklas vi>sų tautų kariams, dalyvavusiems
šioje tragiškoje kovoje buvo pa
statytas keletas mylių į pietus
nuo Cassino miesto.
Žuvusieji iš Vilniaus, Trakų,
Ašmenos
Rugsėjo 8-tą nuostabiai saulė
tą ir šiltą dieną besilankant šioje
apylinkėje, Fiat mašinėlė nešė
mus viengiuotais keliais, lyg
Šveicarijoje, vis aukštyn į kalną.
O iš apačios abatija atrodė ran
ka pasiekiama. Vokiečių, britų ir
kitų mašinos rikiavosi ilgoj virti
nėje. Britų grupė, nusiminusi dėl
“siestos” uždarymo (nuo 12 vai.
30 min. iki 3 vai. 15 min. p.p.),
susimetė pušaičių paunksmėje pa
piknikauti. Po triukšmingos Ro
mos čia taip dieviškai ramu, kad
girdi skrendančią vapsvą. Lyg bi
jodamas sutrukdyti darbščiųjų
vienuolių susikaupimą šioje mis
tinėje tyloje, net “grillo” nutilo
(grillo yra lyg lietuviškas svirp
lys, tik kiek didesnis ir daug
triukšmingesnis, mat, jis itališko
temperamento. Jis pradeda kelti
triukšmą — rėžiančiai cirpti, kai
temperatūra pasiekia 30 laipsnių
C — 80 laipsnių F, pagal tai
žmonės net sprendžia, kad jau
pakankamai karšta. Tačiau čia ir

(Nukelta į 4 pusi.)

Žvilgsnis j žemesniųjų lituanistiniu mokyklų programa
PRANAS RAZMINAS

Programa — darbo bei
mokomojo dalyko gairės

Progama turi apimti mokomą
jį dalyką, o jos išdėstymas netu
ri kirstis su dalyko mokymo me
todika. Programos smulkus išdės
tymas turėtų rodyti kelią, ku
riuo dalyko mokytojas privalo
medžiagą perteikti mokiniui.
Nors mokytojas turi laisvę pasi
rinkti mokymo metodą, tačiau
mūsų aplinkybėse reikia būti at
sargiems su tokiais teigimais:
mokytojas tai metodas; mokyto
jas ir su blogu vadovėliu daug
gali padaryti ir panašiai. Mes ne
turime viso to, ką turi norma
lios mokyklos. Visų trūkumų ir
nesuskaičiuosime. Rimtai išmąs
tyta ir smulkiai išdėstyta prog
rama ypatingai reikalinga mo
kytojui be ilgesnės mokyklinės
praktikos, be stipresnio metodi
nio pasirengimo. Vienas jų atei
na dirbti su per dideliu pasiti
kėjimu savimi, kitas su pėrmažu. Juk į mūsų mokyklas jau ateina dirbti ir kitų specialybių
arba ir be jokios specialybės. Jei
gu jie taip pradės mokyti, kaip
jei patys buvo mokomi, tai be
veik' nėra ir abejonės, kad patirs
ir savo darbo rezultatų menku
mą. Turima auditorija ir visos
kitos aplinkybės nėra tos pačios,
kokios buvo anais laikais. Tad
jiems smulki programa, pareng
ta pagal mokomojo dalyko me
todinius reikalavimus ir specia
lias mūsų lit. mokyklų sąlygas
yra jau tikrai būtina. Kalbėda
mas apie programą, pirmiausia
turiu galvoje lietuvių kalbą, nes
ji lituanistinėse mokyklose yra
pati svarbiausia. Jei mokinys ne
beapverčia liežuvio lietuviškai,
tai jis nesugebės pasisavinti nei
istorijos, nei geografijos žinių, ir
visas tos srities mokytojo darbas
beveik nueis niekais. Mes čia ne
turime lietuvių kalbai klestėti net
ir pakenčiamų sąlygų. Svetimi
garsai slopina mūsų gimtąją kal
bą, o iš to eina ir visi tragiškie
ji padariniai.
Visų pirma, jokiu būdu nenorėtųsi sutikti, kad lietuvių kalba
mūsų vaikams yra jau kaip ir
svetimoji kalba. Juk daugumas
priešmokyklinio amžiaus vaikų
geriau kalbėjo lietuviškai, negu
bebaigdami pradinę ar vidurinę
mokyklą. Normaliose aplinkybė
se kurio nors mokomojo dalyko
programą sudaryti ir pagal jų mo
kyti nėra sunkus darbas. Tačiau
iškyla problema, kaip sudaryti
programą ir kokio metodo grieb
tis, kai benorima ne išmokyti,
bet tik pramokyti skaityti ir ra
šyti, kai apie tai jau kalbama
plačia burna ir kai mokyklos įtaigojamos ta kryptimi tedirbti...
Tačiau su tokiomis žiniomis
jaunimas nebūtų naudingas lie
tuviškajam reikalui, nes, tik taip
pramokytas, nebegalėtų pasisavin
ti lietuviškosios kultūros verty
bių ir savo vaikams jų perteikti.
Tie menki procentai, kuriais
pasidžiaugiame pavasariais, nėra
pakankami lietuviškajai gyvy
bei palaikyti. Tad programa tu
rėtų atsiremti ne tik į dalyko, bet
ir gyvenimo reikalavimus. O tai
jau nelengvas darbas. Tai, ką
šiandieną lit. mokyklos padaro,
yra per maža. Čia nenorima dau
giau studijų šiai problemai skir
ti. Imdamiesi darbo, dirbame pa
skubomis, ir taip nukenčia mū
sų darbo kokybė: vadovėliai, pra
timai... Kalbama, kad greitai tu
rėsime žemėlapius, o kol kas siū
loma patiems juos nusibraižyti...
Turime darbščių mokytojų, ta
čiau mokslo priemonės dar pri
mityvios. Daug kas dirbama par
tizaniškai, ir nejaučiama tvar
kančios rankos. Mes blaškomės,
ieškodami tinkamų
metodų,
mes dairomės būtinų mokymo
priemonių ir jų nesulaukiame.'
Taip mums besiblaškant, pras
linko dešimtmečiai, ir lit. mo
kyklas užklupo visokeriopas nuo
smukis.
Labiausiai skursta gimtoji kal
ba. Dar vaikai nori šokti ir dai
nuoti, nes ten laisviau, links
miau. Mes Šiandieną kartais iš

kailio neriamės, kad tik mūsų
mokykla, ne kaimyninė, geriau
pašoktų, padainuotų,
tačiau
kad vaikai visus tarpus užpildo
anglų kalba, tai mums, rodos,
pasidarė jau įprasta.
Didesnėse kolonijose lietuviš
koji jaunuomenė, atrodo, bus ge
riau išlaikiusi savo gimtąją kal
bą, kai tuo tarpu mažesnėse ko
lonijose, anglų kalbos stipriai vei
kiama, yra gerokai ją apgadinusi.

Reikia rimtai paruoštos
programos
Reikia programos, reikia geros
programos, geresnės, negu turi
moji atkištinė. Tada jos nereikė
tų taip dažnai kaitalioti. Juk ne
įmanoma kas kelinti metai pertaisinėti vadovėlius, suderinant
juos su pakeistomis programo
mis. O jeigu keistina, tai kas keis
tina ir kaip keistina bei derin
tina? Lietuvių kalbos programos

šiai tą reikalą užbaigti šeštame
skyriuje: “Žodžių linksniavimas
ir asmenavimas sakiniais”, kai
jau trečiame skyriuje kalbama apie pratinimą linksniuoti daik
tavardžius (ir būdvardžius Pr.
R.) be linksnių pavadinimų ir
linksniuočių. “Pagrindinės kirlinksniuočių. “Pagrindinės kir
čio ir priegaidės žinios” nustum
tos į X-jį skyrių, kurio daugu
mas lit. mokyklų neturi, kai, be
taisant vaiko ištarimą, yra pui
kiausių progų aukštesniuose sky
riuose trumpai apie tai užsimin
ti ir papraktikuoti. Ir vaikų ge
riau mokama anglų kalba reika
lauja apie kirčius užsiminti. De
vintojo ir dešimtojo skyriaus lie
tuvių kalbos porgrama tokia at
kištinė, kad apie ją neverta ir
kalbėti. Tokia programa, kokią
dabar turime, tinka, galimas da
lykas, tik nemetodiškam moky
mui, t.y., kaip pakliūva ir kur
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V. K. Jonynas

S
Ruošia pamokas

jau nebegalima siaurinti, tačiau , -užkliūva. Šokinėjantis gramati
menkai kam ji naudinga ir to kos išdėstymas negali būti laiko
kia, kokią dabar turime.
mas patenkinamu. Toks išdėsty
Jokiu būdu negalima sutikti mas rodo, tarsi neturėta ko į
su aštuntojo skyriaus šiuo lietu programą įrašyti, skirstant ją į
vių kalbos programos paskyrio aštuonerius metus. Nieko iš gra
išdėstymu: “Nekaitomosios kal matikos nereikia mėtyti, laikant
bos dalys ir gramatikos kurso nesvarbiu dalyku.
kartojimas, sudarant sistemos ap
matus. Antrininkės sakinio da Diktantai, atpasakojimai ir
lys. Sudėtinių sakinių suprati kitokio pobūdžio rašiniai
mas. Skiriamieji ženklai” Nekai
Mažiau diktantų, daugiau at
tomosios kalbos dalys tokios tur
pasakojimų ir kitokių savarankiš
tingos ir tokios svarbios mūsų
kų rašinių, kur mokinys pats sa
kalbai, kad jas prisiminti tik aš
ve prisiverstų ieškoti tinkamų
tuntame skyriuje ir dar su tokiu
lietuvių kalbos dvasiai išsireiški
skurdžiu pristatymu yra tikras
mų. Vien diktantais gyvosios lie
nesusipratimas. Jau ir žemesniuo
tuvių kalbos neišmokysi. Svar
se skyriuose reikėtų mokinius pa
biausia — mokiniui
kalbėti.
laipsniui su tais dalykais supa
[Bent pusė klasės kiekvieną liežindinti, pasinaudojant gyvais
1 tuvių kalbos pamoką turi būti
kalbos pavyzdžiais. Sistemų į mo
pajudinta. Geriausiai tikti; trum
kinių galvas nepripilsi, jei jie
pi apsakymėliai, pasakos. Tuo
praktiškai nčBus parengti, jei
būdu 10-15 mokinių per vieną
jiems apskritai gimtoji kalba bus
pamoką gali gauti progos dviapiblėsusi. Tas pat pasakytina ir
tris minutes kalbėti, žinoma, mo
apie skiriamuosius ženklus. “Kab
kytojui pasakojimą taisant. Ir tos
lelis ištisiniame sakinyje” rasta
progos ar nebus vienintelės moprogos prisiminti tik septintame
kiniio gyvajai'kalbai tobulinti.
skyriuje, kai su juo susitinka mo
O kad papasakojęs mokinys,
kinys jau žemesniuose skyriuose.
nenukryptų į kitus darbus, reikia!
Visur ir visados gyvieji kalbos
prie jo retkarčiais sugrįžti. Taip
pavyzdžiai. Tai lyg vandens ra
kiekvienas bus verčiamas sekti
tilai, kuriuos sukelia į vandenį
pasakojimo, kaip ir pamokos, ei
mestas akmuo. Šiandien su jokiu
gą. Čia, žinoma, įeitų dar klau
kalbos mokslo dalyku negalima
simai ir atsakymai. Pasyvieji mo
pavėluoti. Geriau paankstinti.
mentai mažai gyvajai kalbai
Ketvirtame skyriuje įrašoma:
naudingti. Dažnai jie bus užpil
“Daiktavardžio kartojimas”, kai
domi ir anglų kalba. Juk moki
dar trečiame skyriuje pasakyta:
niai anglų kalba aiškinasi kla
“Daiktavardžiai ir pratinimas
sėje nesuprantamus lietuvių kal
linksniuoti be linksnių pavadi
bos dalykus. Aktyviems pokal
nimų ir linksniuočių. “Kodėl toks
biams nėra palankios didelės
milžiniškas šuolis per vienerius
klasės.
mokslo metus? Programoje neuž
simenama apie būtinai žinotinus
Diktantai aukštesinuose sky
pusdalyvius, padalyvius, sangrą riuose (ar jie būtų tikrinamieji,
žinius veiksmažodžius, Vl-me sky ar kūrybiniai) priskirtini labiau
riuje pasakyta: “Tiesioginė ir pa prie pasyvaus gimtosios kalbos
sakomoji kalba, surišta su prak mokymo. Kišimas į priekį visuo
tika”. Ar nebuvo galima čia pri se skyriuose programoje diktan
dėti vieną sakinį teorijos ir drą- tų rašymą nėra tikslus dalykas.

