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Daugiau negu vertinimas
Vytautas Bacevičius paskui Adomą Galdiką

tas? — sakydavo konservatorijos
1933 m. sausio 15 d. Vytau
BALYS
CHOMSKIS
profesūra, — bet tu pakliūk į!
tas Bacevičius išleidžia Kaune
Berlyno sceną, mes tada sužino-j
žurnalą "Muzika ir teatras". Įsime, ko vertas esi.
žangos puslapiuose, aiškindamas
žurnalo tikslus, kryptį ir pasiry
Po kiek laiko Bacevičius konžimą sujungti "Visus menininkus aš maniau, kad pirma, negu pra I certuoja Berlyne. Grįžęs į Kauną,
didžiausioj meilėj' r , įterpia po sve- ; dėti terliotis kūryboj, reikia daug : nušvitusiu veidu išdėsto vokie
timais vardais ir savo pranašau metų pasėdėti kompozicijos kla čių laikraščių gerus atsiliepimus
jamą likimą: "Prieš 10 metų len sėje.
ant stalo direktoriaus kabinete.
kų kompozitorius K. Szymanows- ! Žadeika, ištiesęs kaklą, lyg a- Profesoriai varto ir, kas moka vo
ki buvo Lenkijoj visų ignoruo pykaklės smaugiamas, nežymiai kiečių kalbą, skaito: "Berliner
jamas ir niekinamas už savo nusišypsojo. Dvarionas gi užmez Tagesblatt", "Deutsche Tagesmodernizmą; kada tačiau Vo gė mazgą. Ir keista, baletas "Pir : zeitung". Mirguliuoja sakiniai:
kietijoj ir vakarų Europoj pragar šlybos" susilaukė teatre didesnio : ryškus talentas, puikus pianistas,
sėjo, tai ir lenkai jį pripažino... pasisekimo, negu Bacevičiaus "Šo ; modernioji vizija ir t.t. DirektoIspanų pianistas S. Riera taip pat kių sukūry". "Šventoji" tradicija, ' riaus kabinete užviešpatauja ty
buvo savo tautiečių atstumtas ir laikydama modernizmą iš viso la. Išmuša laikrodis. Pertrauka
tik kada pragarsėjo koncertais vi herezija, tautos moralės duobka \ pasibaigė. Visi skuba pro duris.
sam pasaulyj... ispanų karalius siu, ruošė pirmajam lietuvių mu ' Bacevičius žiūri į vieną, pasilikukviečia jį Madrido konservatori zikos avangardui sunkų, be apsi- I sį Gruodį, jis turįs ką nors pa;
jos direktorium".
gynimo kelią. Kai Bacevičiaus | sakyti, nesgi kadaise rodęs jam
Nors Bacevičius vos kelerius piano koncertai garsėjo užsieny ! prielankumą. Gruodis atsako: ir
metus pastoviai įsitvirtino Kauno j e , iššokdavo pusbalsiu mūsų man reikia skubėti į klasę.
konservatorijoje, bet neatlaidus i laikraščiuos tik kelios eilutės. O
Suprantamas dalykas, kad to
kritikas apsileidusiems pedago j kai jo opera "Vaidelutė" supleš- kio
tylaus draugų
suokalbio
gams, nežavingas jo charakteris ' kėjo "ant laužo" teatro fojė, tuo prieš virtuozą priežastis nebuvo
ir puikus pianistas suskubo apkar met net "božegraikoj" plyšo juo- ', Berlyno kelionė ir koncerto pa
tinti nusipelnusių muzikų širdį ; kai ir džiaugsmas.
sisekimai, bet jo paties skelbiami
ir atstumti savo moderniąja m u 
— Ką reikškia Paryžius ir jo "šmeižtai" apie lietuvių muzi
zika n u o savęs
konservatyvią '' laikraščių recenzijos? "La Liber- ką.
publiką. O jis tikėjo savo geni te": nuostabi technika? " L e CouKokias naujienas skelbė Bace
jum, jau tėvų namuose vadintas rier musical": originalus kompo vičius? Visi lietuvių kompozito- Vytautas Bacevičius (kairėje) ir Jeronimas Kačinskas.
"VVunderkindu", o būdamas sep- zitorius ir pirmos klasės pianis
(Nukeita į 3 psl.)
Nuotr. V. Maželio
. tyniolikos metų, sukuria pirmąją
simfoniją (paskutinį kartą atlik
moka lietuviškai, žino, k a s yra
tą baltų muzikos festivalyje C a r lietuvybė, irurie dar toj':- lie
negie H a l i , N e w York), išėjęs
tuvybėje laikosi. Nemažas to
naujosios muzikos mokyklą Pa
ryžiuje, pakutenęs Sorbonos uInstituto auklėtinių skaičius
niversitete padus filosofijai,
jis
jau ir dirba švietimo srityse,
7
galvojo, jog stovįs lietuvių m u 
kur s\ arbiausias yra mokytojo
zikos gyvenime, kaip Rotušės
darbas lituanistinėje mokyklo
bokštas K a u n o senamiesčio pa
je. Šie lituanistai yra išaugę
noramoje.
jos tenai lekia oro paštu, radijo
kaip ir savaime; vi.-uomenė jų
Australijos meno sluoksniuo
Pokalbis su Australijos lietuvių dailininku Urbonu
ir televizijos bangomis.
neatrado, neparmko, n? jų sti
— Aš ir Ružickis — du, tikri se įsigijęs gana ryškų vardą,
Tiesa, kad Europa ir Amerika
pendijomis norėmo, ir. sakyki
pedagogai piano klasėse, kiti — mūsų dailinmkas Leonas Urbo
me, jų dabar m.-kas n'fkuo n~
diletantai, gadiną jaunųjų gyve ms šiomis dienomis vėl stabte ji įspūdžiai? Pirmas akių uzme-Yų
laimėjimų įtakoj: kartu gru- yra svarbus meno ir aplamai vinesaisto. T a i ir nenuostabi!,
nimą ir jų talentus, — sakyda lėjo Chicagoje, skrisdamas į timas į šiandieninį šio žemyno miasi su v i d a u s ir užsienio prob- šokios įtakos šaltinis. Tačiau įtakad tie lituan ; y-u kartais nu- vo Bacevičius savo bičiuliams. Jo Torontą. Kanadon. Tai j a u ant Imeną ir pirmieji kontaktai
su lemomis.
*» yra tiktai sėkla. Ji dygsta ir
lituanistėia, t. y. nueina į ki
aštrus, pritvinkęs ironija liežuvis roji dailininko kelionė į šiaurės i jo vairuotojais' tokie pat kaip
Sustojęs L o s Angeles, laiko ir auga ten, kur dirva tmkamiautokius darbui ir su švietimu
įsmigdavo kartais ir per giliai į Ameriką. O keliones jisai mėgs : prieš kelerius metus, ar situacija] pastangų nesigailėjau meno at- sia. Nors avys. karves ir triušiai
!
kolegų žaizdas.
atsiskiria. Juos gali saistyti tik
ta. Mūsų laikraščio skaitytojai kitokia ir kuria kryptim pakistu- mosferai pajusti. Žinau, kad Los tenai jaunus medelius nutrypi*.
jų sąžinė, asmeninis nusistaty
Susitinka Laisvės alėjoj trys vy neseniai "Draugo" atkarpoje tu
' Angeles — t a i ne visa Amerika, vis dėlto biznio koja Australijoj
: mėjusif
mas ir kultūrinė filosofija. Tą
rai: Bacevičius, Dvarionas ir 2 a - rėjo progos skaityti jo spalvin
— Savaime aišku, pasikeitė. Vis dėlto j a u šioks toks vaizdas kol kas minkštesnė už amerikobūklę tvardant kitaip, saky
deika. Dvarionas sako:
gus nuotykius Naujojoje Gvinė j Neilgai buvau čia, ir sunku būtų vaizduotėje kuriasi. Tik palygi- nišką
kim, įsteigus stipendiją, jos
— V a k a r užbaigiau
baletą joje. Šį kartą užkalbiname jį gry i išsamiau pasakyti, kiek pasikei- nimui pradžioje maža užuomina
Nesistebėkit, šiandien Austra
naudojimai sudarytų studen
apie Australiją. Kada ji buvo at
nai meno temomis.
"Piršlybos".
lija nei mene, nei madose nėra
įtė. Ekonominiai ir dvasiniai
tams ir tam tikrą esmę, kuri
rasta, visur žaliavo miškai ir krū
atsilikusi. Naujos meno srovės
j
veiksniai
jautriai
atsispindi
me
— Po keUrių metų vėl apsi
vestų ir j tam tikrą tradiciją,
— Užbaigei?
Nuostabu!—
mai. Dabar, kur įsikūrę dideli
o ši ugdytų lituanistų elitą bei sužvairavo Bacevičiaus akys, — o lankius Amerikoje, kokie pirmie- no veikloj. Šalis gyvena techniš- avių ir karvių ūkiai, miškai reti. beveik tuo pačiu metu pasirodo
pasaulio galerijose, tačiau vysjų kadrą; jų skaičius augtų, ir
Stūkso tik vienas kitas persenęs
'.osi visur skirtingai. Pop ir Op
jų buvimas ir veikimas išugdy
medis. Karvės ir avys mažuosius
gilios vagos, lyginant su Brita
tų lietuvius veikėjus kultūri
ir jų daigus suėda, sutrypia.
nija ar Amerika, Australijoj neninkus.
r
Baugu pagah ojus. kad tra- oaliks. Minimalinis menas, kinepius. jaunus dygstančius meno tika, elektronikos ir šviesų eksNaujos studijos
talentus Amerikoj ėda ir trem- perimentavimas patraukė dėmeKadangi
aab'ir Chicagos
pia meno vairuotojai — biznie- -į ypač jaunų menininkų.
universitete^ vyksta
naujas
Mados? Klimatas ir Australi
nai.
persitvarkymas, įvedant lietu
joj
padėjo j a s taip išvystyti, kad
Meno buiojimas Amerikoj ro
vių kalbą į lingvistinių moks
aš
patarčiau
ne tik moterims, bet
do nebūtinai kūrybinę sveikatą.
lų programą, lietuviams atsi
ir širdyje nesenstantiems vy
Gali net priešingai būti.
randa nauja sritis, kurioje jie
Prieš a*sr>kant. kiek ar kokia rams atvažiuoti ir pamatyti.
galės puoselėti savo n a t ū r a l ų
— O o ii Amt rali jai tų visų
kryptimi Amerika mene pasistū
būdingąjį turtą — savo senąją
ir>ių madų nė nernkia, gal
mėjo, norėčiau keletą iš tų nu
lietuvių kalbą. Kai ta kalba ei
mindžiotų meno daigų pats susi ji pa*i jau turi savo feMHį sa
na užimti sau deramą vietą
ro format ir spalvas, mprastėstikti.
mokslinėje kalbų sistemoje,
— Čionykštėje spamdoje tenkn
' s už emroį
- ar amerikines?
atsiranda galimumai ir atatin
pamatyti t&mommą, kad A m i n i
— žmonija atėjo prie tokios
kamų profesijų:
specialistų
\lijos mem r M h tmo Bmntpot ar pakopos, kur visų visiem reikia.
fonologų, etimologų. s t r u k t ū r a
t "^JAKSK
*^W^
; Amerikos naujienų visa eik m<- Infliacijos dienos baigtos. Kieklistų, glosologų ir t. t. Tų spe
\tųa
girdi, ir •temo MM- vienas atradimas ar išradimas
cialistų reikės pačiam Chica
moterų ma ra ne kas kita kaip ilgo laiko,
gos universitetui, jų reikės ir
dos, tenai
okai pave- i'gos raidos daugumos
darbo
kiekvienam kitam universite
kulminacinis taškas.
lavę. A:
', taip y: n f
tui, stiprinant kalbotyros meks
Susumuoti Australijos kultū
— Naujienoms iš Europos ar
n
,
lus Sunrantama. nėra tai sri—\mrr -< 9 •' itwtr»Tij| keliauti rinės veiklos formas ir išraišIi ciklo A Xr, 3-24, a^etų eiiės šiandien nereikia, nes
1 Nukelta į 2 psl.)
I Lciinav t r hunas
tNu*<iiLa j 2 paL)

Reikia stipendijų lituanistikai
Turime nemažai lituanistinių
mokyklų, bet jos kartais pava
dinamos tik vargo mokyklo
mis, nes jos iš tikrųjų y r a var
gingai įsikūrusios, k u r nors
prisiglaudusios, ir jų daugu
m o s mokymo laikas y r a vien
šeštadieniais. Ėjimas į mo
kyklą šeštadienį yra šiaip ar
t a i p atėmimas sau (mokiniui
i r mokytojui) laisvo laiko, bet,
a n t r a vertus, y r a čia i r tam
tikras išsiskyrimas iš t o s tin
gios visumos, kuri šeštadie
niais dažnai nežino, kaip laiką
sunaudoti (how to kili the tim e ? ) . Šeštadieninė mokykla,
atseit, turi savo vertę ir gar
bę. Bet čia dabar norime ne li
tuanistinės mokyklos vargų
vargelius pagerbti, o tiktai
konkrečiai panagrinėti mokslo
stipendijų dalyką.
Lituanistikos studijų būklė
Pirmiausia pastebėtina, jog
mūsų visuomenė nėra įgyven
dinusi kokią nors tvarką kaip
sudėti pinigus ir duoti stipen
dijas, kad kandidatas, eidamas
mokslus, turėtų finansinę atra
mą. Yra Lietuvių fondas, turįs
tikslą, be kita ko, remti ir lie
tuvišką švietimą. Ir visa kam
jau esąs paskyręs $100.000.00.
Tai graži suma, bet kad jos
dėka švietimas būtų pakilęs —
nežvmu. Jeisru ,-š to 100 tūks
tančių bent į/į būtų buvę skir
t a stipendijoms (o geriau %)»
galima būtų tarti, jog kiekvie
na tokia stipendija būtų davu
si asmenis, kurie dabar lietu
vių švietimo reikaluose vaidin
tų dideli vaidmenį.
Yra aišku, kad Pedagogi
nis lituanistikos
institutas
yra viena mūsų įstaiga, ku
rion susibūręs gražus bū
rys geriausiu lituanistų, tą
?odi ^ " n t ' i i o bendriausia
prasme, t, y. lituanistų, kurie

Amerika atrasta iš pietvakariu
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AMERIKA ATRASTA IŠ
PIETVAKARIU

Kentu
(*vt
(Atkelta iš 1 p s U
' tis. vien lietuviams teprieinama. Bet t a i p pat s u p r a n t a m a ,
kad kur tiktai bus reikalingas
pilnernis lietuvių kalbos žino
jimas, lietuvis t u r ė s pirmeny
bę. Be to. dc.zni yra atvejai,
kad lietuviai moka keletą kal: bų j a u pačioje savo kasdieny
bėje. Tekiam einant j kalboty' ros sritj. susidaro natūrali ap
linkybė užimti
pirmaujamą
vietą. Geras pavyzdys y r a esa' mieji naujieji Amerikoje lietu; viai kalbininkai, kaip A. Kli| mas, R. Šležas, B. Ciplijauskaij tė, R. E. Schmalstieg (nelieĮ tuvis), kurių vaidmuo ir reikš
mė j a u su pačia pradžia didė| ja. O padarytoji pradinė Chi1
cagos universiteto iniciatyva
būtinai keis padėtį ir kituose
i Amerikos universitetuose, nes
i reikės vengti sustingimo ir at
silikimo.
I š v a d a : m u m s būtinai reikia
i įsteigti S T I P E N D I J Ų IŽDĄ. Į
prie savo namuko ©yster Bay, Sydney Į j | galėtų plaukti Lietuvių fon
paveikslas "Return" (Grįžimas) rody do ir dar kitų organizacijų
stipendijoms skiriami pinigai,
Society of Australia) parodoj.
o taipgi ir pavienių asmenų,
norinčių tiesiogiai savo a u k a
paskatinti lituanistus, įmekėjimai.
šian
BALTA DĖMĖ