Vertingesnių dalyku laikyti mo
kymą reikšti savarankiškai savo
mintis žodžiu ir raštu. Negalima
nuneigti ir diktantų, bet jie tu
rėtų būti labiau proginiai. Ma
žiau rūstauti dėl mokinio ortografinių klaidų, daugiau sielotis,
kaip išgauti iš mokinio lūpų
skambų lietuvišką sakinį. Tegu
jis nežinotų, kad bėgąs yra daly
vis, bet jau būtų džiaugsmas, jei
mokinys pats prašytų ar pasa
kytų: Bėgančio laiko nesulaiky
si, didėjančio pavojaus neišveng
si. Jeigu sutinkame, kad norma
liose aplinkybėse normalaus de
šimties metų vaiko gimtoji kalba
kaip ir atbaigta ir apskritai vi
sos kalbos formos pasisavintos
(nors ir pasenęs nežinotų, kad
jo vartojamoji forma “buvęs” yra dalyvis), tai, mano manymu,
mūsų dabartinėse aplinkybėse ir
reikėtų laikytis ano natūralaus
vaiko kalbos vystymosi. Nėra
džiuginantis dalykas, kad šian
dieną mokinio kalba paskuti
niuose skyriuose ne tobulėja, bet
menkėja. Mokinys tegyvena iš
procentų. Tik į kalbas linkę vai
kai yra išimtys, bet tokie sudaro
nedidelį procentą. Tad nereikė
tų laukti, kaip programoje nuro
dyta, septinto ar aštunto sky
riaus, kad mokiniams imtumėm
kalbėti apie dalyvius, įvardžiuoti
nius būdvardžius ar nekaitomą
sias kalbos dalis. Jie apie tai ir
anglų kalboje anksčiau sužino,
o mes repeškojame iš paskos.
Neišskirtini programoje ir būd
vardžiai nuo daiktavardžių. Tie
sa, naujoje programoje ši meto
dinė klaida bandyta pataisyti,
tačiau vadovėliuose taip ir pasi
liko. Vaikas, atskirai išmokęs
daiktavardines galūnes, ims jas
taisyti vėliau ir būdvardžiams:
gerui vaikui, lygui laukui, gra
žiams laukams... Paskui taisyk
lingo derinimo kova labai sun
ki. Nevykusiai parengtos prog
ramos klaidina ir pratimų bei
vadovėlių gamintojus. Jie, bijo
dami įšokti į svetimą daržą, ak
lai laikosi programos ir taip sa
vo darbus sumenkina.

“Trečiame-ketvirtame
skyriuje
'išeinamas trumpas
fonetikos,
morfologijos ir sintaksės kursas
tiek, kiek tai būtinai praktiškam
pritaikymui”. O praktiškam pri
taikymui jau nusivoktina ir apie
fonetiką, ir apie morfologiją, ir
apie sintaksę. Taigi, bent gru
biai visa gramatika. Mūsų ap
linkybėse į šį pirmąjį koncentrą reikėtų prijungti penktąjį, o
gal ir šeštąjį skyrių, nes su pir
maisiais dviem skyriais nedaug
tegalima nuveikti. II-jam koncentrui priskirčiau tris ar du pa
skutiniuosius skyrius, kur būtų
pirmajame koncentre įgytosios
žinios gilinamoš, ypatingai pasi
remiant mokinių
rašomaisiais
darbais, atsietinėmis temomis ra
šiniais, atpasakojimais ar net ret
karčiais diktantais.
Bet tai jau studijinė problema,
kuriai iki šiol dar neradome lai
ko, tik užkaišinėdami griūvan
čios tvoros spragas. Tuo pavyz
džiu gali būti ir dabartinė prog
rama. Didžioji mūsų lit. mokyk
lų nelaimė, kad su laiko trupi
niais turi atlikti normalios mo
kyklų darbą. Bijomasi, kad mus
neištiktų maratoniškojo bėgimo
rezultatai. Klaidingas yra galvo
jimas tų, kurie daro tai, ką dar
gali padaryti. Tai panašu į gelbėjimąsi iš mirties. Mes dar ne
mirštame, ir mūsų pareiga atlik
ti tai, ką mes privalome atlikti.
Mūsų kelias turi būti atžymėtas
ne skuba, bet nuoseklumu.

Juliaus Gaidelio "Dana"
(Atkelta iš 3 psl.)
peramentui, jausmams. Antrojo
veiksmo arijų serija, nors kompo
zitoriui. netrūksta vokalinio išraiškumo priernonių, skamba apibendrintai. Kiekviena arija, ku
ris iš artistų bedainuotų, turi be
veik vienodą melodinę slinktį,
dinamiką, ir visos baigiasi aukš
ta, forte gaida. Danos arija “Gė
lių žiedai” ir Stanaičio “Regiu
Antakalnio kvapsningąjį pušy
ną” — laikytinos geru spektak
lio momentu. Trečiojo veisksmo finalo choro scena “Tėve mū
sų”, kurią galima pavadinti dra
matine emocijų simfonija, yra
parašyta labai talentingai, tie
siog, meistriškai.
Iš Gaidelio orkestro plaukia
jo dramatinis charakteris, ir rei
kia manyti, jei tai nebūtų jo pir
moji opera, bet, sakykime, tre
čioji (kaip Carmen), tada, tur
būt, kompozitorius būt ų “perkramtęs” muzikaliai užtiktus li
breto trūkumus.
(Platesnis pačių spektaklių ap
tarimas bus kitą šeštadienį).

jų nebūtų galima priskirti prie
korektūros klaidų.
Yra tik viena išeitis: sėsti tai
pačiai komisijai prie stalo ir žmo
niškiau šią programą pertvarky
ti. O “istorijos ir geografijos pa
mokose neturėtų būti perteikia
mi vien tik sausi faktai” (psl.
19), kurių tikrai nepagailėjo pro
Paskutinioji lit. mokyklų prog gramos sudarinėtojai...
rama kaip tik ir rodo mūsų ne
(Pranešimas, skaitytas Moky
apdairų skubotumą: kaip pakliū tojų studijų savaitėje Dainavo
va ir kur užkliūva.
je).
Nebūtų prasminga sužymėti
visų korektūros klaidų, kurių
M O VING
programoje susitelkė gausybė, ta
J. NAUJOKAITIS
čiau kas prisipažins prie šių grioz
apdraustas perkraustymas
diškų sakinių bei kitų klaidų, ku
Ilgy metų patyrimas
rios atsigręžia į kitados nepra
WA
5-9209
Chicago, Illinois
moktą lietuvių kalbą. Štai kele
tas pavyzdžių: “Supažindinami
mokiniai su nosinėmis raidėmis iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
žodžių gale, kurie atsako į klau
SINCLAIR SERVICE
simą ką (vienaskaitoje) ir ko LEO'SLEONAS
PRANOKUS
(daugiskaitoje)” (psl. 9). “Per- Stabdžiai, Sankabos, Transmisijų,
Tune-np ir Motorų Remontas
tiekimo metodą pasirenka pats
mokytojas, kuris jam geriausiai
5759 So. VVestern Avė.
tinka” (psl. 9). "... neskaitoma
Kampas 58tb Street
Telefonas — PRospect 8-6333
tai kalida” (psl. 30). “Sukurti
apsakymėlį, statant klausimus” illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
(psl. 6). “Daromi pratimai su
minkštinamuoju
ženkleliu ne
Tikybos programa dar nepa
pasakant
jo
”
(psl.
8-9).
Arba štai
SIUNTINIAI | LIETUVA
ruošta. Tad ir kyla klausimas,
programos
detalė:
COSMO8 EXPRRSS
kuriuo “būdu užbaigiamas litu
»1 AKŲIETTE GTFT PARCEL SEKT.
anistinių mokyklų sistemos for
“I. Šventė.
2808 6»th St.
Tel. WA 5-2781
2501 «9th St.
Tel. WA 5-2787
mavimas”, kaip pasigirta progra
2. Tradicijos surištos su ja” 8338
So. Ralsted St.
Tel. 254-8320
mos įžangoje, jei dar pakenčia (psl. 8).
Lietuviu
bendrove
turinti teise
siųsti savo vardu U Chlmos programos neturima?
Rodos, būtų galima papras siuntinius
oagoe tiesiai 1 Lietuva.
Didelis
pasirinkimas Įvairių me
čiau ir tinkamiau
išsireikšti:
džiagų, ltal. lietpalčių Ir kitų prekių.
Susumuojant, du žemesniųjų
Šventės ir jų tradicijos.
Priimami doleriniai dovanų už
lituanistinių mokyklų
Daug kur skyrybos ženklai sakymai
B. Ir V. Žukauskai
koncentrai.
taip nevykusiai vartojami, kad ir
I-sis koncentras, kurio priim
tiną aptarimą radau “Pradžios
mokyklos
mokslo
planuose”
(Wiesbadenas, 1946), būtų toks.
(uiiiiiiiniiiiiinHiiiiiiiiiiiiniiiiimniiiiii

DAŽYMAS

(Atkelta iš 3 psl.)
80 laipsnių karščio dienelėje ne
drįso net “grillo” ardyti nuosta
bios tylos.
Mums pasakojo, kad lenkų ka
puose yra palaidota ir žuvusių
lietuvių. Susidomėję ieškojome
lietuviškų pavardžių. Pavardės
gali ūti ir sulenkintos, bet vie
tos, iš kurių kilo čia žuvusieji
kariai, labiausiai patraukė mūsų
akis: Vilnius, Trakai, Gardinas
ir t. t. Dūda Jan iš Ašmenos.
Matun (Matūnas?) Wladyslaw
(Vladas?) iš Punsko ir eilių ei
lės kitų pavardžių, lengvai pri
skiriamų lietuviams. Lenkiško erelio prieglobstyje, apsupto iš au
gančių pušaičių sudaryto kry
žiaus, po paprastu kryželiu, išsi
rikiavusiose eilėse ilsėjosi amžina
me poilsy gal ne vienas likimo
čia mirti atblokštas lietuvis. Ta
proga prisiminkime, kad ir mūsų
poetas Juozas Kėkštas buvo su
žeistas ir prarado sveikatą visam
gyvenimui kqvose prie Monte
Cassino.
• Lietuvių liaudies medici
na susidomėjo lietuviai kraštoty
rininkai. Šiam reikalaui įsteigta
liaudies medicinos sekcija, kurios
nariai renka žinias apie gydomą
sias žoles, pasakojimus apie gyva
čių užkerėjimą, vaistų paruošimo
būdus ir kt. Dalis medžiagos įdo
mi ir dabartiniam mokslui.

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prie* 49 metus
Dengiame visų rūitų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rlnas. nutekamuosius vamsdilus. Dalo
me 1* lauko. Taisome mūra "tuokpolnttng" Pilnai apsidraudė.
Visas
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit
apdraudė nuo ugnies Ir automo
bilio pas

ui

FRANR

Z APO LIS

3208H West 05Ui Street
Chicago, Illinois
Tel C.A 1.8854 Ir GR 8-4882

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštam
NEDZINSKAM, 4066 Archer Av.

Uhicago, UI. 60632. Tel. VA 7-3980

Rejnkit tuos biznierius, kurie
skelbiasi dienraštyje "Drauge”.

Kurkite geresnę ateitį
įsijunkite i CHICAGO TAUPYMO BENROVftb Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jumtt
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planų iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4)4%* Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

DAŽAU KAMBARIUS

PIGIAI

ISTORINIAME MONTE
CASSINO

ŠTAI MftNESIN® TAUPYMO l.ENTRLfi:

VALAU KILIMUS IR BALDUS
J. RUDIS — Tel. CI. 4-1030
mH|||IJHIHIUIIIHIHIHIHIHIHIHHUIHIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII

KOSTAS BUTKUS
Tel. PR 8 2781
METALO IR

STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys
Langai, Ryn-

MĖNESINĖS
SANTAUPOS

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

2 YRS. )4 YRS. 16 YRS. į 8 YRS. ! 10YRS.1
$10.00' $252.13 $524.08 $833.30) Sl,167.46!$l,534.51!
20.00' 504.26)1,058.1611,666.59) 2.334.91, 3,069.02

50.00'1,260.66!2.645.41|4.166.48 5,837.28 ) 7.672.55!
60.00)1,512.79 3,174.49:4.999.78 7,004.731 9,207.06’
70.00:1,764.92'3,703.58 5,833.07 8,172.19 10,741.57'
80.00 2,017.05 4.232.66 6.666.37 9,339.65'12,276.08
90.00 j 2,269.18 i 4,761.74! 7.499.66 10.507.10 13,810.59!

^SAFETY OF <
YOUR SAVINGS

INSURED

os, Turekliai
IIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIII11VI*'

SAFETY DEPOSIT BOXES

BANGA
TV. Kadio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas.
2649 W. 63rd St, Tel. 434-0421
Vakarais skambinti WA 3-3607
P. Rudėnas
K. šimulis

on Pass Book
Accounts
TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000.000.00

M O V I N G
oerkr*it«tvin»
įvairiu statumo

A VILIMAS
828 WKST .Uth Pl.ACF
Trlel - FRnntier 6-188°

on $8,000.00
Certificates

JOHN Pake!, President

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ.

TEL. GR 6 - 7

vykioje pluša su Dainavos an
sambliu. Amerikon atkilęs, Balti
morėje sukuria chorą ir jam va
dovauja, Chicagoje dirba su vy
rų choru, dėsto Aukšt. Marijos
mokykloje muziką, gi dabar Omahos lietuviams džiugina die
nas su savo ten vadovaujamu
choru.
Yra išleidęs savos maršų kury
bos plokšteles ir Amerikoje da
vęs gražių muzikinių koncertų.
Muz. Bronius Jonušas yra vie
nas iš produktingiausių mūsų ka
rinių maršų kompozitorių, lai
mėjęs 9 premijas už sukurtus ka
rinius maršus.
Muz. Broniaus Jonušo 70 me
tų eitas kelias, puoštas jo paties
kūrybos žiedais, yra gilus ir pla
tus. Apie jo darbus tepakalbės" jo
kolegos muzikai.
Jo garbingą amžiaus sukaktį
prisimindami, dažnai sugrįšime
į jo nuskubėjusio gyvenimo die
nas, neretai klausysimės šaunių
maršų čia po svetimu dangumi,
kurie tačiau mus kiekvieną kar
tą sugrąžins į Vilnių, į Nedėlios
rytelius ir ves mus šimtmečiais
pramintais tautos takais.

Mhz. Bronius Jonušas 70 metu
laiko slinktyje
JURGIS JANUSAITIS

r

Praėjusiais metais suruoštoje
Trečioje tautinių šokių šventėje
turėjome progos gėrėtis ir muz.
Broniaus Jonušo specialiai sukur
tu tai šventei naujausiu maršu
“Bočių takais”, žodžiai Birutės
Vindašienės.
Šį maršų dirigavo pats auto
rius ir juo buvo išlydėti tautinių
šokių šokėjai — mūsų šaunusis
atžalynas, lietuviškasis jauni
mas. Maršas tikrai mielas ir šau
niai skambėjo amfiteatro didžio
je salėje.
Šiuo maršu ir tūkstantine do
lerių Tautinių šokių šventei pa
remti muz. Bronius Jonušas kuk
liai atžymėjo tada savo muziki
nės veiklos 50 metų sukaktį.
Ir, manau, niekas iš šventės
dalyvių tada negalvojome, kad
judrus ir energingas muz. Bro
nius Jonušas netrukus užvers sa
vo gyvenimo 70 metų knygos la
pą.
Šią gražaus amžiaus sukaktį
muž. Bronius Jonušas minėjo šių
metų vasario mėn. 27 d. Tai
brandi jaunystė, anot a. a. Juozo
Bačiūno, kupina išgyvenimų ir
kūrybos.
Muz. Bronius Jonušas gimė
1899 metais vasario mėn. 27 d.,
Pašilės kaime Ylakių valsčiuje,
Mažeikių apskr. gausioje — 10
berniukų ir 4 mergaičių neturtin
goję žemaičių šeimoje. Jo abu tė
veliai buvo muzikalūs — mama
mėgo dainuoti, o tėvelis turėjo
net suorganizavęs savo kapelą,
kuri grodavo vestuvėse, parengi
muose, tuo dalinai pelnydamas
ir savo šeimai duoną. Tad ir ma
žasis Broniukas pamėgo muziką,
pradžioje smuką, vėliau trompetą, o jau 4 metukų būdamas gro
jo, gi vėliau įsijungė į tėvelio ka

pelą, per pūgas, šalčius ir lietų
keliaudamas su tėveliu groti ves
tuvėse ar parengimuose. Sunki
gyvenimo dalia lydi Broniuką,
jis gano bandą, sunkiai dirba,
bet visos jo svajonės jį vilioja į
muzikos pasaulį. Karui pasibai
gus, 1919-20 metais jis mokosi
Rygos konservatorijoje, brandos
atestatą įgyją prie Švietimo mi
nisterijos, 1938-42 metais Kauno
konservatorijoje baigia trompetės ir karo kapelmeisterių kla
ses, tęsia studijas kompozicijos
kalsėje.
Muz. Broniui Jonušui buvo
prie širdies atsikūrusi Lietuvos
kariuomenė, jis tad ir įstoja 1921 m. į savanorių pulką kapel
meisteriu. Kariuomenėje, įvai
riuose daliniuose, tose pareigose
pasiliko iki 1937 m.
Gi nuo 1937 iki 1944 metų jį
matome Lietuvos policijos repre
zentacinio orkestro dirigentu. Ša
lia savo tiesioginio darbo, muz.
Bronius Jonušas dėstė dar muzi
ką Šiaulių gimnazijoje ir Šaulių
sąjungoje buvo orkestrų instruk
torium.
Ir kas Lietuvoje nepažino muz.
Broniaus Jonušo? Kur jis gyve
no, kur vadovavo orkestrams,
kur dirbo, visur paliko gražių
prisiminimų savo darbo kelyje.
Kai žygiuodavo kariai paraduo
se, kai žygiuodavo šaulių gretos,
kur buvo suruoštos įvairios šven
tės, koncertai, ten dažnai klau
sydavomės šaunių muz. Bro
niaus sukurtų maršų. Jis buvo
vienas iš iškiliausių lietuviškųjų
maršų kūrėjų. Jo maršuose skam
ba lietuvių liaudies dainų moty
vai, gražios, ritmingos meliodijoS, keliančios žygiuojančių dva
sią, dvelkiančios jaunyste, entu-

Mielam sukaktuvininkui tie
keli kuklūs ir gal netaiklūs eili
nio lietuvio žodžiai tebūnie ma
žytis atpildas už jo gražiosios
maršų kūrybos aidus, kurie ir
šiandien tremties keliais einan
Sukaktuvininkas muzikas Bronius Jonušas
čiam lietuviui teikia drąsos ir
džiaugsmo. Ilgiausių ir kūrybin
giausių metų mielam sukaktuvi
ziazmu. Jo kūrybos maršai dar kaip gabų kūrėją, muzikinės kul ninkui muz. Broniui Jonušui.
ir šiandien yra tebegrojami pa tūros darbininką, išvariusį gilią
vergtoje Lietuvoje. Daugelis žino, vagą lietuviškųjų maršų dirvo
kad tai muz. Broniaus Jonušo nuose.
VALOME
kūryba, tačiau kiti net jo vardo
Muz. Bronius Jonušas mūsų
KILIMUS IR BALDUS
jau nebegali įskaityti sutrūnijo- muzikinių lobių aruode paliko
Plauname Ir vaškuojame visų /
se maršų rankraščių knygose.
amžinai išliekantį turtą. Jo kury
rfifiių grindis.
O kas gali pamiršti jo “Prezi bos maršų nepamirš senasis Vil d. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
dento maršą”, ar “Nedėlios ry nius, jaunatviškas Kaunas, gra
telį”. Pastarasis taip visų iriėgia- žioji Baltijos pajūrio Palanga. Jo
mas, kad grojamas ir šiandieni maršai aidėjo parkuose, radiofo
APDRAUDŲ
AGENTŪRA
Namu,
gyvybės,
nuose ir žygiuose. Jais gėrėjosi
nėje Lietuvoje.
automobilių,
didžioji
lietuvių
tautos
dalis.
sveikatas, biz
Apie muz. Broniaus kūrybą ir
nio.
Bronius Jonušas ir tremties ke
maršus net diplominiuose dar
Patogios Išsl.
buose universiteto studentai pla liuose nenurimo. Jis čia vėl kim
mokėjimo są
lygos.
čiai kalba ir autorių vertina, ba muzikos darban. Hanau sto-

J. BACEVIČIUS

6453 S. Kedzie Avė.,

Pcnkeri metai be Stp. Kolupailos
fe

Kilęs iš senos Lifetuvių bajorų
giminės, gyvenusios Ašmenos ap
skrityje, 1892 m. gimęs Latvijo
je, išsimokslinęs Rusijoje ir jai
1918 m. padovanojęs pirmąjį
Rusijos Hidrometrijos vadovėlį,
1921 m. sugrįžo į savo tėvų že
mę Lietuvą ir jai paskyrė visas sa
vo jėgas, iki paskutinio atodūsio
dirbdamas Lietuvos mokslui, jos
žmonėms.

Vertingiausia Dovana
siųsti

v

mas su pranešimais į tarptauti
nes hidrologų konferencijas, jis
išgarsino Lietuvos vardą visame
pasaulyje.

Į LIETUVĄ
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI

Būdamas ne tik plačios eru
dicijos mokslininkas, bet ir visuomeninkas, plačiai bendradar
biavo Lietuvos ir užsienio lietu
vių spaudoje. Buvo ir aktyvus
“Draugo” dienraščio bendradar
bis. 1950 m. “Draugas” išleido
jo plačią ir gausiai iliustruotą
“Nemuno” studiją. Abiems liet.
enciklopedijoms (kauniškei ir
bostoniškei) jis pateikė kelioliką
šimtų platesnių ar trumpesnių rof. Steponas Kolupaila (viduryje)
studijinių žinių apie Lietuvos u- Įsukusiu prof. Juozu Ęretu (kairėje)
pes, ežerus, įdomesnes geografi iozu Rajecku.
nes vietas. Nemenkas jo indėlis
ir Amerikos mokslui, ypač pasau Dame u-to 1961 metais, kuria
linės hidrologijos bibliografijos
me S. Kolupaila profesoriavo.
srityje. Čia išskirtinas 976 pusla
Nepakeldamas rusų primesto
pių veikalas “Bibliography of
Hydrometry”, išleistas Notre Lietuvai smurto, jis 1944 m. ap
leido savo Tėvų žemę, kuriai tiek
daug dirbo, ir mirė tremtyje, bet
jo palikti mokslo darbai ir mok
slinio darbo metodai yra ir da
bar žinomi. Neretai mokslininkai
pasigenda Lietuvos vandenų ty
rinėtojo. Jo pasigenda
mūsų
spauda, inžinieriai, mūsų organi
zacijos ir ypač mūsų skautai, ku
rių nuoširdžiu broliu, vadovu,
garbės nariu ir patarėju jis daulį metų buvo. A.A. prof. Stepo
nas Kolupaila ir dabar daug kur
būtų reikalingas. Kad ir jo fiziš
kai nėra, jis vis dėlto, yra mūsų
tarpe. Ir ne tik jo palaikai ar gra
žus paminklas, šeimos rūpesčiu
statytas. Turiu galvoje jo raštus,
lietuvišką dvasią, mokslinį pali
kimą, jo idėjas.