DI J Ų IŽDĄ ir iš švietimo dar
buotojų sudaro STIPENDIJŲ
VALDYBĄ. Ta valdyba krei
piasi į lietuvių visuomenę, pra
šydama siųsti į STIPENDIJŲ
IŽDĄ dolerines įmokas. Saky
kime, kad 75 % Chicagos lietu
vių pasiųs po vieną dolerį, tai
t o s Įmokos sudarytų j a u gra
žią iždo pradžią. O reiktų lauk
ti ir tokių, kurie siųstų po dau
giau, net reikėtų laukti ir to
kių, kur vienas asmuo įmokė

t ų visos stipendijos sumą, pareikšdamas- savo nusistatymą,
kuriam lituanistikos mokslui
jis savo stipendiją skiria: lie
tuvių kalbai, lietuvių kalbos is
torijai, lietuvių kalbos struktūrologijai ir pan.
Bus čia, be abejo, ir skepti
kų. Kur be to. Bet stipendijos
buvo ir bus. Jos turi būti. Apie
jas ir Pedagoginis lituanistikos
institutas yra pagrįstai ir aiš
kiai pasisakęs. Stipendijų tei
kimo ir tvarkymo organizacija
turėtų tiktai duoti reikiamą
poveiką ir laukti gerų vaisių.
Tokios dabar būtų užuomi
nos. Lauktina j ų aido.
K. A. Girvilas

paveiksluos rasime anksčiau ma
(Atkelta iš 1 psl.)
Urbono ir kiek ir kuria
kas, spalvas bei bruožus ir pa tyto
sakyti* ar jos y r a neprastesnės I kryptimi šiandien jis yra jau ki- |
už europines ir amerikines, bū- j t o k s tų tiktai subjektvvus išsitari— Smalsumas, ne kas kita at-,
mas. Kas vra svarbu, t a i ener- ! veda mus į parodas. Reikia ti- j
gija. įkūnvta konkrečiuos k u r i - j k ė t i s - ^d
jo užteks mano i
niuos. ši proporcija visur ir vi- ' parodų metu. Geriausia, kai žiusada priklauso nuo ekonominės, j ">vai suranda dailininko pasimenininkui
dvasinės, politinės laisvės ir kar keitimus, sunkoka
REZ. P R 6-9801
Dr Ant. Rudoko kabinetą p e r t o * Ofiso HK 4-1818
pačiam
juos
aptarti.
tu nuo individo ar grupės biolo
DR. EDMUND L CIARA
D*. J. MEŠKAUSKAS
Reikia pridurti, kad Šiaurės
giško jaunumo.
OPTOMETRISTAS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
— Pagražinta legenda ar tik- Amerikoje prieš trejus metus
2709 West 51st Stre*t
Specialybė vidaus ligos
rovė yra tose užuominose, kai ra . galėjau tik savo mažesnius laTEL. GR 6-2400
2454 West 71st Street
VaL pagal susitarimą: Pirmad. k
soma m kalbama, kad Australi- į biau akvarelinius sarbus atsivež
(71-os ir Campbell Ave.
h — i
ketv 1—4 Ir 7—9; antrad. ir penitos meną sukūrė ir ipilietino tik ti. Būtų klf'dinga juos imti pa
tad. 10—4; šeštad. 10—2 w l .
Pirm. tr penkt. 2 — 8 p. p.
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r.
po antrojo pasaulinio karo į šį . h'5^~^
pagrindu. Australijoj
Of-. 735-4477.
Rez. P R 8-6960 ir 4 — g p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d.
žemyną suplaukę naujieji emig kritikai ir publika žino mane iš
DR. E. DECKYS
DR. FRANK PLECKAS
didelio formato darbų ir nuotai
rantai, ypač lietuviai;
GYDYTOJA
IR
CHIRURGE
OPTOMETRISTAS
— Tiesos t a m e yra daug. Iki kų spalvų bei temų Įvairumo
SPECIALYBE — JiERV^ EB
Kalba lietuviškai
EMOCTVfiS LIGOS
antrojo pasaulinio karo galo j kurios eina nuo akademiško porCRAWFORD MEDICAL BCILDING 2618 W. 71st S t — Tel. 737-5149
Australija buvo tipiška britų do- treto studijų iki paveikslų fanta8449 So. Pulaski Road
Tikrina akis. Pritaiko akinius bminija kurion suplaukė visokie . " U * tapytų kone transės stovy'•contact lenses".
Valandos pasai susitartai*
nuotykių ir laimės ieškotojai, j je- kilusių iš gilios atminties.
VaL pasai susitarimą. Uždaryta treč
Rez. Tel. GI 8-0873
Suvežta aibė kalinių ir jų prižiū
Ir ši kartą truko lėšų pačių . Dailininkas 1 ^ ^ Urbonas
DR. A. PUSTELNIKAS
rėtojų. Metų bėgyje tačiau išau- ! didžiųjų darbų ( 1 2 x 8 pėdų ir priemiesty, Australijoj; šalia
DR. W. M. EISIN-EISINAS
GYDYTOJAS
TR CHIRURGAS
Akušerija
Ir
moterų
ligos
go valstybės ir tautos sąvoka J pan.) transportui, tačiau t k i u . tas CAS (Contemporary Art
SPEC.
VIDAUS
LIGOS
Ginekologine
Cbirurgija
Visiems rūpėjo
pragyvenimas, kad eilė, tegu ir kiek mažesnių
TeL Ofiso PR 6-7SOO; .Varnu 925-7897
6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670
kūrinių užtenkamai mane mie
bet ne menas.
5159 South D a m e n A v e n u e
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
liems
meno
smalsuoliams
tinkaValandos
tfit pagal susitarimą
Du milijonai ateivių iš Euro
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Trečiadieniais uždaryta
;
i
mai
pristatys.
ną
ar
bent
tautinius
bruožus
pos per dvidešimt metų ne t k
Ofiso tel. P R 8-2220
Telef. — 423-2660
daug naujo Australijon atnešė, i — Savo kūrybos pirminėse iš dieninėse meno srovėse?
ANT SATURNO
Namų-rezid. — PRospect 8-9081
Studentai
stipendininkai
—
Kalbėti
įmanoma
apie
vis
bet ir išbudino, paskatino vieti takose pabrėžiate labai
svarbų
D R. L R I N G U S
Ant planetos Saturno pavirDR. JANINA JAKŠEVIČIUS
nius dirbti, nepasiduoti.
pasąmonės vaidmenį. Muzikoj, li ką. Tačiau šių dienų meną sun šiauš kartais atsiranda
RENTGENOLOGAS ,
mažos
J O K S A
Čia jau anksčiau buvau už
Lietuvių 10.000 būrelis y r a teratūroj ir mene šitai, atrodo, ku talpinti vien tik i tautinius rė
9760
South Kedzit Avenue
baltos dėmės, kurios po poros siminęs apie lituanistų atradi
V A I K U
L I G O S
per mažas, kad drįstų sakyti, nėra kokia ypatinga
naujiena. mus. Faktas yra, kad net ir pri
Vai., oirmad. witrad., ketvlrtad. tr
savaiču
2656 West 63rd Street
Bet mą ir atrinkimą. E s a n t Stipen
8 v r. iki 9 r v. Treč. Ir
jog ant savo pečių Australiją Kuria sava prasme Jūs šitai ta • mityvios tautom šiandien i š m o - ! 6 1 *s aPl li oa s2 t5 a di išnyksta.
Pirmad
antrad., k e v i r t ir penkt penktad.
1
P
, ' į Amerikos dijų iždui, t u r ė t ų susidaryti a r
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.
iškėlęs į Parnaso viršūnes. Pro ve darbuos išreiškiate ir kur juo i kusios modernios komunikacijas,' P ™
vai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.
analizuodami
Satur- būti sudaroma ir t a m t i k r a
analizuoda
porcingai imant, lietuviai kraš se ieškoti specialiai Urbono pa savo senų tradicijų atsisako ar- \ nastronomai
DR. ZIGMAS RUDAITIS
Rez. PR 8-6960
t a j a s atmiešia naujom įtakom I o fotografijas, atrado palygin- TARYBA, k u r i n u s i s t a t y t ų i Ofs PR 6-6022
tui davė užtenkamai pirmaeilių sąmonės?
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS
ti didelę ryškią dėmę, kuri gana tvarką stipendijoms skirti ir
DR. E. JATULIS
menininkų. Jei visas kontinen
— Neseniai keliavau į Naujo . . — Kokie tolimesni Jūsų ke ilgai ant paviršiaus išsilaikė.
2745 West 69th Street
išmokėti.
Atseit,
t
u
r
ė
t
ų
susi
lionės
bei
kūrybos
planai?
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
tas pasistengtų šią proporciją sios Gvinėjos džiungles pasaky
Net septynias savaites galima bu
Bendra praktika
daryti tokios t v a r k o s eiga, pa
— Kovo 22 d. Kanadoj, To
pasekti, tenai būtų kur kas dau ti juodukams apie pasąmonės
Priima LUronlus tiktai susitaros —
vo ja stebėti. Pagal apskaičiavi
( By appointment)
2815 VVest 71st Street
giau menininkų, negu JAV ir Ka reikšmę mene. Atsakė, kad jie ronto mieste, atidarau savo nau mus, ji 1 urėtų bū*i SOOO kilome gal kurią būtų a t r a n d a m i ir
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v.,
nadoj- abi k a r t u sudėjus
jau prieš kokius 10,000 metų tai jų darbų serijos pirmąją parodą. trų ilgio ir 6000 kilometrų plo- atrenkami kandidatai stipendi
*ežt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
DR. LEONAS SEIBUTIS
Tai
bus
mano
keturiolikta
indijomis
naudotis.
rus.
— Detaliau apie lietuviškuo- į žinojo.
lakštu, Pūslės ir Prostato
cio.
sius australiečius dailininkus šne
Neseniai vėl pakliuvau i Šiau vidualinė paroda.
Stipendijų
dydis
priklausytų
Chirurgija
Ofs PO 7-6000
Rez. GA 3-7?78
Dėmės leidžia
astronomams
kant, kurias jų pastangas ir ku- ! r ė s Ameriką.
Nesijaučiau čia.
Ofisas 2454 W. 71st Street
O kas toliau? Tikiu, kad per 1 patikrinti Saturno planetos suki-1 nuo studento būklės. Jei jis
Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet,
riuos vardus labiausiai akcentuo- ; kaip Kristupas Kolumbas, tačiau fc«
DR. A. JENKINS
laiką geriau p a ž n s i u šio že-j m o s j aplink savo ašį periodą. I bus čikagiškis, gyvenąs pas
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro.
tumėt ir koks jų pats
tikrasis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
man Amerika atrodė nauja, be- j myno dabartines sąlygas, ir i p a g a } §į os dėmės slinkimo pa- i tėvus ir turįs nemokamą išlaiOfiso
teL 776-2880; Rend. 448-5545
įnašas būtų dabarties lietuvių, o
3844 West 63rd Street
veik naujesnė kaip 1965 metų sprendimai padaryti bus ieng-; viršiumi greitį, Saturnas apsisuka! kymą. jam gali tereikti tik pagal ir aplamai pasaulio, dailėje? l'etingame vidurnaktį O'Hare
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir »
viau.
' per 10 valandų, 36 minutes ir j šalpos mokesčiams už mokslą
DR. ALDONA ŠIMKUS
— Sunkus, beveik neįmano aerodrome, vienam ten atsidūiki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta
;
AKIŲ
LIGOS IR CHIRURGIJA
39 sekundes su plius ar minus 3 į ir mokslo priemonėms (knymas atsakymas. Nepamirškit, rus.
PRITAIKO
AKINIUS
nomas meno kritikas
Ofiso ir bato teL OLytaplc 2-1381
sekundžių tikslumu.
goms). Gi jei s t u d e n t a s bus
kad Australija nėra Amerika.
Yra dailininkų, kurių pirmi p a t a r ė man su savo darbais ke
15542 So. Cicero, Oak Forest, ūl
Nepasisekė dėmės net ir pa- atvykęs iš Bostono, Los AngeDR. F. Y. KAUNAS
Ten nebuvo ir nėra tautų liejyk nis tikslas yra medžiagų, ypač liauti ne "į Ameriką, bet į Euro
Kabineto teL 887-2020
tiems atradėjams pastebėti nuo- les ar pan. ir turėtų gyventi
Namo teL 839-1071
los. Pradž'a tenai buvo britiška. naujų, ieškojimas ir jų panau pą. Jis. neseniai grįžęs iš ilgokos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vizitai pagal susitarimą
ga akim per teleskopą. Ji įžiūri- universiteto namuose, tokiam
Valstvbės tėvai bando toliau t a i dojimas. Yra tokių, kuriem ido- kelionės po pasaulį, nutarė, kad ma tik rotogratijose r, .biogra reikės pilnos, ne šimtų, o t ū k s
1407 So. 49th Conrt, Cicero
DR. J. J. SIMONAITIS
pabrėžti. Nacionalizmo ir šovi- r n - a u gilintis į kūrybos psicholo- Amerika, besigriebdama meno, finė emulsija yra jautresnė silp tančių, stipendijos.'
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad
GYDYTOJAS
TR CHIRURGAS
nizmo šiais laikais neturėtų bū- | gįjpį elementą.
tr šeštad. tik susitarus.
dalinai jį ir užsmaugė prekybos niems šviesu kontrastams, negu
Toliau siūlymas b ū t ų t o k s :
Adresas: 4255 W. 63rd Street
ti. Tačiau yra. Kultūrinio darbo
Mane ta antroji kryptis kaip ir publikacijos kilpose. Gi Eu akis. (AR)
iniciatoriai įsteigia S T I P E N DR. ALG KAVALIŪNAS
Ofiso tel. REliance 5-4410
ir atlyginimo dalinimo lenktynė tik ir domina. Kiek aš joje pa ropa, kur materializmas sėkmin
Rez. GRovelhUi 6-0617
5540
S.
Pulaski
Rd.
se J o m a n t a s . Zikaras, Ratas. žengęs ar atsilikęs, sužinau, besi giau su dvasine r a i d a balansuoValandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai.
• Palangoje sausio mėn. ati
j S
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.:
Kubbos ar Urbonas starte nesi- šnekėdamas su tais, kurie irgi Ij3si meninį gyvumą, jautrumą daryta Pabaltijo bei Ukrainos ir
SPECIALYBĖ
antr. ir penkt a n o 12 iki 2 vai. p.p
DR.
ANNA
8ALIUNAS
Valandos
pagal
susitarimą
ir vakarais pagal susitarimą.
rikiuoja prie tos pačios linijos. šia kryptimi žengia. Čia nėra [ir filosofines gelmes ne tik iškri- j Kaliningrado (Karaliaučiaus) sri
;
AKIŲ.
AUSŲ.
NOSIES
IR
Skambint 585-2525
k a p Smith. Johnson ar George nei Urbono a r J o h n Smith pasą kė, bet ir toliau visa tai augina, i ties dailininkų kūrybos darbų
GERKLES LIGOS
Telef. veikia 24 vai.
DR. P. STRIMAITIS
Thompson. Mūsų starto linija vi monės. Čia yra kelionė į savotiš brandina.
PRITAIKO AKINTUS
paroda.
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
TeL — REUaaoe 5-1811
sada trupučiuką toliau. Ką šitai ką teritoriją, į kurią visi vienu
2858 West 63rd Street
Bendra praktika ta- chirurgija
Vos atvykęs čia. irgi gavau
Vai.:
kasdien
10—12
vai.
Ir
7—9
v.
Ofisas 2750 W. 71st Street
reiškia? O tai reiškia, kad mums ar kitu būdu keliaujame. O po naudingų patarimų, kokius pa- globa iki šiol nesuviliojo.
DR. WALTER J. KIRSTUK
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad.
TELEFONAS 925-8298
reikia daugiau dirbti, daugiau kalbiuose aptariame praeities ve'kslus kurti ir rodytį. Meno
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—13
Kūrybos impulsai gimsta pa uždaryta. Llg-onial priimami susitaros.
v. r., 2-8 v. vak. SeŠtad. 1-4 v. ra
(LdetnTls erdytolaa)
Ofiso telefonas: P R 8-3229
savęs atiduoti už tuos pačius me kryžkeles ir pramatome naujas. vairuotojai mano a r g u m e n t a m s sąmonėj. Sąž.nė lengva, kai n o r s
daro. Sekmad. ir trečiad. uždaryta
Rez. telef. WATbroofc 5-5076
3925 W. 59 Street
Rezid. teL WA 5-3099
dalius, premijas ir vietą t o kraš
— Sakykit, Jūsų
nuomone, atremti primine. kad Salvadore ir sunkiai, bet vykdai ir seki
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir
Rezid.
Telef.
239-4883
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p 8 - S
to kultūrinėj istorijoj. Lietuviai šiamdien, pasauliui technikos dė-; Dali savo kūrybai nurodymus ir- tuos impulsus, kurie gimsta ir
DR, VYT. TAURAS
vaJ. vak., šeštad. 1 2 - 2 vaL p. t ,
DR.
K.
G.
BALUKAS
tenai tokios kainos nesibaidė, i r ka labai sumažėjus, ar dar įma- gi gauna iš agento. P r o g a su Da- bręsta savoj pasąmonėj, o ne
trefiiad. uždaryta.
GYDYTOJAS
LR CHIRURGAS
AKrSERIJA I B MOTERŲ LIGOS
jie j a u y r a tenykštės istorijos noma kalbėti apie tautini me- \ Ii dalintis to paties vairuotojo agento.
GINEKOLOGEVft CHIRURGIJA
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
DR. IRENA KURAS
dalis. Jų darbai jau yra tenai t a u
LIGOS
6449 So. Pulaski Road (Crawford
GYDYTOJA
IR
CHIRURGE
Ofisas
ir
rez.
2652 W. 59th St.
tinėse ir privačiose kolekcijose.
Medical Bnilding) TeL LU 5-6446
TeL PRospect 8-1228
KŪDIKIU n* VAIKU LIGŲ
Priima ligonius
pagal
susitarimą.
Lietuviai buvo tenai (Sydney)
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
SPECIALISTĖ
Jei neatsiliepia, skambinti J74-8012 i
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8
MEDICAL BUILDING
kūrėjai ir Grafikų (Printmakers
v. v. Seštad. 2—4 vai. popiet ir kitu
7156 South -Westeni Avenue
Pirmad., antrad., ketvirt. ir perti, laiku pagal susitarimą.
Association) sąjungos, kuri ne
DR. VL BLAŽYS
rnio 11 vai. iki 1 vai. n. p. ir nuo
tik sėkmingai dalyvavo pasau
S—8
vai.
vakare.
TreMa-u*. nuo Of. TeL H E 4-2123, Xamn GI 8-6195
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. ieitad.
2801 tfest «3rd Street
linėse Bienalėse, bet ir premijas
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.
DR. y. TUMASONIS
Kampas 63-čios ir California
laimėjo. Istorija galutinai pasa
Ofiso
tetef.
R
E
7-1188
VaL:
kasdien nuo 6—8 vai. vak
C H I R U R G A S
Rez. teL 239-2919
Šeštadieniais 2—4 vai.
kys mūsų įnašo dydį. šiandien
Treeiad.
ir
kitu
laiku
pagal
sutarti
2454 West 71st Street
jis dar n ė r a a ; škus.
Ofiso telef. 476-4042
Tel, ofiso tr boto OLympic S-41S9
PrttmJneja ligonius tik susitarus
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048
— Kas Jus pačius po kelerių
Vai. 2—4 j. p. ir 6—8 vai. vak.
DR.
P.
KISIELIUS
metų pertraukos vėl atviliojo iš
Trečiad. ijr Seštad. uždaryta
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
DR. C. K. BOBELIS
tolimosios Australijos į šiaurės
reL PRospect 8-9400
4938 W. I5th Street, Cicero
Inkstų ir šlapumo Tako
Ameriką, kiek čia užtruksite ir
Kasdien 1—S Tai. Ir 6—8 vai. vak
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
Chirurgija
kokie viešnagės planai?
išskyrus trečiadienius
f VAŠKAS)
TeL
695-0538
—
Elgfn
Šeštadieniais
12
iki
4
pop'et
— Dalinai atviliojo smalsu
GYDYTOJA LR CHLRURGfi
425
No.
Iiberry
Street
mas. Gyvenimas Australijoj ga
6 6 4 8 South Albany A v e n o e
DR. MARIJA LINAS
Roote 25, Elgin, Illinois
na patogus; sunkumų pasiilgau.
Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai
rel. ofiso HTt 4-5849, re*. S88-22SS AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS vak., p e n k t ir Seštad. 2—4 popiet
O gal taip y r a su menininkais,
ir kitu ialku pagral susitarimą
2817 West 71st Street
juos. kaip kadugio pūkuotas sėk
DR. PETER T. BRAZIS
las, vėjas pagauna ir neša į t o 
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. H E 4-3150
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS
Telef. HEmlock 6-3545
limus dirvonus. Nuo d'rvos j a u
(Ofiso ir rezidencijos)
2434 West 71st Street
DR. F. C. WINSKUNA$
Valandos pagal susitarimą
priklauso ar jie prigyja, ar vėl
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-*
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
antr., penkt 1-5, treč. tr ieSt. UV
toliau skrenda, ar vegetuoja.
>flso teL PR 8-7771.. Re*. PR 6-47SJ
•mai tarus.
3107 West 71st Street
Atvažiavau ir atsivežiau savo
DR.
A.
MACIŪNAS
Vai.:
2
iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. T.
Ofiso teL H E 4-5758
dviejų metų darbo rezultatus. N o
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą
C H I R U R G A S
Ofiso tel. 767-2141 -Vamg 6S6-48V
riu juos rodyti, susitikti vieti
DR, M. BUDRYS
2858 West 63rd Street
nius dailininkus, pabendrauti.
ALERGIJA
DR. PETRAS ZLI0BA
valandos: pirmad., ketv. 5—8 ral
Kiek čia išbūsiu, dar nežinau:
antrad. ir penkt i—4 vai.
2751 West 51st Street
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
nuo dirvos priklausys.
Valandos patra! susitarime
Valandos: antradieniais, penktadi*
6449 S<tttb Pulaski Road
— Esame jau iš anksto smal
n*a4* 2 S t J«»sta d lentai* 10—1 p.p
S K E L B K T r a S "DRAUGE". Vai.: pirmad".. antrad.. penktad. 1-4
M«oniai pri Imam l pajral susitarimą
ir 6-8 v. v., ketvirt 6-8 v. vakaro.
sūs ir norime žinoti, kiek Jūsų I-eonas Lrbonas
Iš ciklo A \ r . 321'
5«6la«liento.l»

ii-T

vai

pooML """

Puošnios pilnaties pasirodymas
Visi Bernardo Brazdžionio poezijos rinkiniai vienoje knygoje
PRANAS VISVYDAS
Yra sekmadienių — ateina,' A. Raulinaitis įteikia man priPrieinu prie poeto, jis sėdi ant brazdžioniško patoso. Bet koks to
praeina, išnyksta. Lyg debesys: klausantį egzempliorių. Ištrau- mašinos pakopos ir smagiai įra- bulumo ieškotojas! Meistras. Pavėįuotą dieną. Bet yra ir tokių, iki u iš resvos paauksuotos makš- šo autografą laukiančiam mece- ti knyga yra geriausias įrodymas,
sieioje paliekančių neeilinį gyve- ties. Atskleidžiu. Didelė poetoinatui. Aš padėkoju už tokią šau- Žiūriu į auksines raides ir. į bliznimą. Sugrįžti namo, atsisėdi po- nuotrauka, su giliai sielon žvel- nia knygą. Man atrodo, prie jos gančią pilnatį. Ar nėra ji poeto
ilsiui ir vis galvoji apie tą ar ki- \ giančiomis akimis. Dedikuotas išleidimo Brazdžionis ir tevhniš- gyvenimo simbolis? Saulėta pil
tą įvykį, ar žmogų.
j autografas. Taip pat pergamen- ko darbo yra įdėjęs galybę valan- : natis! Prisimenu, kad jos šviesa
l
Štai vasario 22 d., sekmadie- tinis lakštas, kad knyga skirta dų. Už šituos antvalandžius tik ir mane lydėjo jaunystės dienonį, po pamaldų Sv. Kazimiero: tam ir tam ir autoriaus pasira- literatūros istorija jam apmokės. . mis Lietuvoje ir \ėliau kelionėje.
par. kieme įvyko Los Angeles lie- ] syta. Žodžiu, visa ši tradicinė "Knyga yra šedevras", sakau.
tuvių skautų metinė šventė. Vė- i pompa kažkaip derinasi prie vais- ' "Tikras masterpiece". Pakartoju
liavos, spalvingos uniformos, ri-1 kaus kalifomietiško vidudienio, j anglišką žodį, lyg jo svoris lakiuotė, raportai, įžodžiai, fotog-i o labiausiai prie nemirtingo ei- i biau tiktų atliktam darbui atžyŠiaurės Vokietijoje, netoli Balraiai; priedo, svečiai ukrainiečiai, | lėraščių lobyno. Juk šioje kny- meti. Brazdžionis šiltai spusteli I tijos jūros, į Oderio žiotis įteka
vengrai, latviai, amerikiečiai. Gra Į goję yra išdėstytas mūsų likimo delną ir sako: "Parašyk sparnuo- Į vandeninga Peenes upė. 1946 m.
m en
s u vo ie
žu ir kilnu. Jaunimas teisėtai y-j vitražas, kurį vykusiai apipavida-1 tą žžodi".
j j ^ į ^ prie
^ ^'4 pabėgėliais
( ^j„ y a ( j a Tada jis ^pasisuka
prie ^ ^ '
ra lietuvių džiaugsmas ir pasidi- 'lino knygos dailininkas Alf. Do- .
„. .'
. , ..
išlipęs iš rusų vadovaujamo bai
dus. Plaukia eilėraščiai nuo L ie b a g a z m e s ' k u r P a s i r o d o k e h m e ~ i doko, atsisėdau ant Peenes krandžiavimas.
Tą patį sekmadienį tame pa tuvos baltųjų dienų ligi vidudie- cenatai, atėję gauti knygų. Iš kur | t o ir susimąsčiau: Kaip čia dabar
čiame kieme, prie krepšinio stul nio sodų, kur žydi baltos mag- pas jį tiek energijos. Pajaunėjęs, pasiekus laisvąjį Berlyną. Aplinj šviesus, judrus, nuolat kupinas ! kui zujo kareiviai. Vokiečiai paspo, stovėjo žalsvas ševroletas su nolijos.
atidaryta bagažine — poeto Ber.
\ kubomis krovė mantą į ūkininkų vežimus. Mano ryšulių buvo
Brazdžionio nuosavybė. Prie au- j
tik keli. Tarp jų nedidelis pun
tomobilio sukosi keli žmonės. Ma
delis su knygomis. Galvojau: Jei,
čiau juos nueinančius nušvitu
pavojui kilus, teks atsikratyti dar
siais veidais, nešančius ką tik iš
keliais kilogramais, iš knygų pa
leistą Brazdžionio "Poezijos pil
siliksiu tik Kossu-Aleksandriškio
natį". Ir yra ko džiaugtis. Seniai
j "Poeziją" ir Bern. Brazdžionio
lauktoji knyga ateina į skaitytojų
I "Kunigaikščių miestą". Ačiū Ap
rankas.
vaizdai, viską nusigabenau į BerKnygos gimimas užtruko kele
| lyno Mariendorf'o lagerį. Vakare
rius metus. Išleidimo sumanymas
S prie savo guolio išsipakavau
kilo, švenčiant poeto 60 metų su
Į mantą ir, užsrėbęs vokiškos stokaktį. Brazdžionis kategoriškai
ivyklinės buizos, garbingai atsatsiribojo nuo iškilmingo stan
'•• kleidžiau "Kunigaikščių miestą".
dartinio pagerbimo ir nuo ban
i Skaičiau garsiai, kad mano nuketo. Todėl Juozo Andriaus pas
j siminę sėbrai girdėtu:
tangomis susidarė komitetas me
cenatams rinkti. Jame pasidarba
Praeis pro mus procesija
vo — kun. dr. P. Celiešius, B.
aušrinių,
Raila, Alė Rūta, a-a. Pr. Lempraeis pro mus ir niekas
bertas, A. Raulinaitis. A. Skirius,
nežinos,
J. Švaistas, R. Kulikauskienė, J.
ar bus ten vakaras, ar švies
Tininis ir dr. E. Tumienė. Jų dė
ten žvaigždės sidabrinės,
ka sutelkta 14 garbės mecenatų
ar gaus varpų malda, kaip
(po 100 dol.) ir 275 mecenatai
gausdavo kadais kalnuos.
(po 25 dol.). Aritmetiškai išei
na 8275 doleriai. Kiekvienas kny
Šiandien "Poezijos Pilnatyje'"
gos mylėtojas, palytėjęs ir pavar
šito posmo, paimto iš "Gyveni
tęs šį puošnų tomą, nuspręs, kad
mo nostalgijos'' paskutinių dvie
už tokią sumą yra padarytas ste
jų žodžių aliteracija yra pakeis
buklas. Savotiškas turtingo Alias
ta į "dienugaly dienos1'. Pasiro
kos pusiasalio beveik už nieką įdo, autorius, išleisdamas rinkti
sigijimas. Ne — tai ne hiperbo
nę, kruopščiai persijojo kai ku
lė. Ši knyga yra vienas gražiau
rių eilėraščių detales. Kad tik to
sių leidinių mūsų poezijos istori
buliau, kad tik gražiau skambėtų.
joje
Nuotr. V. Maželio
P o e t a s Bernardas Brazdžioni*