Velionio darbai, ypač moksli
nis palikimas, tiek gausūs, įvairūs
ir platūs, kad būtų sunku juos
net išskaičiuoti. Užteks pažymė
ti, kad profesoriaudamas Žemės
ūkio akademijoje,' Vytauto Di
džioje, UNNRA Muenchene, No
tre Dame JAV-bėse universite
tuose jis lietuvių, anglų, vokie
čių, prancūzų, rusų, ispanų ir ki
tomis kalbomis paskelbė apie 200
reikšmingų mokslo, darbų — at
skirų studijų, paskelbė tūkstan
čius straipsnių. Jis buvo pirma
sis iš lietuvių Lietuvos vidaus
vandenų (upių ir ežerų) tyrinė
tojas, ir ne vien tik moksliškai
tyręs, matavęs, bet ir savo foto
aparatu atvėręs jų grožį, spal
votosios fotografijos pradininkas
Lietuvoje. Pažymėtinos jo studi
jos apie Lietuvos upių tėvą Ne
muną, Nevėžį, Dubysą, apie dau
gybę kitų upių, upelių ežerų.
Mūsų studentams jis padovano
jo garsiausius anais laikais Eu
ropoje mokslo vadovėlius (dvi
Prof. Stepono Kolupailos kapas Lie
storos “Hidraulikos” dalys ir kt.). tuvių šv. Kazimiero kapinėse, ChicaDaugelio svetimų kraštų kviečia flojė*

• Lietuvių mokslo draugijos
Vilniuje, gyvavusios 1907-1940
m. rinkiniai ir kitas turtas yra
išlikę mūsų sostinėje. Draugijai
ištisus 20 metų vadovavo dr. J.
Basanavičius, jai priklausė dau
gybę mūsų mokslininkų, meni
ninkų, archeologų, istorikų ir kt.
sričių specialistų. 1909 m. pradė
jo veikti biblioteka, daugiausia
sukaupta iš aukų. Į ją pateko"
daug S. Daukanto, vysk. A. Bara
nausko, J. Basanavičiaus, L. Ivinskio, J. Juškos, D. Poškos, M.
Valančiaus ir kitų žymių mūsų
žmonių knygų. 1938 m. joje jau
buvo 33.000 tomų. Draugijos
Tautosakos archyve buvo tūks
tančiai surinktų dainų, pasakų,
patarlių. Visi šie rinkiniai buvo

Vileišių namuose, Antakalnio
gatvėje. 1940 m. draugija turėjo
apie 9.000 muziejinių ekspona
tų, jų tarpe buvo gausi numiz
matikos kolekcija (5000 mone
tų). Visi šie eksponatai yra išli
kę ir dabar saugomi Istorijos —
etnografijos ir Dailės muziejuose
Vilniuje.

• Dr. J. “Gabrio - Parkaičio,
prieš kelioliką metų Šveicarijoje
mirusio mūsų visuomenės veikė
jo, archyvas ir rašytinis paliki
mas dabar yra dr. A. Geručio
žinioje ir nuosavybėje. Iš visos
medžiagos vertingiausi esą J.
Gabrio atsiminimai — keturi to
mai (iš projektuotų parašyti de
šimties).

LUIZ AUTO REPAIR
TELEF. — 436-3699
KAROSERIJOS, SPARNŲ (FENDER)
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI
Atliekami tiksliai ir nebrangiai.
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1,89500

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

800 vartotu >■* gerame stovyje automobiliu —
pirksite labai pigiai — urmo kaina

GERIAUSIA DOVANA

BRONIUS KVIKLYS

Yra daugybė žmonių, kurie,
gyvi būdami, savo pavyzdžiu ki
tiems švietė, daug naudos arti
mui teikė, tad ir aniems į Amži
nybę nukeliavusį net eilei me
tų praslinkus, jų užmiršti nega
lime. Prie tokių, be abejonės,
reikia priskirti ir prieš penke
rius metus (1964.IV.9) South
Bendo mieste Indianoje mirusį
A. A. profesorių>Jjteponą Kolu
pailą

PR 8-2238

Kultūrinė kronika

susitinka su Amerikon iš Europos
ir su Lietuvos atstovu Washingtone

im

Laikas savo nusineša. Ne tik S.
Kolupailos, bet ir jo bendradar
bių vis mažiau belieka: kiekvieneri metai ką nors išsive
da. Šie faktai sako, kad reiktų
paskubinti ir su jau keletą metų
ruošiamos Stp. Kolupailos mono
grafijos išleidimu, kad dar gyvi
jo amžininkai galėtų joje paliu
dyti apie mūsų garbingo moksli
ninko gyvenimą.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiit::

(J.A.V. Dolerių Pažymėjimai)
Jūsų giminės galės pasirinkti
KĄ jie nori, KADA norį ir
GAUS DAUG DAUGIAU už
juos. Jūsų giminės tai patvir
tins. Tūkstančiai yra jau už
sakę DOVANŲ PAŽYMĖJI
MUS savo giminėms per INTERTRADE EXPRESS CORP.
ir jų giminėms parašė, kaip
laimingi ir patenkinti jie yra.
Ir už ši patarnavimą visiškai
NIEKO' NEREIKIA MOKĖTI
nei jums, nei jūsų giminėms,
nes mes gauname komisą už
šį darbą. Jei jūs dar neesate
užsakę DOVANŲ PAŽYMĖJI
MUS, reikalaukite mūsų NE
APMOKAMO katalogo su pil
nom informacijom.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET

Telef

— CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TEIEVIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, IRC.

Marąuette Pk.,

6211 So. Western,

PR 8-5875

J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS
CORP.
125 E. 23rd Street
New York, N.Y. 10010
Prašykite neapmokamo
katalogo.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kas skundžiasi, kad nėra literatūros jaunimui, tikrai apsi
džiaugs sužinojęs, kad to trūkumo nebėra. Visa eilė anksčiau ir
vėlesniu laiku išleistų vaikams ir vyresnio amžiaus jaunimui i
tinkamų leidinių patenkins kiekvieną jauną skaitytoją:
Algis ir Alytė (spalvavimui) ................. 0.50
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsrys .....................1.00
Aukso kirvis, J. Švaistas ........................... 2.50
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka .... 1.25
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė .... 2.00
Labas rytas vovere, J. Minelga ................ 2.50
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys .......... 2.50
Mėlyni karveliai, A. Baronas ................. 1.50
Murklys, A. Giedrius ....................................1.80
Penkerių mirties sukaktis
Trys Sakalai, A. Vambutas........................... 2.00
mums teikia daugiau progų pri
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė.................... 3.60
siminti šį didįjį Lietuvos keliau
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį,
ninką, prieš 25 metus iš Lietu
D. Bindokienė................ 1.50
vos iškeliavusį ne turtų ieško
Knykos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie kny
ti, bet apie didžiąją mūsų tautos gos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
nelaimę pasauliui liudyti.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,
SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet. rašytojai,
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams
įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena benurabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtj.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ,
KOL JI YRA. JOS ATEITIS JŪSŲ RANKOSE.
Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:
Rev. Rector
St. Anthony High School
Kennebunkport, Maine 04046

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio pi-19 3.

| Kita R. Byan kompozicija voje, D. L.K. Jono Kazimiero ir
I “Ozymandias’’ yra sukurta cho Vladislovo IV dvaruose, kaip fi
rui pagal žinomojo anglų poeto nansinis patarėjas; jis skolino pi
Percy Bysshe Shelley to paties nigus kunigaikščiams. 1675 m.
vardo so ’atą. Ta jo kom o ici- Pranciškonų., spaustuvėje Vilniu
ja bus atlikta Miami Sprirrs je buvo išspausdintas jo veikalas
H gh School 90 asmenų koncer ; “Misura universale”, kuriame
tinio choro, pritariant pil’am Į pa kelbta vieninga metų sistema,
orkestrui, š. m. balandžio 26 d. taigi apie 150 m. anksčiau, kaip
8 v. v., Miami Springs auditori garsioji Didžiosios prancūzų re
joje, 751 Pove Avė., Miam' voliucijos metrinė sistema. Laiko
Springs Fla.
O. J. i vienetu buvo nustatyta sekundė,
ilgio vienetu — sekundinės švy
• Tito Livi jaus Bu utinio tuoklės ilgis, kurį mokslininkas
vardas minimas okup. Lietuvos 1 pavadino metru. Buratiniui prispaudoje. Kaip žinoma, jį iš už kiriama pirmojo matų sistemin
maršties iškėlė anglų aviacijos tojo garbė. Drauge jis buvo ir
žurnalas “Flight”, 1963 m. at- lėktuvų konstruktorius. Jo dar
| spausdinęs apie jį straipsnį, ku bais aeronautikos srityje labai do
riame sakoma, kad Buratinio lėk- mėjosi Vladislovas IV. Jo sukons
tuvos konstrukcinė idėja buvusi truoto lėktuvo variklis turėjo bū
tiltu tarp Leonardo da Vinči ir ti varomas žrribgaus raumenų dė
oreivystės pirmūno anglo George ka. Buratinis mirė 1682 m. ne
Cayley (1778-1857) darbų. Bu- žinia kur.
ratini buvo italas, gimęs apie 1615 m., kurį laiką gyvenęs Lietu

a ir
šaltasis Marsas
PAULIUS ŽIČKUS

Venera, lotyniškai Venus, —
meilė, meilės džiaugsmas, žavin
gumas, kurią mes dar vadiname
Aušrine ar Vakarine žvaigžde, yra antroji pagal atstumą nuo
Saulės planeta. Joje metai yra
trumpesni negu žemėje, nes ji ap
skrieja apie Saulę per 225 paras.
Senovės italikai Venerą laikė pa
vasario ir sodininkystės deive, o
graikai vėliau ją sutapdino su jų
Afrodite. Graikų Veneros skulp
tūros vaizduoja ją gražiausia mo
terimi. Dažnas ir šiandien, žiū
rėdamas į moterį, pasako: graži,
kaip Afroditė ar Venera.
Ankstesnieji astronomų stebėji
mai ir apskaičiavimai be tikres
nių ir prieinamesnių matavimo
priemonių, nors daug kur buvo
ir arti tiesos, bet vis dėlto skiria
si nuo tų duomenų, kuriuos gau
name priartėję prie planetų ir vi
sa pamatavę turimais instrumen
tais.
Amerikos raketa Mariner V,
kuri praskrido pro Venerą tik 2544 mylių atstume, suteikė labai
daug žinių apie tą karštąją pla
netą. Veneros temperatūra kyla
10 laipsnių Celsijaus kiekviena
me jos atmosferos kilometre, ar
tėjant prie planetos. 100 laipsnių
Celsijaus, t. y. virimo temperatū
ra žemėje, yra apie 45 km. aukš
tyje nuo Veneros paviršiaus, Reiš
kia, pasiekus planetos paviršių,
temperatūra turėtų būti apie 425
laipsniai Celsijaus. Jeigu švinas
tirpsta maždaug prie 325 laips
nių Celsijaus, tai Veneros tem
peratūra yra apie 100 laipsnių
daugiau negu švino tirpimo tem
peratūra. (Leidžiant
Lietuvių
Enciklopediją, dar buvo mano
ma, kad Veneros paviršiaus tem
peratūra yra 100 laipsnių Celsi
jaus).
Taigi Veneros temperatūra y,ra, aukšta, o atmosfera tiršta. Jos
atmosfera susideda veik iš ang
lies dvideginio. Žemės paviršiuje
anglies dvideginio yra tik .03
procento. Deguonies žemės at
mosferoj yra apie 21 procentas, o
Veneroje gal ir visai deguonies
nėra. Atmosferos spaudimas Ve
neroje yra apie 100 kartų dides
nis, negu žemėje, maždaug kaip
vandenyne vieno kilometro gilu
moje. Jeigu žemės atmosfera bū
tų tokia karšta kaip Veneros, tai
vandenynų vanduo išgaruotų, ir
oro spaudimas žemės paviršiuje
padidėtų apie 300 kartų. Venera
turi mažiau nei .7 procentus
vandens garų jos žemiausioj at-1
mosferoj.
Mariner V, kuris skrido, pro
Venera 1967 metais, kelionėje,
kol pasiekė Venerą, užtruko 127
dienas. Venera vandens, tur būt,
visai neturi, nes jį prarado — iš
garino per 4,5 bilijono metų.
Marsas. Italikų ūkininkai jį
garbino kaip dievaitį, laukų ir
gyvulių prieauglio globėją. Vė
liau romėnai jį pavadino karo
dievu. Ir šiandien, norėdami pa
brėžti militaristus, sakome, kad
jie yra Marso — karo dievaičio
garbintojai. Astronomijoj Mar
sas yra ketvirtoji planeta, atstu
mo nuo Saulės prasme. Jos me
tai ilgesni negu žemės — 687 pa
ros, o para — 24 vai. ir 37 mi
nutės. Atstumas nuo žemės iki
Marso 57,400,00 km., kai jis bū
na arčiausia, ir 103.800.000, kai
pasitraukiu toliausia.
1965 metais liepos mėnesį A-

merikos raketa Mariner IV pra
skrido pro Marsą 6118 myliu at
stume. Tai buvo Marso žiemos
laike, dienos metu, po pietų. Ma
tavimai daryti vadinamoj “Elec
tris" dykumoj. Temperatūra ten
buvo minus 113 laips. Celsijaus.
;\i ūsų žemėje tokios žemos tem
peratūros nei ašigaliuose nėra.
Prie tokios temperatūros gali su
šalti atmosferos dujos ir kristi
ant Marso paviršiaus. Marso at
mosfera, kaip ir Veneros, suside
da veik iš anglies dvideginio.
Marso atmosferos spaudimas yra
tik viena šimtoji žemės atmosfe
ros spaudimo. Deguonies, atrodM. K. Čiurlionis
do, visai nėra. Ant Marso ir
vandens nepastebėta, net ir sušalusioj formoj. Tačiau jo gali
būti sušalusioj formoj po pirmuo
ju jo paviršiaus sluoksniu.
Neatrodytų, kad Venera, Mar
sas ir Žemė būtų susiformavę tuol
pačiu laiku ir iš tų pačių me
• Anglijos lietuvių rašytojų
džiagų. Atmosferos susidarė lai
literatūros
vakaras Amerikoje,
ko bėgyje, kai daug lengvų du
Chicagos
Anglijos
Lietuvių klu
jų — vandenilio ir helijaus —
bas
š.m.
lapkričio
mėn.
9 d. Jau
buvo prarasta erdvėje. Distancija
nimo
centre
rengia
Literatūros
nuo Saulės iki Veneros, Marso ir
Žemės į tuos temperatūros skir vakarą, kuriame mūsų literatū
tumus gali tik dalinai atsakyti. ros bičiuliai išgirs išimtinai tik
Jeigu žemėje nebūtų gyvybės, jos Anglijoje gyvenančių lietuvių
atmosfera galėtų būti panaši į rašytojų kūrybą. Dalyvauti pasi
vieną iš anų planetų. Dabar jau žadėjo poetas Vladas Šlaitas iš
galima apytikriai kalbėti apie Londono, kun. Jonas Kuzmickis
Veneros ir Marso temperatūrą, iš Bradfordo ir rašytojas Romu
oro tankumą ir cheminius reiš aldas Spalis iš Halifaxo. Kaip
kinius. Gyvybės esimas žemėje žinoma, šiomis dienomis Chicaturi įtakos temperatūrai. Venera cagą pasiekė R. Spalio knygos
nuotykiai”
je ir Marse neturėtų būti jokios “Gatvės berniuko
antroji
laida.
Teko
patirti
kad
gyvybės, net ir samanų. Taip ro
do planetas pralėkusios raketos.
Jeigu žemėj vanduo išgaruotų,
ROOSEVELT PIGTURE
kaip Veneroj, tai • atmosferos Į
FRAME COMPANY
spaudimas padidėtų apie 300
kartų. O jeigu gyvybė išnyktų
Manufacturers
žemėje, tai jos temperatūra keis
tųsi į Veneros ar Marso tempe
ratūrą.
Šių skridimų visai instrumentacijai ir tyrimams vadova
vo lietuvis mokslininkas Arvy
das Kliorė. Amerikiečiai taip ra
šo: ‘The men who vvere assigned
'the rešponsibility for this ex- Rankomis išpiaustyti paveikslų
periment were Arvydas Kliorė rėmai — pritaikinti paveikslams
ir skelbimams rėmai — metalu
(the principai investigator).”
aplieti rėmai.

Auka

Kultūrinė kronika
S

netrukus pasirodys to paties au
toriaus nauja knyga “Rezistentencija” o dar kita, “Mergaitė iš
geto”, jau ruošiama spaudai.
• Robertas Byan, muziko Jo
no Byansko sūnus, kuris jau se
niau yra išėjęs muzikos konser

vatoriją, jau kuris laikas sėk
mingai reiškiasi savo muzikine
kūryba.
Robertas yra spėjęs sukurti
nevieną kompoziciją. Kai ką
yra sukomponavęs ir pagal lie
tuvių liaudies motyvus. Prieš
kurį laiką jis parašė fagotui ir
dviem klarnetams “Spanish
suite”, kuri laimėjo pirmą pre
miją mažos grupės konkurenci
joje Miami universitete.

RICHMOND AUTO
SERVICE

Mūsų erdviose patalpose
turime didžiausį pasirinkime)
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvu ir
kitų namams reikmenų

CRANE SAVINGS
AND

LOAN

ASSOCIATION

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 Wėst 47th St.

Tel. LAfayette 3-1083

1

PIJENTY OF FREE PARKING SP\CE

/B3/’

Naujas aukštas dividendas
mokamas už investavimo

LIETUVIŲ

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

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

STAIGA

2310 W. Rooseveit Road

Tel. SEeiey 3-4711

Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki *:30 vai po pietų.

PIRMAD. tr KETVIRTAD.......... 9 v. r. ,kl 9 v. v.
ANTRAD. ir PENKTAD.............. 9 v. r. Iki 6 v. v.
SEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
MARQUETTE PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

NATIONVVIDE
GUARANTEE
No-Limit on MILĖS...
No-Limit on MONTHS
FULL UIFETIME GUARAN
TEE against defects In workmanahlp and materlals and
all normai road hazard inJurles encountered In everylifeday passenger car ūse for
the lite of the origlnal tread
design in aceordanee with
terma of our prlnted guarantee certificate. Price of
replaceraent
pro-rated on
origlnal tread depth
wear
and baaed on Flrestone adJuatment price for replacement tire at tlme of adjustment. Flrestone adjhstment
prloea are Intended to, būt
may not, represent approxtmate eurrent average aelltng pricea and are aubjeet
to change without nottee.

PLANINGAS TAUPYMAS

4v

Neribota guaranfija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas
(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake Ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois
Telef. — GRovehilI 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.- 7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p.
Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS ČESAS

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

5

Metinis dividendas mokamas už
indėlius t&upymo knygutėse.

A. BENIULIS

CI
'

Mokamas už vienų metų taupymo lakštus nuo išdavimo datos
(*5,000.00 ar daugiau, (dedant po
$500.00)

5

■4%

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos
($10,000.00 ar daugiau, Įdedant po
$1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

Chicago, UI. 60629. Tcl. RE 7-7083

MVTUAli Federal SAVINGS
VVAGNER & SONS

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVV’OOD, N. Y. 11237

Kampas Rickmond ir 63rd Street
Užsieninių ir vietinių automobilių tai
symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis
motoro patikrinimas. Vilkikas.
Telef. — GR 6-8134 arba GR 6-3353
Savininkas — Juozas (Joe) Juraitis

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

Perkrauato baldus iš arti it toli

Typewriters — Adding Machines —
Checkwriters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
VirS 60 m. patikimas patarnavimas
NAUJOJE VIETOJE
Pulaski Rd., Td. 281-4111

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS: Mcnday, Tuesday, Friday 9 to 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

PETRAS KAZANAUSKAS, Preaident

•
•
•
•
•

BERNINA
NECCHI
ELNA
VIKING
PFAFF

• SINGER

ilt
ELECTROLUK
HOOVER
EUREKA
iKIRBY
BOYAL
IR KT.

Parduodame, nuomojame Ir taisome siuvimo mašinas,
dulkių siurblius prieinamomis kainomis ir sąlygomis.
Turime dalis. Aptarnaujame Chicagoje ir priemiesčiuose.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Sevying machines and Vacuuin cleaners

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.), Chicago, III. Tel. 927-4702

Vedėjas Arvydas M. DIKINIS

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio m. 19 d.

AKADEMINES PROŠVAISTES

Če/i/

studentų laisves šauksmas

(Atkelta iŠ 8 psl.)
pažeminimo dėme, tai atmes- rugp. 21 d. apie 8 vai. 35 min.
koslovakiją net tada ,kai žinios kitę tą susitarimą”.
I keletas sunkvežimių, pripildytų
apie šį kraštą nebebus sensaci
Kiek vėliau laikraščio “Stu-1 laisvės idėjomis alsuojančių čejomis.
dent” redaktoriai apgailestavo, kų, jau okupantams įsibrovus, iš
kad šis atsišaukimas išspausdin vyko iš radijo rūmų su iškelto
Studentų žodis Kremliaus
tas nelaimingame formulavime mis tautinėmis vėlaivomis. Pir
tironams
kaip turinio, taip ir stiliaus at mame sunkvežimy ant mašinos
žvilgiu — pavadinant čekų de priekio virš motoro, važiavo 19
Laikraščio “Student” specia
rybininkų darbą išdavikišku. E- m. jaunuolis, tikriausia studen
lioj laidoj 1968 m. rugp. 24 d. bu
są jie tai padarę pilnai nepain- tas, su perskelta kakta. Paklaus
vo parašyta:
formuoti apie derybas ir susitari tas, kas sužeidė, atsakė: “Sovie
— Leonidai Brežneve, tu juk
mų. Tačiau ir naujame pareiški tų karininkas trenkė man šautu
kitados esi buvęs darbininkas.
me pabrėžiama, kad Čekoslovaki vo buože”. Kitas berniukas nuo
Dabar sulaukei dienos, kada apie
jos istorija yra perpildyta baisių šaligatvio rinko šovinių tūtas,
A tave gali būti parašyta: Brežne
tragedijų. Pagaliau pažymima, iškritusias žemėn. Visa čekų vilk
vas yra Hitleris. Nuo kada nusto
kad toliau studentai daugiau ne stinė, giedodama himną, pa
jai būti garbingu žmogumi? Argi
begalės leisti šio savo laikraš traukė į Šv. Vaclovo aikštę...
tuo svaiginančiu momentu, ka
čio...
da tavo pirštai pasiekė jėgą, kai
Studentą supusių liepsnų baisas
tu užuodei galybės aromatą, ka Jaunimas demonstracijoj prieš
da palietei bizūną, ir jis pats okupantus
Visą pasaulį supurtė čekų stu
pradėjo judėti?... Kada tu nusto
dento Jan Palach tragiška mir
Prahos
gyventojams
pasiliko
Čekas studentas okupantu rusą rankose.
jai būti garbingu žmogumi? Ar
tis, kada jis, protestuodamas prieš
neužmirštamas
vaizdas,
kai
tuo momentu, kada tu papildei
Sovietų okupaciją, apsiliejęs ga
tą veiksmą, kuris nuo pasaulio
zolinu susidegino, o po jo ir dau
i. pradžios priskiriamas Judui? Gal
giau studentų tą šiurpų protes mybės žadinimą rašo lietuvių ti dar ir tai, kad žurnalas didžią
tau šitai ir neapeina, bet žinok,
tą pakartojo. Nepritardami sa jėzuitų provinciolas kun. Gedi ja dalimi yra prirašomas jau čia
kad kažkur Europoje yra milijo
vo gyvybės atėmimui, mes ne minas Kijauskas, SJ, sakydamas, svetimose padangėse subrendu
nai žmonių, kurie tavęs neap
galime neįvertinti to giliausio pa kad “gyvam atsakomybės pajau sių ir lietuviškam reikalaui neabe
kenčia.
sišventimo, kurį studentas Pa timui yra ir pavojų — pavojus jingų mūs jaunosios kartos aka
Daug sužeistų studentų
lach parodė. Tegu jo mirtinoje suskilti ir pradėti kovą vieniems demikų. Taipgi džiugu, kad re
aukoje už laisvę jį supusių liep prieš kitus; pavojus rūpintis tik dakcija įvairių temų sektoriuose
Studentai uoliai darbavosi su
snų šviesa neša į pasaulio stu asmeniniu savo gyvenimu, kai išlaiko gražiai atrinktą pusiaus
visais tais, kurie nakčia nuplėšė
dentiją šviesų supratimą, kas y- po eilės darbingų metų nugirsta- vyrą, išmintingai balansuodama
gatvių užrašus ir namų nume
ra Maskvos imperialistinė dikta ! me žodžius: Dabar noriu pagy politinių ir kultūrinių problemų
rius, kad okupantų daliniai, ju
rėmuose.
tūra, ir tegu tų liepsnų šilima už venti, rūpintis savimi.”
dėdami mieste ir ieškodami nu
Politine,
visuomenine
ir
kultu
Šiame numeryje Romaldas J.
kaitina studentijos širdis kovai
matytų arešto aukų, nebegalėtų
Mišiūnas
rašo apie ortodoksų
rine
prasme
įdomus
pašnekesys
už laisvę Čekoslovakijos, Lietuvos
orientuotis. Jau šeštą okupaci
bažnyčią
Lietuvos
valstybėje tarp
su
PLB
valdybos
vykdomuoju
ir kitų okupuotų šalių, kad, čekų
jos dieną Prahoje buvo 314 su
vicepirm.
(dabar
jau
ir
pir