no Chopiną, tarsi pats genijus, O Bacevičiui, peržengusiam mažsvjotų prie fortepijono. Idiotai!— daug tuos pačius metus, kritika
sakydavo Bacevičius.
aštrėja: rutina, triukai, manieriz
Vytautas Bacevičius gimė 1905 mas.
vo labai sunku išsprukti. Tai il m. Lenkijoje Lodzės mieste, gal
< Atkelta i* 1 D* '
ir netoli Artūro Rubinšteino
Vytautas Bacevičius, mūsų diriai, išskyrus Banaitį ir Kačins ga, nemaloni istorija, kurią jis
gimtojo
namo.
Kada
Paryžiuje
I
delis
pianistas, nors be pasauliką, yra be intelektualinės kultū pats troško išbraukti iš savo bio
apie
Bacevičiaus
koncertus
atsi-1
nio
garso
ir turto, galįs dar atros. Lietuvių muzika — "rusų grafijos.
:
Arnerikoj jis daug koncertuo- 'Kepdavo, Jog tai buvo nuostabi gimti ryškiai ir stipriai savo kū
provincija", priželdmta liaudies
ja
didelėse ir net lietuvių para technika, tada šešiolikos metų I ryboje, mirė šiais metais sausio
melodijomis. Išsiveržti iš tos is
! vyresniajam Rubinšteinui dar gi; 15 d. Nevv Yorke, globojamas
torinės klaidos yra vienintelis ke pijos salėse, bet jo žvaigždė čia prikišdavo technikos stoką. Ru- j vienos lietuvaitės. Laidotuvių išlias: modernioji muzikos kalba, aukštai nepakyla. Sulaukęs 60 binšteinas, 19 š. stiliaus pianis- Į laidas
apmokėjo
amerikiečių
švarūs tautiniai dar nenuspal metų, jis užsisklendžia vien sa tas, pagarsėjo visame pasaulyje, į kompozitorių sąjunga ir Jeronivinti "įrankiai". Lietuvių muzi vo piano studijoj, susitelkęs di-Į sulaukęs jau 47 metų amžiaus. 1 mas Kačinskas.
kai reikia individualios kūrybos, džiausiant rūpesčiui: išleisti savo,
reikia kopti į pačias viršūnes, sto simfonijas. Iš to laikotarpio pasi-l
rodė pernai fortepijoninės muzi
ti į Europos tautų lenktynes.
Netapdamos pranašėmis mu kos plokštelė, talpinanti 8 ilges-!
zikos pasaulyje, Bacevičiaus idė nes ir trumpesnes pjeses, kurios)
jos randa gerą dirvą dailininkų puikiai tapo gyvą Bacevičiaus j
judėjime, ypatingai "Ars" grupė portretą: kompozitorių ir pianis-Į
je Jau anksčiau Adolfas Valeš- ta. Kompozitoriaus idėjos, emoci- j
ka buvo įkūręs Kaune "Neprik jos ir vizijos čia yra išreikštos,
lausomųjų" dailininkų sąjungą, abstraktine forma intelektualinėj Į
kuri pasiryžo, atsisakant pasenu kontrolėj. Didelė ritminė vaiz
sių meno formų, ieškoti origina duotė atlieka svarbiausią jo kū-j
lių ir tautinių kūrybos kelių. ryboje veiksmą, kuris keičiasi štai-:
"Ars" grupė eina dar toliau Ji ga ir netikėtai Jei aplamai Ba
ne vien užsklendžia duris viduti cevičiaus kūryboje nėra "žmo-i
niškiems dailininkams, bet karš gaus", tai "Meditation" ir "Etutai aiškina savo pažiūras į meną, de" sužvilga romantinės svajos,
lyg blizgantys, švarūs kristalai
skelbia naujas teorijas.
šaltoje, negyvenamoje pilyje.
Vytautas Bacevičius — atkak
lus, kovotojas be jokio kompro
Bacevičiaus, kaip kompozito
miso už savo muziką ir idėjas — riaus, tikslas buvo ieškoti, siekti,
dažnai susikirsdavo su visokių sri bet neskęsti jausmuose, nepatai
čių menininkais ir su pačiu gy kauti publikai. Jo teorija: išgrok
venimu, kas jam atnešdavo tik tobulai techniškai, pagauk ritmi
didelių nuostolių paties muziki nę ir dinaminę muzikos versmę
nei karjerai.
ir būk "Aš" — artistinė asmeny
Bacevičiui koncertuojant Pie bė. Analizuoti autoriaus širdies
tų Amerikoje, prasideda antrasis vingius, ieškoti istorinės tiesos —
pasaulinis karas. Lietuva neten tuščias verbalizmas. Asmenybė
ka nepriklausomybės, o Bacevi gyvena dabar ir niekad neatsičius įsivelia į politinę kontraver-1 grįžta atgal,
siją. Emigravęs 1940 m. į Šiau-j — Jei aš skaitau kritikus: di-;
rės Ameriką, karui pasibaigus,] rigentas atliko Brahmso simfoni-;
pradeda suprasti savo žalingas į ją, lyg būtų pats kompozitorius!
klaidas, iš kurių tačiau jam bu-į dirigavęs. Arba: pianistas skambi-1
L<v;na> L rbonaa
Iš dklo A Nr.

Daugiau negu vertinimas

Kalevo Sūnaus kova su pragaro kariais
Iš esto epo "Kalevipoeg", minint Estijos neprikla usomybės paskelbimo (BL 24) 52 m. sukaktį
Kalevo Sūnus stiprusis
Nė trupučio nepabūgo
Pragaro karių puolimo:
Tartum siena geležinė,
Tarsi ąžuolas prieš vėją,
Kaip uola prieš audrą laikės.
Ir paleido savo kardą,
Savo aštrųj}, pažaisti.
Ašmenim plačiais pasiausti!
Ir pradėjo priešus pliekti.
Pragaro karius blaškyti,
Ėmė pampint užpuoliką,
Piktąjį Įniko tinti.

Kalevą jam pristatytų.
Lankininkai kuo taikliausi,
Ietininkai kuo mikliausi
Eit Į karą privalėjo,
Kad, kautynėms pasiruošę,
Kalevą galėtų pulti.

Kur tik, sykj pasisukęs,
Krisdavo aštrusis kardas.
Likdavo mirtis toj vietoj;
Kur tik siekdavo jo smūgis.
Tuzinais ten vyrai gulė
Pievoje žalioj miegoti;
K.ur suduodavo dažniau jis,
Ten šimtais vaikinai griuvo,
Tūkstančiais } mirtį ėjo.

Kalevo Sūnus stiprus s.
Su skambalėliu ant piršto,
Nepailses, nepavargęs,
Pragaro kareivių laukė.
Viena koja jis į tiltą,
O kita į krantą rėmės,
Tartum siena geležinė,
Tarsi ąžuolas per vėtrą
Lyg tvirta uola per audrą
Nepalenkiamai stovėjo,
Puolančias bangas sulaikė.

Vis naujų kareivių aibės
Žuvusiųjų vieton stojo.
Stengės nuostolius padengti,
Eilėse spragas užp'idyt.
Šeimininko įsakyti,
Jo klausyti privalėjo.
Nugalėtojas tuo tarpu
Nuostolių jokių nejuto.
Tartum siena geležinė,
Tarsi ąžuolas prieš vėtrą
Kaip stipri uola prieš audrą
Gynėsi jisai nuo priešų.
Kur tik jo ranka tvirtoji
Kardui leisdavo pažaisti.
Plieno ašmenims pašokti, —
Ten mirtis turėjo darbo.
Kraujui stingt nebuvo laiko.
Kur kakta ne geležinė,
Kur makaulė ne plieninė.
Ne vielinės kaklo gyslos, —
Ten kariams nuo šito kardo
Jokio poilsio nebuvo:
Pragaro tarnams reikėjo
Ant plieninio tilto kristi.
R a g u s vėl kitiems pake
Tuo mirties keliu žygiuoti.
Liepė eit visų stipriausiems
Kalevo Sūnaus nubausti.
Pikto priešo nugalėti;
Pažadėjo jis vaikinams
Kraujo kainą užmokėti.
Jeigu — mirusį ar gyvą —
Užpuoliką jam atvestų,

Tiltas nuo karių siūbavo,
Nuo sunkios naštos lingavo,
Kojų tūkstančiai jį trypė,
Jį šimtai lavonų slėgė.
Svirduliavo plieno tiltas,
Geležinės sijos linko.

Kalevo ranka tvirtoji,
Jo smagus, padūkęs kardas
Vertė žemėn tuos biaurybes.
Kirto juos tarytum smilgas.
Tartumei viksvas kapojo.
Skynė juos tarytum nendres.
Kupetom kaip šieną krovė,
Triuškino pašėlęs kardas
Ir šimtais kariauną žudė,
O skambėdamas varpelis
Žemę tūkstančiais nuklojo
Ir mirties glėby paliko.
Kaip liūdni, pageltę lapai.
Vėjui rudeni papūtus,
Nuo viršūnių žemėn krinta,
Nuo šakų plačiai pabyra, —
Taip ir pragaro kareiviai,
Senio Ragaus apgynėjai,
Mūšyje nugeltę krito.
Kas paeiti dar galėjo.
Tas į kojas pasileido.
Bėgdamas pasprukti bandė

Kelnėse sijotis ėmė.
Bėgančius iš mūšio lauko
Senis bandė sulaikyti.
Vėl į būrį juos surinkti;
Šūktelėjo senesniuosius.
Pasirinko narsesniuosius
Savo dvaro sienų ginti;
Kelią užvertė žabangom.
Šiukšlėmis takus užpylė,
Diendaržio vartus užkėlęs,
Užgriozdė granito luitais
Ir akmenimis užrito,
Sieną išvedė ties vart3is,
Gatvę uolomis užtvėrė,
Kad į pragaro atšlaimą
Kalevas neis. veržtu.
Taigi, taip užgriozdęs kelią.
Prieigas uolom užvertęs.
Pasirinko dvarui ginti
Š.mtą didvyrių narsiausių;
Kaip lokiai tvirti jie buvo,
Pragaro pirty velėti,
Burtų vantomis vanoti.
Kalevo Sūnus stiprusis.
Nuovargio nenugalėtas.
Tartum siena geležinė.
Tarsi ąžuolas prieš vėtrą.
Kaip kieta uola per audrą
Prieš bangas tvirtai stovėjo.
Puolė jis <TJOS vyrus pliekti.
Pragaro karius kapoti:
Tarsi mašalus išpuistė.
Nepalikdamas nė vieno.
Kurs namo iš mūšio grįžęs.
Liūdną žinią apsakytų.
Ant plačios mirties paklodės
Tie kareiviai tyliai snaudė.
Pragaro tarnai miegojo.
Kalevo Sūnus stiprusis
Ats.sėdo pailsėti.
Ant plieninio tiko krašto
Prakaito nusidžiovinti.

Vertė Just. Marcinkevičius

Ragių i karšta pasidarė.
Baimė jį pradėjo purtyt,

Estų tautinis epas "Kalevipoeg" (Kalevo Sūnus), kurio čia trumpą iš
trauką spausdiname, yra atkurtas rašytojo Friedricho r?einholdo Kreutzwa!do (1803-1882) iš estų liaudies dainų. Epas turėjo nepaprastos reikšmės
estų tautiniam atgimimui 19 amžiuje. "Kalevipoegas' ir šiandien estams tiek
pavergtoje tėvynėje, tiek ir laisvajame pasaulyje yra būtina kiekvienos šei
mos knyga
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Iš Lietuvos kilęs rašytojas konvertitas
Tarp naujausių veikalų atran- gailestauja, kad dabartinis žmo- nių vertybių, kai jis pasitenkina
dame Ignace Lepp knygą "The'gus nenori nusilenkti Dievui, o tuo, ką jau yra pasiekęs".
Challenges of Life" (išleido Alba j duodasi dominuojamas medžiagi- "Pereinant iš estetinio į etinį
House, Staten Island, N.Y. 1969 nio pasaulio, nors vaikiškai ta tarpsni ir iš etinio į religinį, nėm. 210 p. 4.95 dol.). Mums įdo-į riasi. kad jis yra pasaulio viešpats, ra reikalo atsižadėti vertybių, kumiausios knygos aplanke paduo-'' Anot Leppo. "žmogus, kuris pa- rios buvo laimėtos ankstybesniuodamos žinios apie autorių: Lepp sitenkina kasdienybės banalybė- se tarpsniuose. Priešingai, aukštes
yra gimęs Lietuvoje, teturėdamas mis. negali apsisaugoti nuo nu- nis tarpsnis įjungia visas anksty15 m. amžiaus įstojo į komunis-, skendimo į lygmenį paprasto besnio tarpsnio vertybes. Mes tai
tų partiją, buvo, kaip gabus žmo- krumplio mašinos rate".
visų pirma suvokiame iš garsiųgus, iškviestas į Maskvą ir tapo
Lepp labai brangina kultūri- jų muzikų, tapytojų, poetų, filoprofesoriumi Tifliso universitete, nes vertybes, bet ir perspėja apie sofų ir akcijos žmonių, kurie bunetgi liko ten marksistų rašyto-! susijusius su jomis pavojus: "Me- vo giliai religingi. Argi kas nors,
jų sąjungos pirmininku.
Į no, gamtos ar etinio kodekso pilnai žinodamas faktus, drįstų
Kai atėjo 1937 metų teismai I grožis gali kartais, vieton vesti, sakyti, kad Peguy tapo mažesnis
ir valymai, nusivylęs marksizmu, mus į religinį pakilimą, pasida- poetas, o Bergsonas mažesnis fiišstojo iš partijos, atsivertė į ka-1 ryti lietsargiu, kuris gali kliudy- losofas po savo atsivertimo?"
talikybę ir vėliau tapo įšventin-jti mūsų žvilgsniui aukštyn, nes j Brangindamas religines vertytas kunigu. Savo talentą pašven- , tos vertybės gali mus įtikinti, kad bes, Lepp pasilieka mūsų laikų
tė rašymui. Savo veikaluose y-. jau pasiekėm viršūnę, kai tuo tar- žmogus, net pabrėžiantis: "atpač siekia naujo, geresnio pašau-j pu dar tik pasiliekame kalno šiai- metimas savo laiko įstatymų ve
lia
1 te. Estetas ir džentelmenas daž(Nukelta j 4 psL)
S14 Jau Šio veikalo įžangoje jis apnai dar neįžvelgia tikrųjų dvasi-1
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DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. vasario mėn. 28 d.

Iš Lietuvos kilęs rašytojas

LIUBLINO UNIJOS 400 METŲ SUKAKTĮ MININT (V)
jų laisvė ir ta priverstinoji laimė
dėl savo uniformiškumo pasilik
da mus ne į amžinybę, o į ko tų nežmoniška, kaip bičių laimė
rupciją".
avily...
Jis nesivaržo n e t revoliucijos
Jis pačiai Sovietijai pramato
keliu siekt socialinių reformų, bet tamsią ateitį: "Istorija rodo, kad
drauge pabrėžia: "Tyrinėjimai ir tauta, kuri, išryškindama savo
atradimai, reformos ir revoliuci laisvę, užgrobia kitas tautas, daž
jos apskritai tėra pateisinamos tik n a i pati baigia savo kelią griu
tiek, kiek jos kelia socialinį tei vėsiuose'ir vergijoje.. Tikrumoje,
singumą ir taikius santykius tarp, | k a į p R u s i j 0 ) - e i t a i p i r kitose šalyindividų ir tautų. Socialine evo- s ^ k u r k o m u n i z m a s užgrobė vai
liucija turi siekti sukurti santvar džią, neliko nei medžiaginės, nei
ką, kurioje žydėtų asmens lais dvasinės laisvės, nepasiekta n e i
vė. Ji neprivalo užbrėžti tik taip bendros gerovės, nei džiaugsmo
siauras ribas, kad asmens pažan gyventi".
gą darytų sunkia ar visai neįma
Lepp yra didelis laisvės šali
noma. Tobula termitų bendruo ninkas ir tvirtina: "Žmogaus lais
menė negali būti priimta pavyz vė yra kūrybinga. Visi, kurie ver
džiu žmonių visuomenei".
čia pasirinkti t a r p jau paruostų
komun
Lepp gerai pažino komunizmą Į formulių ~ t0\il* k a į ?
l*
mas,
fašizmas,
kapitalizmas
ir
ki
ir dabar jis gali pasakyti: " T u o 
tos,
ir
kurie
tvirtina,
kad
tai
yra
se kraštuose, k u r komunistai už
grobė valdžią, spaudimas indivi vienintelis kelias išsinerti iš var
dams ir tautoms y r a blogesnis nei gingos rūpesčių buities, nesu
kapitalistinių ir kolonialinių kraš vokia tikros laisvės prigimties.
tų priespaudos valdžia. Kalini Tikrumoje laisvė yra ne vien ga
mas, prievartos darbas, sistemin lėjimas pasirinkti tarp kelių gali
gai organizuojama propaganda mybių, bet ir įgalinimas laisvai
yra naudojama k a i p priemonė a- daryti įvairius atradimus".
timti visą asmens laisvę... N e t jei
Salia šių socialinių idėjų, Lepp
ir komunistų eksperimentas vi knyga paskirta religinės minties
siškai pasisektų, žmonės iš to ne skiepijimui. • turėtų naudos, n e s būtų atimta
J. Pr.
(Atkelta iš 3 pusi.)