1315
ir
1377
metų;
Leono Sa
studentų pavyzdžio uždegta,
žeistų, iš kurių 10 gulėjo ligoni
lietuvių ir kitų tautų studentija mininku) Stasiu Barzduku, kur, baliūno strapsnis:, Lityhuanian
nėse, o 22 buvo nužudyti. Jų tar
į savo principus įsirašytų kovą apie Lietuvių Bendruomenės at Politics under Stress. Idealogical
pe daug studentų. Vienas 15-16 Čekas studentas Jan Palach, susidegi už pavergtų laisvę ir ryžtingai skirų kraštų ir kartų margumą and Political Developments Benęs protesto ženklan prieš rusiškąją
metų amžiaus moksleivis buvo okupaciją.
kalbant, išsitariama: “Taip pat fore The Soviet Occuption”, Ritam idealui tarnautų.
raudonųjų okupantų peršautas
savo bendruomenėj turim nevie chard A. Schnorf raštas “The
per akį, ir jo kaukolės kaulas pa
nodų visuomeninių pažiūrų žmo Baltic States in U.S. — Soviet
kaušyje buvo išplėštas.
nių. Kaip kiekvienoj tautoj, ir Relations”,. taipgi supažindina
mūsų bendruomenėj
reiškiasi ma su lietuvių liaudies skulpto
Kulkij perskrostas moksleivis,
kraštutiniai žmonės, savęs težiū riaus Vinco Svirskio kūrybą, žur
motina ir kūdikis
ri, su nieku kitu nesiskaitą. Tai nalą papuošiant ir jo darbų nuo
Čekai pavojingiausiose okupan
ekstremistinių priemonių šali traukomis. Aptariama Leonardo
• TĖVYNĖS SARGAS, 1968 aptaria prel. Krupavičiaus praves ninkai. Daugumai būdingas vi- Andriekaus poezija,
tų įsibrovimo dienužę pasiliko iš
duodant
m.
Nr. 1 (29). Politikos ir socia tą žemės reformą.
tikimi savo vyriausybei ir savo
' dūrio kelias, paremtas toleranci taipgi jos vertimų anglų kalbom
Duodama plati informacija a- jos ir demokratijos principais. Šį Apžvalginėje
laisvės idealams. Darbininkai iš- linių mokslų žurnalas. Redaguo
žurnalo
dalyje
tjjcimai pasiliko savo postuose ir ja Domas Jasaitis, 220 Nr. Se- pie Čekoslovakijos tragediją, ap- kelią taip pat yra pasirinkusi komentarai pastabos ir naujos
laikraščiai drąsiai skelbė tiesą. venth Avė., Mount Vernon, N. [ tariamos gausios Vliko pirm. Va PLB valdyba.”
knygos.
“Lidova Demokracie” 1968 m. Y. 10550; telef. (914) 668-0048. liūno politinės kelionės, Vliko
Yra labai svarbu ir visiems tu
Apie aktualumą ir politiniams
rugp. 27 d. savo 9-Je ekstra laido Administruoja Jonas Jakučionis, 25 m. sukaktis, lietuvių pastanrėtų
rūpėti, kad Lituanus, kaip
reikalams skirto fondo rašo dr.
je pranešė apie šį tragišką įvykį: 503 Euclid Avė., Brooklyn, N.Y. 1 gos išsaugoti Šv. Kazimiero kapi
| toks vienintelis anglų kalba žurA. Razma, apie G. Karoso ir V.
Prahoje, Kirilo ir Metodijaus aik 11208. Naujasis numeris 220 psl., nes. Prof. J. Eretas duoda intri
Adamkaus pralaimėjimo pamo i nalas, eitų vis stiprėdamas ir nejo
kaina
3.00
dol.
Žurnalą
lei

guojantį
pluoštą
medžiagos
apie
štele šarvuotas automobilis ar
ką lietuviams — Algirdas Bud- 1 atsilikdamas nuo laiko, kurį pas
fe tėjo prie namo, kur 15 metų am džia Lietuvių krikščionių demo prof. Pakšto politinę veiklą. Itin
reckis ir apie laisvųjų bendravi taruoju numeriu yra jau beveik
žiaus moksleivis ant sienos rusiš kratų sąjunga. Numerio viršelį įdomūs, turiningi ir gausūs prof.
pasivijęs.
V. Jurgučio laiškai prel. Krupa mą su pavergtaisiais V. Vaitie
ku alfabetu rašė tada labai mies piešė Paulius Jurkus.
Dailiu, menišku aukso spalvos vičiui. Pagerbiami sukaktuvinin kūnas.
te paplitusį šūkį rusų adresu.
Ypač dėmesio vertas konden ATSIŲSTA PAMINĖTI
viršeliu
išleistas naujausias “Tė kai dri E. Draugelis, Bern. Žu
“Grįžkite namo”. Raudonųjų osuotas ir kruopščiai parengtas
kupantų kulkosvaidininkas, va vynės Sargo” numeris skirtas pa kauskas; duodami nekrologai K.
• II VATIKANO SUSIRIN
prof.
dr. Ivinskio straipsnis “Ne
žiavęs šarvuoty, atsuko kulkos minėti Lietuvos nepriklausomy Bizausko, dr. V. Jasaičio, kun.
KIMO
DOKUMENTAI. 3 dalis.
priklausomos Lietuvos politinio
vaidžio vamzdį į tą moksleivį, bės atkūrimo 50 m. sukakčiai. Br. Dagilio, kun. dr. J. Starkaus;
Popiežių
kalbos ir raštai. Kny
gyvenimo raida ir lūžiai”, kurio
Tai pamatė viena motina, veži Naujojo redaktoriaus dr. Domo gausi apžvalga.
gų
serijos
“Krikščionis gyveni
viena iš baigiamųjų minčių yra
mėly veždama kūdikį. Naiviai Jasaičio sumaniai ir energingai
Žurnalas tikrai turiningas, pa ši: “Kai šiandien kalbama apie me” leidinys 1969 m. Vertė prel.
manydama, kad okupantai vis pasidarbuota, sutelkiant tiek ge trauklus, kultūringas, įdomus,
Lietuvą, apie jos laisvinimą, tai Vytautas Balčiūnas. Kalbą tik
dėl to turės atjautimą, ji pagrie ros medžiagos. Pradžioje — nau rekomenduotinas. Gaila, kad iš
reikia pagalvoti apie praeities rino Vladas Kulbokas. Iliustra
bė savo šešių mėnesių kūdikį į dinga dokumentacija: Vliko 1944 visos tos nuotaikos išsiskiria A.
faktus, istorines klaidas ir iš jų vo dail. Telesforas Valius. Spau
rankas ir skubiai atsistojo šalia m. vas. 16 d. deklaracija, Wuerz- Budreckio pranešimas “III PLB
Lietuvių
Enciklopedijos
pasimokyti.
Jeigu šiandien kal dė
šūkį rašiusio berniuko. Okupan burgo protokolo tekstas, Lietuvių seimas ir jo politikavimas” su
spaustuvė Bostone. Knyga kie
bama
apie
suvienytos
ir
federa

«■* tų kario paleista šūvių salvė nu charta, 50 m. sukakties proga va
insinuacijomis frontininkų adre linės Europos ateitį, tai Lietuva tai įrišta, 360 psl., kaina $4.00.
davimo veiksnių manifestas, Kri
žudė visus tris...
• AIDAI, 1969 m. kovo mėn.
su. Pati redakcija turėjo abejo turi ir savo šiandieninėj laisvini
Rusams ir jų raudoniesiems są kščionių dem. s-gos deklaracija, nių dėl to straipsnio, pridėdama mo kovoje ieškoti dar bendres Nr. 3. Mėnesinis kultūros žur
jungininkams okupuojant Če Lietuvos pripažinimo de facto ir pastabą: “Straipsnis neatstovau nio, dar artimesnio kelio su ki nalas, leidžiamas lietuvių pran
koslovakiją, į Vakarus pabėgo a- de jure datos. Vis tai svarbi is ja T.S. pažiūros”. Dr. A. Bud'rec- tais baltais.”
ciškonių. Redaktorius dr. Juo
torinė medžiaga.
pie 70,000 čekų. Jų tarpe daug
kis gabus ir pozityvus žmogus ir
zas Girnius, 27 Juliette St., Bos
Dėmesio
verta
ir
dr.
Jono
Gri