Lietuva po Liublino unijos akto
ir jojo nuostatu tikroji prasmė
/.

DAMAUSKAS

Ar Lietuva tikrai tapo "vienu j jis "galios amžinai" (lenkai šiank ū n u " su Lenkija, kaip tai nu- dieną ir tų žodžiu bando laisako 1569.VILI d. lietuvių bei'kytis spazmiškai. Esmėje, tas
lenkų atstovų ir 1569.VII.4 d. vai pasakymas tėra anų laikų įpras
dovo duotųjų tos unijos doku tas tarpvalstybinių sutarčių ter
mentų 3 str., kurio žodžius len minas unsakantis, kad toji sutar
kai, ypač mūsų laikais, ypatin tis sudaryta neterminuotam lai
gai pabrėžia ir primena. Įvykių kui. To akto "amžinumui" iš
raida, n u o 1569 m. ir iki padali esmės prieštarauja tame pat Liub
n i m ų rodo, jog tas lenkų noras lino seime VII. 29 d. valdovo duo
n e tik neįvyko, bet ir negalėjo toji privilegija, kurioje sakoma,
Įvykti. Savo ruožtu, abejotina ar jog jei reikės, tai tą unijos aktą
patys lenkai tada tokia "galimy galima bus taisyti, papildyti, t
b e " tikėjo! Jei taip būtų, tai ta y. to akto gal svarbiausias įkvė
da įvykdytas Volinijos, Kijevo, pėjas Žygimantas Augustas dar
Podolės ir Palenkės žemių atplė- tame pat seime nekalba apie to "Te Deum", ginčai tarp lietuvių lietuviai jame, atsisakė dalyvau-j valdovo klausimą ir iŠ lenkų iššimas n u o Lietuvos būtų buvęs akto "amžinumą" ir numato_ jo, j
|au
K į l u s ti, nes jų
įgaliojimai neturėjo i gavo pripažinimą, kad seimai,
visiškai nereikalingas.
keitimą, kas praktiškai tuojau I d i s k u s i j o m s a p i e L i e t u v o s g y n i . Lietuvos DK antspaudo. Lietu- j priešingai Liublino unijos aktui,
pat ir buvo pradėta daryti. Ta pat
turi vykti pakaitomis Lietuvoje
Pirmučiausia, pats tos unijos proga galima lenkams priminti, mą, lenkai įrodinėjo, kad Lietu viai tada nenusileido net ir val
bei Lenkijoje. Lietuviai taip pat
dovo
įsakymui
dalyvauti
seime,
aktas, turi tiek daug prieštaravi kad tą patį "amžiniems laikams va nuo Maskvos turi gintis pa
kiekviena proga reikalavo iš len
kuris
ir
išsiskirstė
nieko
nenutam ų ir spragų, kurios iš karto a- sudarymo" apibūdinimą vartoja ti. Seimu maršalkų klausimas
kų
grąžinti Lietuvai lenkų at
nuliavo tą lenkų taip siektąjį ir tie nutarimai, kuriais 18 a. sei 1569. VII. 19 d. to paties seimo iręs. Tad ir tada nebuvo jokio "su
plėštas
žemes. Įtampa tarp Lie
nesuderinamai. siliejimo į vieną kūną".
"Susiliejimą į vieną kūną". Juk mai "pripažino" Lietuvos bei buvo išspręstas
tuvos bei Lenkijos nemažėjo. Per
ir tuo aktu Lietuvos DK titulas, Lenkijos padalinimus. Pagaliau, su to akto 3-jo straipsnio žo
1572 m., mirus Žygimantui ^ „ ^ i575 nL> rinkiminį seivaldžia, urėdai, įstatymai bei jų tie padalinimus "pripažinusieji" džiais apie "vieną kūną", kom Augustui, paaiškėjo, kad tame
toji konstitucija, praktiškai ne
NAUJA KOMETA
vykdymas paliko kaip ir buvę. seimų nutarimai, panašiai kaip ir promisiniai nustatant maršalkų akte nėra jokių nuostatų apie a- mą bemaž neįvyko formalus to
buvo
įsigaliojusi,
tad
ir
ji
teliko
Lietuva ir toliau turėjo savo at tas 1569 m. aktas, kalba apie tų darbų tvarką, atskirą Lietuvos ir biejų valstybių santykius "tarpu- akto nutraukimas. Gi 1576.VI.
vien tik lenkų n o r ų d o k u m e n t u
Trys japonai — astronomijos
skirą iždą, savo kariuomenę. Lie nutarimų "geravališkumą", nors Lenkijos atstovams. Baigiantis gi valdžio" metu. Lietuvoje net bu 29 d. Stepono Batoro lietuviams
mėgėjai
pernai spalio 10 ir 12 d.
duotajame
rašte
sakoma,
kad
tuvos bei Lenkijos ministeriai ir tikrumoje padalinimų "sutartys", tam seimui, VIII. 12 d., Lietuvos vo bandyta pasikviesti sau atski
Neabejotina,
kad
ir
Liublino
surado
naują
teleskopinę kometą,
toliau liko tik savo valstybių mi- panašiai kaip ir Liublino unijos atstovai į savo pareiškimus, viso rą nuo Lenkijos valdovą, kad Liublino unijos aktu Lietuva bei
unijos aktu Lietuva niekad ne- kuri pavadintą jų vardu — T a nisteriais, o ne Žečpospolitos mi- aktas, buvo išgautos smurtu, o to seimo metu pateiktus, iš val tuo formaliai nutrauktų aną ak Lenkija "susijungė į bendrą val
susiliejo į "vieną kūną" su Len go - Šato - Kosaka (1969 g). Sau
stybę".
Daugiau
nieko.
T.y.
sep
nisteriais. Tų vyriausybių vie ne gera valia. Tad čia galima dovo gavo atsakymus atskirai tą. Gi kai lenkai savo valdo
ton, nė tada, nė vėliau, neatsi tik stebėtis lenkų aklu užsispy nuo lenkų, kaip Lietuvos vals vu išrinko Prancūzijos kunigaik tyneriems metams praslinkus po kija. Gi n u o Stepono Batoro lai sio mėnesio pabaigoje ji turėjo
Liublino unijos akto pasirašy kų toji sutartis ir valdovo buvo būti jau matoma nuoga akim
rado kokia nors nauja, "susilie rimu tame akte net šiandien tybės atstovai, o ne
štį Henri Valois, tai Mikalojus mo, iš minėto St. Batoro raš aiškinama taip, kaip ją aiškino Jungtinėse Amerikos Valstybėse
jusios į vieną kūną" valstybės vy matyti ( Tai liudija ištisas "tva naujos, "sujungtos į vieną kūną" Radvila ir Jonas Katkus, Lietu
to aišku, kad Lietuva su Lenki lietuviai, t y . , kad tai buvo tik j žemai, viršum pietvakarių h o riausybė. Tuo unijos aktu abie nas" straipsnių, pasirodžiusiųjų valstybės.
vos Ponų Tarybos įgalioti ir Lie ja nebuvo "susiliejusi į vieną kū dviejų valstybių federacija.
rizonto, tuoj saulei nusileidus.
jų " t a u t ų " karaliumi išrinktasis 1969 m. lenkų, daugiausia emi
tuvos DK vardu, vedė derybas su ną".
Dar
Žygimantui
Augustui
te
valdovas atsistodavo priešakyje gracinėje, spaudoje) vien tuos ke
lietuviai
du Valois atstovais, kurie po to lie
dviejų atskirų valstybių vyriau lis žodžius, lyg pritariančius len beviešpataujant,
Kai 1641 m. bendrajame sei
tuviams davė du raštus: jais Va
^
sybių, bet jis negalėjo tų vyriau kų siekiams, ir nematyti to akto kartus buvo šaukti bendram sei lois pasižadėjo nepažeisti. Lietu me vienas lenkų senatorių pa <tr
mui
su
lenkais.
1570
m.
seime
sybių sulieti į vieną ar jas pakeis visumos ir ypač to akto realiza
vos suverenumo ir grąžinti Lie reiškė, kad Liublino unijos aktu
Lietuvos
reikalai
visai
nebuvo
ti kažokia bendra, viena vyriau cijos bei jojo spragų.
Žygimantas Augustas, tariamai,
svarstomi. 1571.10.1 d. valdovo tuvai lenkų atplėštas žemes. 15 j Lietuvą dovanojęs lenkams, tuo
sybe. Tokią
santvarką n u m a t ė
Iš to paties seimo dienyno m a Lietuvai duotieji "apskričių raš 73 m. Vilniaus suvažiavimas pa metinis Lietuvos kancleris Alb.
tos unijos aktas, tad aišku, jog
siuntė Valois diplomą, pasirašytą
teigimas apie "vieną kūną" bu tyti, jog tada Liubline nieko ne tai", kuriais lietuviai buvo šauk Lietuvos senatorių ; bei bajorų, ku S t Radvila tą lenkų senatorių iš
NEWPORT — 3 0 0 — NEW YORKER
vo vien retoriška frazė. Tuo la padaryta, kas reikštų kokias nors ti į (antrąjį po Liublino) seimą, riuo buvo patvirtintas Valois iš vadina aklu ir nurodo, kad tai
apie dvi atskiras
biau ir tame akte nėra jokios realias prielaidas tų dviejų vals aiškiai kalba
buvusi vien sutartis tarp dviejų
tybių
nors
šiokiam
tokiam
suar
valstybes. Po kelių atidėliojimų, rinkimas ir Lietuvos valdovu. Po valstybių, ir toliau likusių sava
kalbos apie Lietuvos įjungimą į
Valois pabėgimo, lietuviai vėl
Lenkiją, nors lenkai to ir t r o š k o . tėjimui. Veik ant rytojaus po to tas seimas pagaliau 1572 m. ko bandė savarankiškai spręsti savo rankiškomis. Ta pat proga Rad
Valstybinės sienos ir toliau išli akto pasirašymo, po iškilmingo vo mėn. susirinko Varšuvoje, bet
vila pabrėžia, jog Lietuva nie
ko. Juk ir tame pat Liublino sei
kad nepripažinusi 1569 m. lenkų
m e buvo kalbama apie Lietuvos
padaryto Lietuvos žemių atplė—Lenkijos sienų
patikslinimą,
šimo ir užtat, sako, toje "sutar
nustatymą vietoje.
tyje" nieko nėra apie to atplėšimo sankcionavimą.
Liublino seimo išrinktoji
18
asmenų komisja. kuri turėjo pa
Tokia pat lietuvių pažiūra į
šalinti iš Lietuvos S t a t u t o nuos
santykius su Lenkija išliko iki
tatus, kurie "nesiderino" su tuo
j u o z a s Stroiia. LIETUVOS VYČIO
Nevvport 2-dr. Hardtop
valstybių padalinimo. Tik, taip
aktu, berods niekad nepradėjusi I PĖDSAKAIS. 1940 - 1945 m. atsimivadinamoje, 1791 m, gegužės 3
veikti, gi III-sis L. Statutas, įsi rūmai ir įspūdžiai. Chicagos Lietuvių
dienos konstitucijoje "išnyksta"
galiojęs 1588 m., t y . 19 metų literatūros draugijos iliustruotas leidi
Lietuvos valstybė t y . "įvyksta"
nys. 1969 m., 176 psl.
po tos unijos, visus lenkų keltus
susiliejimas
į vieną kūną, bet..
*
^ =
" p r i e š t a r a v i m u s " paliko galioje.
Liūdną metinę kompozito
Lenkai ir toliau Lietuvoje liko riaus Juozo Strolios mirties su
svetimšaliais ir t L
kaktį švenčiame šį vasario mė
Tiesa, beskaitant vien tik 3-jį nesį. Tai buvo didelio talento
We Offer Jo Savers
to akto straipsni (o jų viso yra žmogus, davęs šimtus naujų me
net 2 0 ) , galima prileisti, kad tuo lodijų: populiarių dainų (solo,
aktu iš dviejų valstybių turėjo duetų, mišriam chorui),
har
pasidaryti kažkokia nauja, viena monizuotų liaudies dainų, kariš-į
0N SAVINGS CERTIFICATES
0N SAVINGS CERTIFICATES
valstybė. Tačiau analizė akto vi kų dainų, giesmių, kūrinių sty
sumos, o ypač 9 ir 11 str., aiš giniams ir kitiems instrumen
0F $ 7 , 0 0 0 . OR MORE.
0F $ 1 0 , 0 0 0 . 0R MORE,
kiai rodo. kad tas aktas tėra vien tams.
2 YEAR MATURITY
- ~ ANS-JV
1 YEAR MATURITY
PER ANNUM
a n o laiko paprasta tarpvalstybi
Jis įkvėpė lietuviškų melodijų
n ė s u t a r t i s , esmėje liečianti tų meilę ir savo trims sūnums m u  Muzikas Juozas Stroiia su žmona Zenta ir sūtnumis (iš kairės) Herku
dviejų valstybių
tarptautinius zikams, dabar gražiai besireiš- liu, F a u s t u ir Vytautu.
REGULAR PASSBOOK
santykius, o ne jungtinės valsty kiantiems JAV-se. Pagerbti jo at
ACCOUNT
ON SAVINGS CERTIFICATES
bės vidaus reikalus. Juk 9 str. į- minimą, kovo 8 d. rengiamas jo
Taigi, visa knyga duoda įvai
Paid and
išvykti Vokietijon tik žmonos kil
sakmiai pabrėžia visų senų Lietu kūrinių koncertas Chicagoje.
0F 55,000. 0R MORE.
rios,
intriguojančios
medžia
mes
dėka.
Apsigyvenęs
Drezde
Ccmpounded
vos privilegijų
(reikalaujančiųjų
Šalia gausybės muzikinių kū
6 MONTH MATURITY
Q u a r tcrl y
PER ANNUM
saugoti Lietuvos žemių savitu rinių, Juozas Stroiia paliko ir ne, ten dirbo teatre, dėstė mu gos, bet čia ji nesutvarkyta sisPER ANNUM
tematiškai,
perteikta
daug
kur
ziką
mergaičių
mokyklose,
pas
m ą ) bei urėdų galiojimą. Gi 11 neseniai iš spaudos išėjusią ir
Rate effective Apr. I, 1970
str. kalba apie dvi atskiras "tau čia aptariama atsiminimų kny- kiau persikėlė i Uchtę, kur dės epizodiškai, rašyta be kokios iš
anksto pramatytos tvarkos, užfik
tė lietuvių gimnazijoje.
t a s " , kurių "pralotai, baronai, ta- g ą "Lietuvos Vyčio pėdsakais"
suojant, kas ta. dieną atėjo at
rybos ir visi luomai turi stengTai jau ne pirma jo parašyta
Ši atsiminimų knyga tai leng
ris bendromis pastangomis tartis knyga. Dar nepriklausomoj Lie- vas pasakojimas su gausiomis di mintin. Iš pergyvenimų ir nuo
£^
ir padėti vieni kitiems". Juk ir tuvoj buvo išleista:
Solfedžio, gresijomis į savo jaunystę, moks tykių pasakojimo tarpais perei
nama
į
politiką
ir
polemiką.
Sa
po Liublino unijos Lietuvos ats- Muzikos teorija. Trumpa muzi- lo dienas. į aprašomu vietų pra
tovų pasitarimus, faktiškai atsto- k o s istorija. Dabar Chicagoje pa eitį: vietomis pamarginta anek vo atsiminimais paliečia ir Lie
justus Lietuvos seimus, valdovas sirodžiusi jo knyga apima atsimi- dotais, kas skaitymą daro leng tuvos operos teatrą, jo paveikslą
galėjo šaukti tik Lietuvos Ponų nimus
ir įspūdžius iš tremties vesnį ir labiau intriguojantį. Čia tarpais piešdamas ir tamsesniais
Tarybai pritarus. Taip pat L D metų (1040-1945), kai jam Vb- jis primena, kaip geležiniais pan brūkšniais.
Kunigaikšėio titulo išlaikymas ne- kietijojo teko didikų rūmuose ap- čiais apkaustytas buvo bolševi
Gaila, kad yra pasilikusių ko
buvo vien Lenkijos karaliaus ti- tikti Lietuvos ženklus — Vytį, iš kų laikomas Utenos kalėjime, rektūros klaidų (pvz. dirketorius,
tūlo pagražinimas ar Lietuvos is- čia ir knygos pavadinimas.
kaip komunistai neleistinai kišo- pastatytti, mazgoė vietoj maz
torinės praeities tuščias priminiKnyga
nepretenzinga.
Tai sj j mokytojų darbą Šiaulių mo gotė ir t. t.)
mas. Jis rodo. kad Lietuva buvo lengvas pasakojimas įvairių karoTytojų seminarijoje, .kaip jie sa
Nežiūrint
šių smulkmenų,
itskira valstybė ir kuris rodo, kad metų Dergyvenimų iš bėglių die- vo ukazais slėgė kompozitorius.
daugeliui ši atsiminimų
knyga
Žečpospolka nebuvo "viena", bet nų ("Mano žygis su šeima iš
O kartais primena ir savo tokius
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608
bus įdomi, ryškiai
pavaizduo
vien tik "bendra" valstybė, t . y . raudonosios Tarvbu Sąjungos !
1(
us
kad tai buvo dviejų savitų vals- rudą Vokietijos trečiąjį reichą").
'^
romantiškus pergyveni- janti pabėgėlio varganas dienas
Peter Kazanauskas, President
Tel. 847-7747
tvbių federacija.
Bolševikai jį buvo areštavę, ka-jmus tremtyje. Aprašo ir šiurpų ir primenanti muziko kelią ne
priklausomoj Lietuvoj.
J. Pr.
Toliau tame akte kalbama, kadi line. Jam pavyko išsilaisvinti ir' Drezdeno didįjį bombardavimą.