Jautriame straipsnyje red. D.
studentų. Kai kurie jų jau pasie
savo talentą galėtų geresniems niaus keliama mintis, bandyt ton, Mass. 02122. Administruo
Jasaitis primena, kad per 120 ca
kė JAV-bes ir net yra čekų stu
uždaviniams sunaudoti. J. Daugi. išpirkti Vilniaus katedrą, kuri da ja T. Benvenutas Ramanaus
rinės vergijos metų Lietuvoje ru
dentų, dirbančių lietuvių įstaigokas, OFM, 680 Bushwick Avė.,
sų atsirado tik apie 3 proc., o • Į LAISVĘ, 1968 m. gruodžio bar yra paversta dailės muzieju
st, pvz. Šv. Kryžiaus ligoninėje,
Brooklyn, N. Y. 11221. Žurnalo
mi,
siūlant
pastatyti
naują
dai

per 20 Stalino-Brežnevo “laisvų
Ghicagoje.
m. Nr. 44 (81). Lietuvių Fronto lės galeriją Vilniuje. Ir ne vien metinė prenumerata $7.00.
jų” metų jų priviso apie 10 proc.
• LAIŠKAI LIETUVIAMS,
Bičiulių politikos žurnalas. Re tik savais pinigais, bet viso lais
Ir po derybų Maskvoj studen
Atsiliepdamas į propagandą adaguoja
Leonardas
Valiukas,
P.
1869
m. kovo mėn. Nr. 3, Tėvų
vojo
pasaulio,
ypač
visų
pasaulio
tai nerimo
pie rusų tautos broliškumą, dr.
O. Box 77148, Los Angeles, tikinčiųjų aukomis. Tik klausi jėzuitų leidžiamas religinės ir
Jasaitis primena, kaip rūsai nu
Kai, Sovietų žiauriai karinei
Calif. 90007. Administruoja A- mas kyla: kaip užsitikrinti, kad tautinės kultūros mėnesinis žur
siaubė Lietuvą XVII š., kruvinai
prievartai spaudžiant, į Maskvą
leksas Kulnys, 1510 East Merced grąžinta katedra po kelerių me nalas. Redaguoja Kęstutis Tri
nai malšino laisvės siekiančius lie
išvežti Čekoslovakijos vyriausy
Avė., West Covina, Calif. 91790. tų vėl nebūtų pagrobta?
makas, SJ. Žurnalo adresas:
tuvius 1831 m., 1663 m., smau
bės nariai turėjo priimti susitari
Žurnalas 80 psl., išeina tris kar
Aplamai naujame “Į Laisvę” 2345 W. 56th Str., Chicago, III.
gė kultūrinę pažangą, uždraudę
mą, kuriuo apribojamas čekų
tus metuose, prenumerata 5.00 numeryje skelbiama ir daugiau 60636. Metinė prenumerata $5.
spaudą, masiškai trėmė į Sibirą,
laisvės siekimas ir kuriuo einant
dol. metams JAV ir Kanadoje, labai įdomios apžvalginės me
o ir 1968 m. biudžetu Maskva
Čekoslovakijoj bent neva laiki
visur kitur 3.00 dol.
džiagos, kaip, sakysim, dviejų
iš Lietuvos iščiulpė 408 mil. rub
STATYBININKAI
nai pasilieka Sovietų įgulos, Pra
Abiejų šio numerio vedamųjų laisvojo pasaulio lietuvi ųprofelių. Reikalaujama, kad okupan
hos laikraštis “Student” 1968 m.
mintis išreiškia ši jų citata: “Ne sorių surinktos žinios apie dabar
tai sustabdytų genocidą, leistų iš
rugp. 27 d. savo 5-je laidoje išgalėdamas įveikti jėga, priešas tinę padėtį Lietuvoje ir kt.
skirtoms šeimoms susivienyti, nu
griebiasi klastos ir gundymų. Lie
T spaudino straipsnį, kuriuo Mas stotų plėšikauti muitų keliu.
kvos susitarimas pagadinamas
tuviškoji
išeivija
gundoma
• LITUANUS, Vol. 14, Noį
C0NSTRUCTI0N CO.
kapituliavimu prieš brutalią oDr. K. Šidlauskas plačiau in ne tik bibliškais duonos ir gar 3, 1968. Lithuanian Quarterly.
kupantų jėgą. “Tuo susitarimu formuoja apie Žmogaus teisių de bės pažadais, bet ir daug suktes- Metinė prenumerata 5.00 dol.
REZIDENCINIAI,
mes prarandame laisvę, garbę ir klaraciją ryšium su Lietuva, o dr. nėmis danajų dovanomis: tauti Redakcijos ir administracijos aKOMERCINIAI,
sąžinę”, Mes tampame, kaip jau K. Račkauskas įdomiai ir vispu ne kultūra, pačia tauta ir tėvy dresas: Lituanus, P. O. Box 9318,
MEDICINOS IR
nekartą istorijoje, vergų tauta...” siškai svarsto teisinę Vasario 16 d. nės meile. Gundytojas atstoja tik Ghicago, Ilk 60690.
KITOKĮ PASTATAI!
Todėl studentai, kreipdamiesi į akto reikšmę. P. Rimtautas surin tada, kai gundomasis neatlaiŽurnalas, kaip atrodo, baigia
seimo narius, ragino, “jeigu nori kęs reikšmingos medžiagos apie džiai pareikalauja Lietuvai ne išbristi iš redakcinių — admins2457 West 69th Street
te kad jūsų vardai amžiams ne ateizmo skleidimą Lietuvoje. Is priklausomybės.”
tracinių negalavimų ir pasivyti
Tel HE 4-7482
būtų sutepti išdavimų gėdos ir torikas Pr. Pauliukonis plačiai
Apie lietuvių bendros atsako-1 prarastą laiką. Malonu pažymė

Nauji

y

leidiniai

• TECHNIKOS ŽODIS, 1969
nu sausio - vasario mėn. Nr. 1.
Leidžia Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos
I Ch'eagos skyriaus Technikinės
I spaudos komisija. Vyr. redakto
rius — G. J. Lazauskas, 208 W.
Natoma Avė., Adaison, 11.
60101. Administracijos adresas:
M. Krasauskas, 2633 W. Montgomery Avė., Chicago, III.
60632. Žurnalo metinė prenu
merata $5.00, studentams —
$2.00.
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• ŠVIETIMO GAIRES, 1969
nr. kovo mėn. Nr. 3. JAV LB
Švietimo tarybos ledinys. Li
tuanistinio švietimo reikalams
skirti 24 rotatorium spausdinti
puslapiai.

i

• EGI.UTE, 1969 m. balan
džio mėn. Nr. 4. Laikraštėlis
vaikams. Redakcija, administ
racija ir spaustuvė — Nekaltai
Pradėtosios Marijos seserų,
Putnam, Connecticut 06260.
Met'nė prenumerata $5.00

• AUSTRALIJOS LITUA
NISTINIŲ MOKYKLŲ MOKY
GĖLĖS
TOJŲ KONFERENCIJOS DAR Vestuvėms,
Imnketnms, laidotuvėms
BAI. Melbourne 1967. XII. 27— ir kt.
GUŽAUSKŲ
28 d. Paruošė A. Krausas. Išlei
BEVKRLY HII.LS GRI.lNYCla
do ALB Krašto kultūros tary 2443 W. 63 rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834
ba 1668 m. Leidinys 56 psl.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planą
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 • 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

BZEIMVAMS

FUNERAL HOME
T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parking Facilitiea
REpubUc 7-8600

‘ 6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:
4330*34 South Caiifornia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605*07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
AIKŠTE

Tel. 476 - 2345
Tel. TO 3-2108-09

AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ

IR SŪNŪS

Z424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpubUc 7-1213
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS

3307 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ._________ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL.______ Tel. OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL.

Tel. 636-2320
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pošvaistės

Leidžia šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga

Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu:
"Akademinės Prošvaistės”, 4545 W. 63rd St., Chicago, Ui. 60629.
"Akademinės Prošvaistės” išeina kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį.

Pavasaris ateina... Jaunų žmo-1 veiksmingas ir įtakingas šiais lainių mintys nerimauja. Širdis ieš- kais.
Inž. Antanas Sabalis kels klau
ko Dievo, meilės, laisvės. Trošta kurti, melstis, draugauti, išsi simų, kaip reikštis ir gyventi kū
reikšti, mintimis pasikeisti. Mes rybiškai: ką reiškia kūrybinė'ko
septyni draugai — Antanas, va ir kovinga kūryba; kūrybinis
Danguolė, Kazys, Paulius, Ma “challenge” ir kūrybai pasiruotilda, Teresė ir Vytautas — pa-jšimo problema; lietuvio studensikvietę dar keturis — kun. Vy- to potencialumas kūrybai ir frustautą Bagdanavičių, dr. Vytautą tracija; ateitininko kūrybiškuVygantą, kun. dr. Antaną Paš-1 mas ir neišbaigtas ugdymo metokų ir inž. Antaną Sabalj — lau- das; kaip studentas turėtų kūkiame jūsų. Norime kartu pa rybiškai keisti aplinką.
ieškoti, kartu išbandyti savo jau
Kūrybiniai kursų konkursai
nas jėgas, mintis ir širdis kūry
Kūrybos vakare pristatysime
boje, dialoge, maldoje, draugys
tėje. Ir visa tai bus Dainavoje geriausią studentų ateitininkų
kūrybą. Geriausi kūriniai bus tal
gegužės 29 — birželio 1 d.
Tai bus Studentų ateitininkų pinami “Gaudeamus” specialia
sąjungos kursai, kurių pagrindi me numery. SAS skiria dvi 20 dol.
nė tema: “Studentas dabarties premijas — viena už geriausią
problemų kryžkelėje, arba stu poeziją, kitą už geriausią prozą.
dento kryžkelė revoliucinėje ero Kūrinius galima pristatyti Vy
tautui Klioriui, Gaudeamus re
je”.
daktoriui, iki gegužės 22 d. šiuo
Mūsų temos ir problemos
adresu: 1543 Holmden Rd.,
South Euclid, Ohio 44121.
Kun. V. Bagdanavičius lies
Kursų metu vyks meno paro
studentą bažnytinėje bendruo
menėje: ateitininkai, kaip pažan da. Neslėpkite savo kūrybos tam
gus ekumeniškas sąjūdis; dogma siuose kampuose. Išstatykite Dai
ir dogmatizmas Vatikano II-jo navoje. 20 dol. premija bus skisprendimuose; studentas tarp ek
stremistinių šūkių ir linkmių;
studento religija tarp intelektu
alizmo ir sensualizmo; šių die
nų religinė literatūra ir studento
pasirinkimas.
Dr. Vytautas Vygantas už
griebs tautinę problemą pasau
lio katalikų studentų interesuo
se: ar būtinas vienas tautiškumo
mastas — nuo ko priklauso tau
tiškumas; kaip traktuoti tuos,
kurie nebekalba lietuviškai; kaip
tautiškumas sprendžiamas Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos politi
koje; kokia yra Bažnyčia, Vati
kano II ir katalikų mintytojų pa
žiūra j tautiškumą; tautinė di
skriminacija, asimiliacija ir tau
tinė kova.

K. Bogdanas

vcrg'ją

riama už geriausią kūrinį. Užsi
registruokite iki gegužės 22 d.
Norėdami nukreipti žingsnius
į ateitį, SAS skelbia rašinių (essay) konkursą tema “Studentas
ateitininkas žvelgia į SAS atei
tį”. 750-1000 žodžių rašinyje pa
gvildenkite, kaip atsiliepti į da
barties problemas ir kokią atei
tį kurti savai organizacijai. Šiam
konkursui SAS skiria 30 dol. pre
miją.
Konkursuose gali dalyvauti ir
neužsiregistravę į kursus — me
džiaga turi būti įteikta SAS val
dybai iki gegužės 25 d.
Kursams užsiregistruoti iki ge
gužės 22 d. Registracijos mokes
tis — 5 dol.; kursų mokestis —

20 dol. Registruotis šiuo adre
su: SAS Kursų centras, 1276
Eastwood
Avė.,
Mayf'.eld
Heights, Ohio 44124. Tad iki pa
simatymo Dainavoje SAS!

M. K. Čiurlionis

BALANDIS
Kai dvelkia miesto gatvėmis
Šilti vėjeliai,
Kai pro medžius žibintai nušviečia
Atgyjančiąją veją,
Aš vaikštau palei ežerą
Cemento krantine.
Girdžiu bekuždančias vilnis
Po ūžiančiu miestu.

PRIMAVERA
Iš vidurio žemės
Atbilda griausmas —
Ten rangosi susnūdę milžinai.