1970 Chrysler Newport
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S A V E AT

Mutual Federalsaacs
Savinas and Loan -

'merinis orkestras. Išpildyta
1tališkos muzikos programa, — Vi
valdi, Manfredini, Corelli ir kt.
kūriniai. Solistė N . Ambrazaitytė
atliko tris arijas iš Pergolesi "Stabat Mater", gi sol. V. Daunoras
išpildė arijas iš Verdi
operų
"Don Carlos", "Nabucco" " H e r
nani" ir k t
(E.)

Lietuvio laimėjimas mokslo
pradalgėje
i

A. RAD2IUS

Praėjusių metų pavasarį Biolo- Įima iš karto paruošti dvidešimt
ginių Dažų komisijos (Biological ar daugiau preparatų ir gauti
Stain Commission) oficialus or- daug geresnių bei patikimesnių
SPECIALŪS
ganąs "Stain Technology" ats- rezultatų.
pausdino Vaclovo Augulio ir JerNors naujasis audinių
dažySIUNTIMAI
ry Sepinwall straipsnį "Brazilin mo būdas surastas vieno Vaclovo
Į LIETUVĄ
—Toluidine Blue O and Hemą- Augulio, bet straipsnio koautotoxylin — Darrow Red Methods rium pasirašė ir dr. Jerry SepinVisi muitai ir iš'aidos
sumokėti iš ank>to.
for Brain and Spinal Cord."
wall, kurs kritiškai išanalizavo
Gavėjai nieko nemoka.
bei
Pavadinimas nieko nesako neįvertino V. Augulio dažymo
IT - 6 0 5
$31.80
Ginančiųjų ir
peikiančiųjų Į recenzavo J. Gliaudos 'House u - specialistui, ir patsai straipsnis metodą, padėjo anglų kalba pa
4V4 sv. rūkytų 'ašinukų, 1\'A
mūsuose netrūksta. Visose srity- Į pon the Sand' ir įvertino tą vei yra neįkandamas eiliniam žmo- ruošti minimą straipsnį ir vedė
sv.taukų, 4*4 sv. ryžių, 4Vį
sv. cukraus, 4V£ sv. kvietinių
sė. Ir ne vien privačiuose pokal kalą kaip priklausantį prie ge gui. Bet mokslininkų tarpe šukė- susirašinėjimą su "Stain Techmiltų.
nacizmą. lė didelį susidomėjimą. Straips- nology" žurnalo redaktorium.
biuose, bet ir spaudoje. Prausia riausių knygų apie
IT - 607
$34.70
Mokslinio darbo baruose V j
ma, šukuojama ir vėl purvina Taip pat palankiai Robert Finn I n i 0 atspaudų reikalavo JAV, Ka20 sv kvietinių m'ltų, 20 sv.
ma visuomeninė veikla, neatsilie- vertino I. Šeiniaus 'The Reju- ' nados, Anglijos, Šveicarijos, Japo- A u g u l i s n ė r a n a u j 0 k a s . Jau 1934!
ryž ų.
1935 m e t a i s dalyvavo Molėtų!
kama nuo to ir kultūiniam gyve venation of Siegfried Immersel- | m jos, Prancūzijos, Belgijos, OlanSPECIAL-1
$38.50
10 sv. taukų, 10 s v. kvietinių
nime. Tik dažnai, kai patys sa be'; pasakęs, kad tas romanas yra j dijos, Danijos, abiejų Vokietijų, g r u p ė s vandenų ir Šventosios uos!
miltų, 10 sv. ryžių, 10 sv. cuk
ve keikiame ir giriame, pritrūks- prieš nacizmą nukreipta satyra, | Ispanijos, Lenkijos, Izraelio, Ru- t o hidrobiologiniuose
tyrinėji-1
raus.
ta objektyvumo. O gal ir nėra jis baigia savo giriamą žodį tokia i munijos ir daugelio kitų valsty muose. Biologijos mokslus baigei
DELICIOUS
$45.00
\1/Ą SV. degintos kavos, 1 sv.
lengva tą objektyvumą išlaikyti pastaba: 'and the satire still bites bių universitetai, sveikatos bei 1935 metais Vytauto Didžiojo u- j
šveicariško šokolado, 2 Vi sv.
kai nėra visai nesuinteresuotos hard'. Kita knyga, būtent V. Krė- I smegenų tyrimo institutai, ligo niversitete Kaune. Tais pat me-l L e o n a s Urbona-s
Lš ciklo A N r 3 2 4
cukraus, 2 Vi sv. ryžių, VA sv.
perspektyvos, kai viskas, kas rei vės 'Temptation', sulaukė nepa- • ninės ir įvairios farmaceutinės tais buvo paskirtas
Zoologijos
sviesto, l!/4 sv. šveicariško
sūrio, IVi sv. rūkytų lašinu
kia vertinti, yra mūsų pačių, m ū  lankios recenzijos, daktarai Ed- ; firmos. Iki šiol išsiuntinėta dau muziejaus preparatorium, o vėkų, VA sv. rūkyto kumpio,
sų tarpe, beveik mūsų pačių šir ward Hansen sunku prisiminti j giau, kaip 200 atspaudų į 26-šias lieu Kauno kriminalinės techni
2
% sv. maišytų vaisių, 2!4 sv.
dyje. Tada ir nepamatome, kad skaitytą knygą, kuri būtų buvusi:
kos instituto vedėju.
marmalado, 2-4 sv kvietinių
emi- j
miltų, IVi sv. geriausių sau
naudojami svarsčiai yra vienur taip labai užmirština —
Nesvetimas V. Auguliui ir
sainių.
nently
forgettable.
'Metmenų'
per dideli, kitur per maži, tre
spaudos darbas. Nepriklausomos
10 SKARELIŲ
$46.80
žurnale
lietuvė
pamini
visus
tris
čiur ir visai ne tie, kokių reikė
Lietuvos laikais biologiniais klau
5
vilnonės
skarelės,
be
kutų,
tų tam ar kitam dalykui pasver įvertinimus ir prie paskutinio ji |
simais rašė moksliniam "Kosdidelėm ar mažom gėlėm arba
prideda: 'Sprendimas aštrus, bet
turkiškais raštais, visų spalvų,
mos" žurnale, kriminalinės tech
ti.
• O k u p . Lietuvos Mokslų a• Vilniaus baletas, šalia J. I n ir 5 šilkinės skarelės, visų
nikos problemomis "Kriminalis kademijos lietuvių kalbos ir Ii- droš "Audronės" baleto, baleto
Todėl labai gerai, kai atsiran mums, kurie mėgstame save eg
spalvų.
zaltuoti,
labai
sveikas'.
tikos žinyne" ir sporto klausi teratūros institutas, pagal " T i e - programą Maskvoje dar atliko
da vienas kitas ne iš mūsų pačių
n7XISKI NYLON
Tiesa pasakius, abidvi palan
mais "Fiziškam auklėjime". Taip są" (sausio 18) savo darbus vyk- Armijos namuose.
ir ne mūsiškis, bet kuriam mūsų
LIETPALČIAI
Programa
nesąmonė.
pat bendradarbiavo ir s-au ų dęs trimis kryptimis: lietuvių kai- anksčiau buvo parodyta
Vyriški r moteriSk: — vicij
čionykštis, o ypač kultūrinis gy kios recenzijos yra
Rvtų
dydžių nuo maž" ;ki didelių
venimas yra nemažiau pažįsta "Time" žurnalo recenzentas, ver
spaudoje Šiuo metu V Augulis ^
Vokietijoje, būtent: siuita iš bal i e t u v i ų l i t e r a t ū r o s ir ^ ^
— spaivos: tamsiai mėlyna,
tindamas
J.
Gliaudos
'House
u
p
mas. Toks šviesaus galvojimo as
yra Hoffmann La Roche farma-! ^ ^ s r i t y s e T o l i a u b
„Am marjų kramo„
g ^
tamsiai žalia, tamsiai ruda.
rengia. ^
muo tada stovi lyg ir nuošalėje on the Sand' šovė pro šalį. T a s
ceutmes bendroves neurohistoL
«Gestančio
lietuvių kalbos žod
1X ir k o s g
kryžjaus",
1 LIETPALTIS
nuo visų mūsų įsiaudrinimų, tu romanas nėra knyga apie naciz
(Compiete)
$25.90
logijos laboratorijos vedėjas.
; x t o m a i 5 m o k s l i n ė l i e t u v i u k a l . « D o n K i c h o t o ^ "Miegančios gra
ir
2 LIETPALČIAI
ri savo žvilgsnyje tam tikrą nuo- mą; jis nenagrinėja nacizmo
Hoffmann La Roche Inc., y - ; ^ g r a m a t i k a ( 1 I i r I n t o m a i ? ž u o l ė s ^ "Spragtuko" baletu, dar
(Compiete)
$39.30
tolio perspektyvą, ir jo niekuo j neteikia išvadų apie nacizmą. T a ra pasaulines apimties bendrove, ; n t o m a s
^ ^ "Kepurinė" ir "Džigūdai a t i d u o t a s §iais
SPECIALUS PASIŪLYMAS
nesuinteresuotas žodis apie m u š i m e romane autorius tenagrineja
gaminanti ivainos paskirties vais» - \ L
— . - - *. — *
DIRBTINIAI KAILINIAI pa
&
K
pačius ne vienam iš mūsų gali pla padoraus būdo, bet riboto akira
siūti iš žinomos Borsana me
*
"T V ..
metais), buvo rengiamas lietuvių nas .
T
džiagos, minko (tams.ai ru
čiau atverti akis, tiesiog pabu čio žmogų ir rodo, kaip jis el
stus. Jos centras yra Šveicarijoje, 1 k a I b o s t a r m i u a t l a s a s i r k t B u _
Operos, baleto gastrolių dieno i
dos) spalvos ?rba persiškų
giasi
ir
keičiasi
nacizmo
aplinko
dinti iš realybės
nejaučiančio
o skyna, išsimėtę po visą pašau-; d i
kad n e be
jjos įtak
avelių (juodi , kaina, kurios
mis
Maskvoje,
tuo
pačiu
metu
su
|
ll.^ Amerikoje
didžiausias
skyrius I n s t i t u t u i b u v o p a v e s t a n a g r i n e .
sapno. Tačiau kai egzaltuojamės je; nacizmas romano veiksmui
įsikūręs
Nutley,
N.J., vietovėje,
niekas negali n u r u n k
koncertu valst. konservatorijoje
kiekvieno tik atsitiktinio kitatau-Į sudaro tik foną. .Robert F m n o
Compiete
$99.00
netoli Patersono, tik 18 mylių at ti "lietuvių literatūros bei liau
pasirodė S. Sondeckio vadovaujačio atsiliepimu apie vienokias ar'pastaba apie ' T h e Rejuvenation |
dies
poetinės
kūrybos
ryšių
ir
stu
nuo
New
Yorko.
Šiame
sky
Užsakykite dabar. L'isaK;.
Vaclovas Augulis
kakitę tik per
kitokias mūsų kūrybines pastan-jfo Siegfried I m m e r s e l b e ' j r a net
riuje jau ilgus metus dirba V. sąveikų šu kaimyninių tautų lite- mas Lietuvos filharmonijos
ratūromis ir tautosaka" klausi
gas, galime taipgi pasiklysti, ne- \ juokingesnė. Kai knyga 'Siegned v a l s t ybes. V. Augulio tiesioginio Augulis.
kritiškai džiaugdamiesi, kad va ! Immerselbe atsijaunina' buvo p k U n š j a į o f c , dr. E. Sigg nuomone,
Visuomeninėje veikloje biolo mus. T a s pats institutas dėjo pas
šitaip pasakė nelietuvis.
| m ą kartą išleista 1934, nacizmas l i y g j n a n t s u a n ksčiau paskelbtų gą V. Augulį galėtumėm laikyti tangų, iš esmės, tyrinėti... rusų • l
i. L MUSIC STUDIO
Gera abiejų užuominų iliustra-, valdė Vokietiją ir turėjo savo ger- Į mokslinių straipsnių pareikalavi- vienu iš lietuviškosios skautijos klasikinę poeziją ir lietuvių eilė
2450 W e s t 71st Street
cija šį kartą gali būti brito pro-.bėjų kitur; tada satyra galėjo mu, šis straipsnis pasiekęs "best šulų. V. D. universitete jis buvo darą, lietuvių - latvių literatūriTel. — 434-4620
125 E. 23iU Street
ir lietufesoriaus, gerai kalbančio ir ra- smarkiai graužti. Bet po tnsde- seller" ribą mokslinėje spaudo vienas iš skautų "Vyčio" korpo- I,mus ryšius, na, žinoma,
Pamokos duodamos — AJcordeoJK),
^
bendru.
Gitaros ir orkestro instrumentų. Taip
New
York, N. V. 10010
šančio lietuviškai ir neatsitiktinai šimt metų nacizmas nebevaldo je.
racijos steigėjų ir pirmininkų, o m u s s u « b r o l i š l : u t a u t u t a u t o s a . pat parduodame Ir taisome instru
Reikalaukite
mūsa ncapmentus.
sekančio mūsų kultūrinį gyveni- jokio krašto ir yra visiškai suny
mokamo katalogo.
Straipsnis yra biologo Vaclo tremty drauge su Kitais _atgaivi-1 k a « i r kt _ visuomenės mokslu
mą Raphael Sealy straipsnis "Ja- kęs: kaip gali satyra dar vis vo Augulio trijų metų intensy no akademini skautų sąjūdį. Bū-, s k y r i u s 1 9 6 9 m e t a j s į § l e i d o
2Q
nkifikaciįos klausimu" naujuose smarkiai graužti, kai nebėra ko vių tyrinėjimų rezultatas. Auto damas Vokietijoje, taip pat akty-' darbų, iš viso 436 sp. lankų. Kai
šių metų "Aiduose" (1970, sau kąsti?
riui, dirbant farmaceutinėje ben viai reiškėsi skautų veikime Kem kurie jų: " U ž socializmo pastaty
Žinoma, kai šv. Jurgis jau bu drovėje, tenka susidurti su tiria pteno lietuvių stovykloje. Į skau
sio mėn. Nr. I). Prof. Raphael
P R O G R E S S - P A Ž A N GA
mą Lietuvoje", "Baltų
tautų
Sealy savo rašte ten labai taik vo slibiną nugalėjęs, netrukus at mųjų gyvulių (žiurkių, kačių, ar tų eiles įsijungė 1923 metais.
C O L L I S I 0 V
E X P E R T 5
folkloras", J. Bulavo "Vokiškųjų
liai užgriebia amerikietiškos vi sirado daug drąsių jaunuolių ku- f^iįiįoniųTsmegenų^udTnTalL
A.
&
J.
S
T
A
N
E
VIČIUS
fašistų okupacinis Lietuvos valdy
• V. Uulevičiaus knyga "Lie mas", P. Gargaso "Lietuvos TSR
suomenės susiformavimo tenden rie smerkė slibiną ir jo atliktus Į J Q u ž d a v i n y s y r a t u o s a u d i n i u s
(Fenderj Pilna* P a t a i s y m a s .
m o š t i
įr
n u d a ž ^
Plauname — Ištepame — D a ž o m e
tuvių švietimas Vokietijoje", 640 žuvies pramonės
cijas ir naujųjų ateivių atsinešti darbus; 1^rp tų drąsuolių _gal ir i n k a m a a paruosti
ekonomika",
buvo
Robert
Fmn.
Peržiūrėda
Motoro.
Karoserijos
(Body), sparno
nės kultūros klausimus. Ypač įdo
kad galima būtų nustatyti, kokie pusi., su 262 iliustracijomis jau Lietuvių kalbos žodvnas", dar mas
palankiąsias
recenzentų
pa
mi ta vieta, kur profesorius duo
2637 W. 47th St.. Tel. LA 3-9653
audinių pakeitimai bei sužaloji išspausdinta, įrišta ir,
uždėjus o . Maksimaitienės "Lietuvių su
da mūsų literatūrinio gyvenimo stabas, skaitytojas turėtų prieiti mai įvyksta eksperimentų metu. \ viršelius, greit pasirodys rinkoje. kilėlių kova 1863-1864 m.", A.
Chicago. Illinois 60632
Iki šiol vartojami smegenų au- į Leidžia J. Karvelis.
iškarpą, ją pats pakomentuoda išvados, kad jos buvo pagrįstos
Jovaišo "Liudvikas Rėza", ir kt.
mas. Anas jo mintis čia ir paci ne grynai literatūriniais sumeti dinių dažymo metodai buvę kom
mais. Rimti šių dienų rašytojai,
tuojame:
plikuoti, reikalavę didelės darbo
Amis,
"Nėra ko stebėtis, kad senosios kaip Ionesco ir Kingsley
. . .
1 precizijos ir daug laiko. Reikėję
išeivijos dauguma kultūriškai pri-1 y r a i nusiskundė^ kad V a k a r ^ P a " j s u kiekvienu preparatu atskirai
S a l e s — Service — R e n t a l s
sitaikė prie amerikietiškumo; e- šauly dabar reikalaujama iš ra dirbti. Prieš trejus metus auto
Typewriters — A d d e r s
konominis prisitaikymas
buvo šytojo laiktytis politikoje kairės! rius ėmęs galvoti, kaip suprastin A & H B U S I N E S S MACHEVE
jiems žūt būt reikalingas. Bet gai linijos. O nepalankus V. Krėvės! ti visą procesą, kurs mažiau pa- 3530 W . 63rd S t
Tel. 9 2 5 - 8 8 7 5
SAFITY C
_
aid Uaa AtsteiitiM
la, kad ir naujoji išeivija neatsi knygos 'The Temptation' įverti- j t y r u s i a m ^ o r a t o r i j o s technikui
SAVIMGS
g a n a s u n k ^ P o į{gų
tyri_
lieka. Atsidūręs JAV-bėse šių die nimas ar buvo grynai [iteratun- Į ^
S P E C I A L I KAINA
nų dažnas lietuvis atsižada kritiš niais sumetimais pagrįstas? Gai mų, skaičiavimų ir bandymų, pa
kumo. Jis beatodairiškai priima la, kad 'Metmenų' žurnale lietu galiau pavyko surasti paprastes $15.00
Pusmetinis sušukavimas,
amerikiečių galvoseną, keldamas vė priėmė amerikiečių vertini nį ir greitesnį būdą, kuriuo gaPilnna kaina
tokius klausimus, kaip Lietuva ar mą nekritiškai."
MODERN
IMPRESSION
Alabama. Kad grynas amerikietis
COIFFUBES
P A R D U O D A M I
THERKSE IlIZZOVE, aav.
nesugeba giliau gvildenti jam pa
Sąskaitos apdrau>i4>-. ik; $20.000
IŠ MODELINIŲ NAMU BALDAI
6655 S. Mozart — Tel. 7 7 6 - 7 1 2 6
•
Paminklų
apsaugos
fondas
siūlytos galvosenos ar elgsenos,
Vį bloko i va.k. nuo California
30% iki 50% nuolaida
ant 6T-tos
yra suprantama: jo akiratis yra neseniai įsteigtas okup. Lietuvo Galima pirkti dalimis ir išmoketinai
PER
ANN'UM
Antr., treč. ir šešt. 9 iki 5:30
P E R ANXUM
ribotas, nes jis neturi nieko, su je, Lietuvos paminklų apsaugos
SOLTHWEST FURNTTURE CO.
Ketv. ir penkt. 9 iki 9. Sekm. ir
0/0
ir
kraštotyros
draugijos
prezidiu
6200 S. YVestern
Tel. GR 6-4421
pirm. uždaryta.
kuo galėtų palyginti tą aplinką,
ON CERTIFICATES
0F $5000,03 0R MORE
kurioje užaugo. Bet lietuvis pa mo rūpesčiu. Kadangi okupacinė
valdžia
nesirūpina
tinkamai
iš
žįsta kitą, neamerikietišką kultū
OF S1000.00
0N CERTIFICATES
rą; jis nėra dvasiškai priklauso saugoti lietuvių kultūros istori
One Year Marurity
2 Y e a r Maturitv
Kas tik turi gerą skonį.
mas nuo dabarties aplinkos; jis nių paminklų ir šiam reikalui ne
skiria reikiamų lėšų, naujasis fon
Viską perką pas Liepom!
galėtų į ją kritiškai žiūrėti.
das stengsis ias surinkti nebiudPER
ANNCIta
PER
ANNUM
PER
ANNUM
Vienas pavyzdys parodys, kaipjžetiniu keliu, laisvų aukų bei į-j
giliai prisitaikymo dvasia yra pa našų būdu. I aukotojų bei fon-.
nv 90 DAY v o n c r
0N CERTIFICATES
0N ALL PASSB00K
F U R N I T UURREE C E N T E R, I N C .
veikusi JAV-bių lietuvį. 'Metme do rėmėjų eiles įsijungia priva- Į
0F
S1000.00
0R
PA3SB00K
ACCOUNTS
MORE
i IJEPONTS
nų' žurnale 1967 pasirodė įdo- tūs asmenys, profesinės, koopera- į
ACCOUNTS
SKMi.rtfl Minimtim
6 Mnnth Matiiritv
M3rqu8tte Pk.,
6211 So, Western PR 8-5875
mus straipsnis. 'Keletas minčių tinės ir kitos organizacijos. Gra
apie vertimus", kuriame autorė žią pradžią parodė dusetiškiai bei
M V I D E N D S CX)MPOUXDED D A I L Y .
P.AID Q U A R T E R L Y .
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 K i t o m dienom nuo
vertino į anglų kalbą išverstus zarasiškiai kultūrininkai, pirmie9 iki 6 vai. v a k . Sekmadieniais n u o 12 ik 5 vai vtk.
lietuvių
veikalus. Neneigiant, i ji įsijungę į fondo darbus,
kad autorė išreiškė tikslių pasta-Į T U O tarpu fondas globoja Vilbų. čia norima sustoti tik ties,niaus pilių kompleksą, Dionizo mm
J O H N P A K E L . Sr. Chairman of t h e Board
viena mažo to straipsnio dalimi, Į Poškos baublius ir buv. Dimitrakurioje autorė pacitavo kai ku-Įvo dvaro pastatus.
Atsiradus
3240 SO. H A L S T E D S T R E E T
Telef. — CA 5 - 7 2 5 2
riuos amerikiečių recenzentų į-'daugiau lėšų, būsianti konservuoDIDELIS P A S I R I N K I M A S Į V A I R I A U S I Ų T E L E V I Z I J O S .
vertinimus. Amerikiečių
pasta-Ijama Kauno miesto gynybinė sie
H O U R S : Mon. 12 P M. t o S P M . T— 9 to 4, Thuurs. and FViday 9 to 8. Sat. 9 to 12.30
RADIO. S T E R D O A P A R A T Ų P A R D A V I M A S I R T A I S Y M A S
bos apie kai kurias knygas buvo! na, Pabaisko mūšio vieta ir KlaiSPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
_
-mm-. mm^ rnšT. M
«. «
— — — w « . H « . r W > M i
— —
—J
palankios, Antai T i m e ' žurnalas į pėdos pilies rajonas.
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Apie nekritišką kritiškumą ir
kairės reikalavimus
rašytojams