Y y y y y!
Sukliko gelmėse pavasario suspaustas,
Ir šniokšdamas išsiveržė paviršiun

Šiame Amerikos didmiestyje,
Aš miriau taip, kaip gyvenau,
kuriame yra net keli universite
Be draugų, be meilės.
Gyvendamas aš ilgėjausi mirties,
tai ir, kuriame yra pati didžiau
O dabar aš ilgiuosi gyvenimo.
sia laisvajame pasauly lietuvių
kolonija, lig šiol nė vienoje Chičia negaliu pajusti dūmų kvapo,
cagos aukštojoje mokykloje lie
Nei rėkti, nei pažiūrėti j dangų.
tuvių kalbos ar aplamai bet ko
Mano gyvenimas buvo kaip maža žvaigždė vasaros naktį,
Nepastebėta sužibėjo — nepastebėta dingo.
kio lituanistikos kurso nebuvo
dėstoma. Tačiau šiuo metu vie
name iš pirmaujančių šio kraš
to universitetų — Chicagos uni
versitete tiek profesūros, tiek stu
dentų tarpe jaučiamas pagyvė
jęs susidomėjimas lituanistika Čia
lituanistika domisi ir Kalbotyros
departamento vedėjas, žinomas
lingvistas prof. dr. E. Hamp, ku
ris ne tik gerai kalba lietuviš
kai, bet ir kalbotyrinėmis lietu
Vėsokas ankstyvo pavasario vė-; nes duris. Viduryje mus pasitiko
vių kalbos temomis rašo pirma siūbavo pumpuruotas medžių Sa š.m. Chicagos ir apylinkės daili
eiliuos kalbotyros žurnaluos.
jas, atskubėjęs Michigano ežeru, ninkų parodos Meno institute
kas,
po kuriomis skubėjo smalsūs premininkas dail. Kazys Varnelis.
Pagaliau šį ketvirtį Chicagos
universitete oficialiai pradėtas studentai šatrijeičiai. Jų būrys, Visi nustebom, išvydę čia, saky
dėstyti ir lietuvių kalbos kursas, | prisiartinęs prie vieno masyvaus tume, dailininko pilį, ne tik
kurį išklausius, duodami kredi- narnoj stabtelėjo, patikrino adre- pagrindinę menę, bet taip pat
tai kaip ir už kiekvieną svetimą- są ir įžengė pro sunkias, ąžuoli- ir dailininko studiją.
Melsvos šviesos prieblandoje
ją kalbą. Lietuvių kalbos kursą ______________________
visų
dėmesį patraukė Varnelio
čia ėmė dėstyti kalbininkė d-rė
T. Buch, taipgi puikiai kalbanti go, III. 60629; telef. 776-9275. modernios skulptūros, kurios op
lietuviškai. Šio ketvirčio kursui Pažymėtina, jog pradėtam skai- tiniai keitėsi, keičiant žiūrovui
šiomis dienomis dar galima už tyti kursui studentų jau netrūks poziciją. Beveik kiekvienas stu
siregistruoti ir paskui gauti kre ta; įdomu, kad du rečdaliai klau dentas čia kėlė įvairių klausimų,
ditus kaip už svetimą kalbą. Be-,sančiųjų visai nelietuviai. Yra kalbant apie medžiagos pasirin
sidomintys studentiškų informa- vilčių, kad rudenį lietuvių kal- kimą, darbo metodą ir kūrybos
paįvairino
cijų gali gauti, paskambinę ar1 bos kursas Chicagos universitete prasmę. Rimtumą
parašę stud. Elenutei Bradūnai- gali būti dar praplėstas ir į pla- skeptikas, tėškęs klausimą: ar tai
iš viso'yra menas?
tei, 6515 S. Rockwell St. Chica-1 tesnės apimties lituanistiką.
Kitame erdviame kambaryje
'J'
išvydom naujausią K. Varnelio
tapybą. Čia jau net anas mūsų
skeptikas be galo viskuo susido
mėjo. Paveikslai buvo modernaus
optinio meno pavyzdžiai. Tik įsi
žiūrėk — ir netrukus tau visas
paveikslas ims banguoti, mirguliuot
arba
. ritmiškai alsuoti.
lis, pagriebęs krauju aptekėjusį, mėnesius mano kraštas buvo va
dovaujamas
žmonių,
kurie,
UirjNore
visa
tapyba buvo optine,
kulkų perskrostą laikraštį, rody
būt, pirmą kartą žmonijos istori-1 tačiau kiekvienas paveikslas turedamas okupantų kariams šaukė:
joje bandė įrodyti, kad socializ- £ IrJ?V0
“Tai jūsų darbas...”
mas
ir demokratija gali kartu eg Čia mūsų šeimininką vėl užplū
Studentų laikrašty “Student”
do klausimai: kaip kodėl, kokiu
1968 m. rugp. 23 d. buvo išspau zistuoti. ... Jūs gal manysite, būdu, kodėl taip , o ne kitaip? J
jog čekų tauta elgėsi kaip niek
sdintas toks atsišaukimas:
šai, kad jie nekovojo. Bet negali visus klausimus atsakius, Varne
— Aš esu čekas studentas, 23 me gi tuščiomis rankomis kau lis dar buvo užklaustas: kodėl
m. Rašau šį atsišaukimą, kai So tis prieš tankus... Neužmirškite niekur čia nesimato dažų dėmių
vietų tankai yra išstatyti didžia Čekoslovakijos. Padėkite mūsų ant sienų ir ant grindų kaip pas
jame parke prie mano lango. Jų pasyviajai rezistencijai, ugdyda kitus “ekspresyvius” dailininkus?
patrankų vamzdžiai yra nukreip mi spaudimą viešojoje opinijo Atsakė, kad čia jau nuopelnas
ti į vyriausybės rūmus, papuoš je pasaulyje. Mąstykite apie Če- senų “Draugo” numerių, kurie
tus dideliu plakatu su užrašu:
puikiai ateina į pagalbą.
(Nukelta j 7 psl.)
Iš studijos grįžę vėl į pagrindi- ">
“Už socializmą ir taiką”... Per 7
nę menę, radome jau ponią G.
Varnelienę, laukiančią mūsų su
kavute. Čia tad ir tęsėsi šiemeti
nė mūsų susipažinimų su M. K.
Čiurlioniu serija, šj kartą
norėjom žvilgterėti į kitataučių
spaudą, puikius liuksusinius lei
dinius ir pamatyti, kas ir kaip
ten rašoma, liečiant Čiurlionį ir
jo meną. Dail. K. Varnelis, pa
klojęs mums ilgiausią virtinę iliustruotų knygų ir žurnalų pran
cūzų, rusų, portugalų, italų, an
glų, vokiečių ir kt. kalbomis, aiš
kiai įrodė, kad mes lietuviai už- *
tektinai neįvertinam savo Čiurlio
nio, kuris kitataučių akyse yra
laikomas vienas orginaliausių
dailininkų, net abstraktizmo pra
Čekoslovakijos studentų rusų invazijos dienomis nešama Prahos gatvėmis dininku, pirmesnių už Kandinskį.
krauju permirkusi tautinė vėliava...
Pakartotinai pasistirpinę kavu
te, turėjome dar progos pamaty
ti dail. K. Varnelio seniausių ir
rečiausių Lietuvos žemėlapių ko
lekciją, turtingą retais ir puikiais
XVI—XVIII šimt. egzemplio
riais. Visi žemėlapiai buvo įdo
mūs tiek savo senumu, tiek ir me- ’Z
niniu jų atlikimo grožiu. Vėl
klausimų galybės apie iki
šiol nežinotus faktus, nematytas
knygas... net nepajutom, jog
jau arti vidurnakčio.
Atsisveikinę ir iš visos širdies
padėkoję už tokį puikų vakarą
Gabrielei ir Kaziui Varneliams
ir išėję į šiaurinės Chicagos jau
kią miesto aplinką, negalėjom
atsistebėti, kiek per vieną vakarą spėjom pamatyti ir sužinoti
apie dail. K, Varnelį, jo meną,
Čiurlionį ir senosios Lietuvos
žemėlp. kultūrą. Visi 26 vienbal
siai nutarėm, kad šis šatrijiečių
kovo mėnesio susirinkimas buvo
pats įdomiausias.
J. Br.

Čekų studentų laisvės šauksmas
JUOZAS PRUNSKIS

Kai Čekoslovakija, Dubčeko ir
kitų vadovybėje, pasuko didesnės
laisvės ir demokratijos kryptimi,
Sovietų Sąjunga su savo bei sate
litiniais tankais ir durtuvais pasi
ryžo ją sukontruliuoti. Prieš tą
svetimų valstybių prievartą ypač energingai pasipriešino Pranos universiteto studentai. Mies
te greit buvo pradėtas platinti at
sišaukimas iš studentijos išaugu
sio Antifašistinio kovotojų sąjū
džio, pasivadinusio Lapkričio 17
d. Sąjunga. Atsišaukimae buvo
sakoma:

— Mes, buvusieji studentai, ku
rie 1939 m. lapkričio 17 d. buvo
me nacių nutempti į koncentra
cijos stovyklas, iškilmingai pa
reiškiame, kad mes tvirtai ir loja
liai remiame prezidentą gen. Svobodą, seimo pirm. J. Smrkovskį,
pirmąjį centro komiteto sekr. A.
Dubčeką... Mes prašome viso pa
saulio žmones mus paremti. Mes
ypač kreipiamės į buvusius kon
centracijų stovyklų kalinius, o
taip pat į viso pasaulio studentus
su sekančiu šauksmu: gelbėki
te nuo antros okupacijos Čekoslo
vakiją.

MITOLOGIJOS TRIPTIKAS

Iš tos bedugnės
Kalnagūbrv

Jaunas lietuvis ,1863 metų sukilėlių prieš rusiškąją

(paminklo detalė).

Universiteto protestas

ALDONA ZAILSKAITĖ

Tarp visų kapų manasis vienas,
Be paminklo, be gėlės — apleistas.
Visiems kitiems mirtis tai poilsis,
O man vien tik liūdesys.

Satrijiečiai pas M. K. Čiurlionį
ir K. Varneli

Studentas dabarties problemų

Kun. dr. Paškus nagrinės au
toritetą, šeimą ir vertybes: ka
da iškyla žmogui vertybių klau
simas; vertybių vieta auklėjime
ir žmogaus brendime; ar galima
vertybes pakeisti kitais civiliza
cijos laimėjimais. Vertybių pro
blema, seksas ir narkotikai, arba
Kristus, Freudas ir Leary; kuo
ateitininkų sąjūdis galėtų būti

ANTANAS E. ŠILEIKA

1.
Plūkau gulbės
Juodame stikle,
Nirsta nendrės
Mėnesienos nušviestoj nakty.
Balto pūko gulbės
Juodų perlų akimis.
Patalkius kulkai
Žalvarinio angelo širdin,
Nuo bokšto nuvarvėjo
Rausvos rūdos čiurkšlė.

3.
Laukė saulelė
Gale lauko
Laumės:
Laumės plaukiančios
Sidabro valties
Rąstais.

Laumės laukiančios
Krištolo lašo
Šalčio,
Laumės renkančios
Žodžius burtingon
Valrin.

Pats Prahos universitetas pas
kleidė tokį atsišaukimą:
Pavasaris
Universitetas, lojalus humanizmo, mokslo, progreso ir tiesos
3 tradicijoms, kategoriškai protes3 tuoja prieš penkių draugiškų
į Varšuvos pakto
sąjungininkų
veiksmus, pažeidžiančius princi
pus, kuriais savo santykiuose va
dovaujasi socialistiniai kraštai,
pažeidžiančius
tarptautinės
teisės nuostatus,
Mokslas ir
žmoniškumas tik ten gali žydėti
kur viešpatauja laisvė, nepriklau
somybė, valstybės suverenumas
taika... Universitetas tikisi, kad
mokslo pasaulis mus palaikys.
Tie visi pareiškimai dabar yra
išspausdinti Čekoslovakijos Istori
jos instituto paruoštame rinkiny
je: “The Chech Black Book” (re
dagavo R. Littell, išleido Fr. A.
Praeger New Yorke, 302 psl.
6.95 dol. ).

Studentų kraujas ir raštas
Studentų kraujas buvo vienas
iš pirmųjų, pralietų okupantų
| Prahos gatvėse. Vienas įaunuo-

Ir, kaip vergijos simbolis, deginama okupanto vėliava.