LNTERTRADfc
EXPRESb
CORF.

TYPEWRITERS

Chicago Savings

NEW
RATES

INSURED

$10

5%%

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

:>V4%

5%%

5%

Chicago Savings & Loan Assn.

FRANK'S TV and RADIO, INC.

6245 SO. WESTERN AVE.

TEL. GR 6 - 7575

t

i dėlto "negali fld galo atsptoHftlĮ Budinga, kad gamintojai
su! visą didžiojo dainininko
balso I skato išleisti ir rusų kalba K. Petgrožį". Dabar plokštelių užrašy- rausko įdainuotas arijas j r daimo technika žymiai tobulesnė, nas, kurias jis atliko, būdamas
be to, kartojam buvusias K. Pet- Peterburgo Marijos teatro solisrausko įdainuotas plokšteles, ga- tu. Tos plokštelės buvo rastos,
mintojai Vilniuje naudojosi
ir jau išleidus minėtą albumą, tad,
;
vartotomis plokštelėmis. Tačiau sumanyta jas išleisti papildomai,
išleistasis albumas jau įgalina at(w
skleisti didžiojo lietuvių tautos tei noro kūrybą.

DRAUGAS, šeStačfiente, 1970 m. vasario m&n. 2 S A. 1
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• AIDAI 1970 m
sausio nai priimtos vegetacijos laipsmėn. Xr. 1. Pirmasis naujų "Ai- nio. Žurnalas steng'.asi iežkot?
du" straipsnis yra plati 1969 me- naujo ir kūrybingo pačia tei
tų visų sričių veiklos bei kury- gianrausi* p r a s m e Todėl džiubos apžvalga. Dideliu atidumu ir gu. kad vis daugiau ir daugiau
Dail. A. Vitkauskaitės - Merker skulptūra kampelis meno parodoj Kultūros Židiny, Xew Yorke.
dar su savais komentarais žurna •Ateities" puslapiuos atsiranda
Nuotr. V. Maželio
lo redakcijos parengta ir pateik savos kūrybos, savų problemų
ta tokia kasmetinė
visokiausio temomis parašytu rašinių, ta
mūsų bruzdėjimo apyskaita turi, čiau toli gražu neižsidarant
• LITUANUS, Vohime Flf- žindinama su dailininkės Zitos įvykusio Mokslo ir kūrybos
o ateityje dar labiau turės, išlie vien tik šeimyniškame kiaute.
kamosios vertės, kai
parankiai N e t ir j savųjų d a r b u s ir įvairio teen, N u m b e r 3, Fall 1969. T h e j Sodeikienės kūryba, duodant vie simpoziumo programą, o biblio
vienoje vietoje kiekvienas galės pas pastangas, jei reikia, pažiū Lithuanian Quarterly. General j nuolika jos tapybos darbų nuo grafijos puslapiuos A n t a n o Kli
rasti tų ar kitų metų atliktų dar rima kritiškai. Šitai ugdo jauni Editors: A n t a n a s Klimas, Uni- Į traukų. Pastabų ir komentarų mo
"Bocks on
(Lithuanian
bų registraciją ir komentarus. To m e ir jaunojoje ateities lietuvy versity of Rochester; Ignas K. į skyriuje randame praėjusių me (Short Selected and Annotated
kie apžvalginiai "Aidų" straips bėje sveiką reiklumą. B e t ir Skrupskelis, University of S. Į tų lapkričio mėnesį Chicagoje Bibliography)".
niai nėra vien tik sausa faktų reiklumas turi būti t a m tikra- Carolina, Columbia S. C. E d i t o r i
registracija, bet taipgi nepralei- j m e lygyje. Redakcija t u r ė t ų bū- Staff: J o n a s Bagdonas, Manadžiamos neaptartos ir visuomenė ti labai akyli, k a d jis neišvirstų ging E d i t o r ; J o n a s Kučėnas,
je susiklosčiusios nuotaikos, kon vien tik priekabių ieškojimu.
Business Manager; Zina Mor
• Prof. Karolis Ameris, žino- plokštelės gaminamos Chicagoje.
frontacijos, posūkiai, situacijos ir
kūnas, Technica 1 Editor.
mas
filologas, mirė sausio 16 d. Jose bus įvairūs lietuvių liaudies
pan. Štai kaip šio n u m e r i o 1969
• LAIŠKAI LIETUVIAMS,
Žurnalas išleidžiamas keturis Hallėje, Rytų Vokietijoje. Velio- kūriniai, išpildyti
nepriklausometų apžvalgoje
stabtelėjama 1970 m- sausio mėn. NTr. L Tai kartus metuose. Metinė prenu
nis
buvo
gimęs
1911
m.
Paskutimos
Lietuvos
Karo
mokyklos
cho
prie ryšių su tėvyne klausimo:
p i r m a s naujo redaktoriaus Juo merata $5.00. Redakcijos ir ad niu metu buvo Hallės universite- ro, karo muziejaus orkestro; bus
"Ryšio su tėvyne klausimas y- zo Vaisnio, 9 J , numeris. Nors ministracijos adresas; Litua- to bendrosios kalbotyros katedros vėliavos nuleidimo apeigos Karo
ra tapęs mūsų naujos poliariza ir t a sąvoka "naujas redakto nus, P. O. Box 9318, Chicago. vedėjas. Kaip lingvistas domėjosi muziejuje, Stepo Graužinio solo,
lietuvių kalba, kurios pramoko, Jurgio Petrausko ir Viktoro Dicijos pagrindu (ar pretekstu). Nė r i u s " čia nelabai ir tiktų, n e s tė UI. 60690.
vas
Vaišnys
"Laiškus
l
i
e
t
u

ra kalbos, kad ryšys su tėvyne yŠio numerio straipsniai: "Lin- studijuodamas Vienoje. Yra pa- neikos įkalbėta "Vaidilos malda"
viams"
j
a
u
redagavo
nuo
1950
ra svarbus, tiek išeivinėse sąlygo
guistic Prob'ems in Translation skelbęs eilę darbų kalbotyros sri- ir visa eilė kitų kūrinių, iš viso—
iki
1963
metų
rudens.
Taigi
žur
se palaikyti tautinei gyvybei, tiek
with Special Reference to t h e tyje, kuriuos rėmė ir lituanistine 48. Leidžia J. Karvelis. Plokšteles
padėti tautai dabarties nelemtyje. nalas, galima sakyti, ir buvo tė- Translation from Lithuanian in- medžiagfa. 1959 m. buvo nuvykęs numatoma pagaminti prieš VelyPalaikvti santykius su t ė v y n e — | vo Vaisnio išaugintas. Todėl ir t o English" (William R. Schmal- į okup. Lietuvą, kur rinko me- kas.
tai ne išsižadėti kovos už Lietu dabartinio smalsumo laipsnis s t i e g ) ; " T h e Importance of Li dži agą savo lituanistinėms studi% j . A u g u s t a i t y t ž s - Vaičiūvos laisvę, o kaip tik šią kovą sumažėja: žurnalas, ir redakto thuanian
joms
ir
skaitė
paskaitas
apie
lygiį
n e n ė s poezijos knyga "Rūpestis"
for
Indo-European
riams
pasikeitus,
negali
kuo
vykdyti. Okupantas tų santykiu
LflBgmatKs" f Antanas Klimas) : namosios kalbotyros problemas, j a u išspausdinta ir atiduota į rigalimumus yra labai aprėžęs, bei. nors neatpažįstamai pasikeisti, "EngUsh and Lithuanian' T w o nemažą dėmesį skirdamas ir lie- šyklą. Leidžia J. Karvelis,
kiek jų yra, reikia juos išnaudoti. kai perduodamas j anksčiau jį Candidates for the Internatio tuvių kalbai. Jo rūpesčiu kalbo
• C k u P - L : .3tn\oje platinaLaikas tai suprasti tiems kurie nešiojusias r a n k a s . Sensacijų ir nal L a n g u a e e " (Antanas Kli tyros seminare Hallėje buvo sum a s Ki ro
meP
Petrausko įrašų albupro okupacinį režimą bijosi ir pa neieškome, o tik verčiame nau mas) ; " T h e Lithuanian Vocah> kaupta daug lituanistinės
mas, kurį paruošė Vilniaus plokš
čių lietuvių. Tačiau iš antros pu jąjį numeri puslapis po pvsla- System Revisited" (William R. džiagos.
telių studija, bet pagamino Rysės, lygiai laikas praregėti, kad pio ir skaitome, kaip ir anks S c h m a ' s t i e ? ) ; "?ome Prob'ems
• Čiurlionio ansamblio, diri- gos "Melodijos" fabrikas. Plokšryšys su tėvyne neturi būti ver-1 čiau, apie Bažnyčios vienybę po in Lithuanian Onomasties: A
Čiamas lyg vienos kurios grupės II Vatikano susirinkimo, randa O s e S t u d v of tfc* Family N a  guojamo muz. A. Mikulskio, 30 telių albumas apima 1924-1948
Kipro
monopoliu, nes šiuo atveju pa me Julijai Švabaitei labai būdin rnės" ( A n t a n a s Klimas). Kaip metų jubiliejaus albumas (dvi metus - kūrybingiausią
plokštelės)
greitu
laiku
pasirodys
Petrausko
gyvenimo
laikotarpį,
siekiama tik priešo trokštamo mū gus du jos eTėrašč'US, vysk. V. matome, v1'"a paerin^inė šio nu
sų savo tarpe supiudymo. Būda Brizgio laišką jaunimui, užtin merio medžiaga skirta kalboty rinkoje. Plokštelėse bus 28 liau- Iš esmės, tai pakartotos savo medies dainos, įdainuotos Čiurlio- tu įrašytos plokštelės, tad, kaip ir
mas lygiai visiems svarbus, san kame ir '•Šeimos" skyrių ir
ros mckslo oroHemoms, jun- nio ansamblio. Leidžia J. Karve- pastebi "Tiesa" (sausio 17), tas,
tykis su tėvyne priklauso bend "Idėios ir žmonės" skyrių ir net
oiant ">as su lietuviu kalba.
lio prekybos namai.
nors ir kruopščiai atliktas buvuram lietuviškam nusistatymui, ir politinę 1969 metų apžva 1 gą
• Keturios naujos lietuviškos sių plokštelių restauravimas, vis
dėl to nedera jį daryti srovinės ar knygų recenzijas, filmus. Nau
Spausdinamas Owen J. C. Nogeneracinės diferenciacijos objek- jiena, ir tai labai gera nauiiena, rem eilėraštis "The Planting of
:
tu .
y r a skyrius, pavadintas "Gim I The I w FVom The Tomb of
tasis žodis". Kiekvienas šiame I Oeorc W5>shi"s,+o-n at The MeGrožinei literatūrai
skirtuos c kyriuje ras labai n?ijdirigr>j paĮ mori.al Cairn in ^-°unas". Supa
žurnalo puslapiuos šį kartą ran I tarimų lietuvių kalbos kasdienidame išskirtinai gerai ir savitai j nio vartojimo klausimais. Skyparašytą Danguolės
Sadūnaitės ; riuie atkreipiamas dėmesys j
eilėraščių pluoštą ir okupuotoje • daromas
neleistinas
lietuviu
Lietuvoje gyvenančio rašytojo Jo kalbos klaidas tiek pokalbiuose,
no Mikelinsko (g. 1922) ištrauką tiek spaudoie. Skyriaus patari
iš Lietuvoje paskelbtos apysakos
mai galima bus "imti už tikrą
"Trys dienos ir trys naktys". Me
pinigą", nes pateikiamą medžia
no istorikas dr. P. Rėklaitis rašo
gą visuomet peržiūrės kalbinin
apie mėginimus atspėti Šv. Onos
MARQUETTE PHOTO
kas dr. P. Jonikas.
bažnyčios Vilniuje architektą, o
AND L 0 A N A S S 0 C I AT 10 N
SUPPLY
Juozas Tininis kalba apie stilisti
B. E. PEETKIEWICZ, Prez.
nes lietuvių kalbos priemones.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
2555 West 47th Street
Tel. Lfifayette 3-1083
Neseniai mirusį vieną iš pagrin
IR MĖGĖJAMS
PLENTY OF FREE PARKLNG SPACE
R00SEVELT PICTURE
dinių modernios
architektūros j
Daug sutaupysite pirkdami čia
inspiratorių architektą W . Gro-j
FRAME
C0MPANY
įvairių filmų foto aparatus bei
pių aprašo Algimantas Tama-i
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
Manufacturers
šauskas.
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Piliiaii užbaigtų foto nuotraukų
Apžvalginėje numerio dalyje
aptarnavimas. Atidarą pirmad.
Mokamas o i Vienu Me
rašoma apie sovietinę taktiką ir :
Naujas aukStas
dirito Oerttflcatu ąaakatt—
flendas
mokamas
oi
ir
ketvirtad.
vakarais
iki
9
vai.
du naujus vyskupus Lietuvoje, a- j
Mtninuim $5.000.00
investavimo na.«kaitaa.
pie Lietuvos menotyros kūrėją •PTNIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1
3314 West 63rd Street
prof. Paulių Galaunę jo 80 me-:
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
Chicago, Illinois 60629
tų proga ir kt. Knygų skyriuje ap- ;
PIRMAD ir KETVIRTAD.
» •. r. A i 9 T. T
ANTRAD. Ir PENKTAD.
VALANDOS:
t v. r. iki 5 •. *
tariami prof. J. Pikūno psicholoTelef. PRospect 6-8998

K U L T Ū R I N E KRONIKA

LUIZ A U T O REPA1R
6648 S. KEDZIE AVE., CHICAGO, ILL. 60629

TELEF. -^ 436-3699
KAROSERLJOS, SPARNŲ (FENDER)
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI
Atliekami tiksliai ir nebrangiai.
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

N A U J A I

RESTORANAS & LOUNGE
PASIŪLO JUMS DIDELI PASIRINKIMĄ

AMERIKIETIŠKŲ VALGIŲ
O JEIGU JUMS PATINKA EGZOTIŠKI VALGIAI,

pasirinkite JAPONIŠKĄ MENIU.
Tropikiniai gėrimai — mūsų specialybe
Padavėjos apsirengę "kimono" rūbais
Jums ir jūsų draugams čia patiks sustoti prieš ar po teatro.
Priešpiečiai (LUNCH) duodami nuo 11 vai. ryto.
Šeštadieniais atdara 4 v. popiet. Sekmadieniais 12 vai. dieną
Pirmadieniais uždaryta. Dėl rezervacijų —
TELEFONUOKITE 925-1678

Diamond H
R E S T A Ū R A N T & LOUNGE
3321 WEST COLUMBUS AVE. (Arti 79th ir Ksdzie Ave.)
Savininkas Edmundas Mačiulis

CRANE S A V I N G S

Mūsų erdviose patalpose
turime didžiausi' pasirinkimą
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir
kitu namams reikmenų.

m
Tr*člad

Lnyga apie latvių išeiviją "Tre-Į
giniai veikalai ir E. Dunsdorfo'i
čioji Latvija".

Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai—pritaikintai paveikslams
ir skelbimams rėmai—metalu
aplieti rėmai

• ATEITIS. 1970 m. sausio
mėn. N'r. 1. Laiką pasivijęs ir
dabar jau reguliariai k a s mėne
sį išeinąs šitas mūsų jaunimo
žsrnalaa tampa tikru krikščio
niškos ir lietuviškosios minties
žad'ntoni ir o a l a i k y t o ' u čio
nykščiame m ū s ų jaunime. Iš
jaunų
žurna1©
berdradarbių
straipsniai ir jų k ū r y b o s ban
dymu aiškiai m a t y t i k a d apie
"Ateitį'' spiečiasi j a u n i m a s , ku
riam nepakanka lietuvybę vien
tik '^ia'kvti t o k i a m e laipsnyje ir
tokiose formose, k a i p šiandien
ar kait> vakar. Ž u r n a l a s sten
giasi išsiveržti iš v i s u r ir vi
siems išeivijoje beveik visuoti-

2400 So. Oaklev Ave., Chicago
TeL VIrgmia 7-7258-59

W A G N E R & SONS
rypewrit*rs — Adding Maehinea —
Cheekwrtters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Viri 50 m. patikima* pata.roavtmaa

NAUJOJE VIETOJE
5616 S. Puiaaki Rd~, Tei. 581-411)

M O V I N G
Perkraustc baldus ii arti ir toli

A.

BENIULIS

CbJoago, m. 60628. TeL RE 7-7083

LIETUVIŲ

F. A. BAUDOMS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road

_/?

N A T I O N W I D E
G U A E A N T E E
No-Limit on MILĖS
No-Limlt on MONTHS
FTJLL LIFETIME OUARANTEE agrainst defecta in workmansh'p and materialą and
all normai road hazard lnJurie* encountered in everyllfeday pflssengrer car UB<? for
the iife of the original tread
d»«isrn in accordance wlth
tomu
of our prlnted guarantee certificate. Prlce of
replacement
pro-rated on
orlglnal tread depth
wear
and based or. Firestone adJustment price for replac
ement tire at tlme of 'i<1Ju8tment Ftreatone adjuntment
prioe« are intended to. but
may not. represent approxlmate current averaife •ei
line prlcea and are subject
to chArgr* wttbo«t notic«

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)

Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas
(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake service), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59fh 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 CESAS

STAIGA

ROOSEVELT F U R N I T U R E CO.

iiidaryts

F1RESTONE PADANGOS (TIRES)

P E R T V A R K Y T A S

Tel. SEeley 3-4711

Atdara pirmad ir ketvirt-ad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir ieštad.
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo i i iki *:30 vai po pietų.

Siuvimo Masinos - DulkiŲ Siurbliai
•
•
•
•
•
•

BERNINA
NECCHI
ELNA
VTKTNG
PFAFF
MM,KR

ELECTROLUX
HOOVER
EUREKA
KTRBY
ROYAL
IR KT.

Parduodame, nuomojame Ir taisome giuvlmo iiinKliiaa.
dulkin sturblinH prldnamomiii kainomis 1P «aJygom&>.
Turime dalis. Aptarnaujame Oiica»cojf- tr priemif-sčinose.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Sewiog machines and Vacaum cleaners
4081 ARCHER AVE. (Prie California Ave.), Chicago, DL T>1. 927-4702
VedėJM Arvydas M. DIKDTIS

-

'

laikotarpio lietuviškoji knyga su
TSR? Bet kaip paprastai visose
okuparijose net ir knygų pavadinimus dažnai nustato ne tie. k urie knygas rašo, bet tie
kurie
joms išleisti duoda leidimas.

dimą tokiam
žurnalui išleisti,
kuris ir išėjo "Girių'* \ardu. Leidinys iliustruotas Lietuvos miškų ir girios gyventojų nuotraukomis.
• Yytatvms, Bacevičius, sau<ž
kompozi0 \jį c j.. m į r ę s mūsų
• Filmo "Penktoji
tautine
jus
prieš
mirtį
pasiimuį
lor
stovyk'a" premjera bus Jaunimo
Lietuvą
draugui
beveik
visa
savo
centro didžiojoje salėje kovo 14
simfonine ir kamerine
kūrybą.
d.. 7 vai. vak. Filmas yra spal
• "Giriu" žurnalo pirmasis i" <ambu muzikinį kūrinį "Trys
votas ir garsinis, trunka apie 2
vai. Filmo inciatoriai >ra Lietu numeris išleistas okupuotoje Lie muzikines mintys" išleido "Vavių skautu sąjunga,
režisierius tuvoje. Kaip žinome, nepriklau- gos" leidykla Vilniuje
Algimantas Kezys, S.J.
somybės metais leistas
"Mūsų
_—_—--j
Girių"
žurnalas
ir
pokario
meG Ė L Ė S
Ltetuvhj li* ratūra voki "ių
ta s
u r
a
žurnale Vakaru Vokietijoje i e i - ' ' ^ ' ^ ' ^ tęstas prieš kele- Vrs«u»fms ba>ikeuuu>. laidotuvėm*
| džiami " "Mickiewiez - Blaetter" * ™** h ^ ° uždarytas. Lietu* ^TTr
TTT
vos
miškininkai
savo
žurnalo
ne„
„..,
^
.
- (1969 m., 40-41 sąsiuvinyje) įsi
u
.
r
>
.,
,
.
Bever.v
Hills
Grlinvra
dėjo hegzametru H. Budensiego
beturėjo. Po ilgų vargų bei ru- 2 4 4 S w ^
niwrt S r S S T l M i
vokiečių kalbon išverstą Antano
Tei P K
pėsčių Maskva tik dabar davė lei»-»*» — **•* *-'>*"
Vienažindžio pasakėčią "Vilkas

Dostojevskio kultas Vakaruose,
o vakarieču rašytoju Rytuose
A. RYLIŠKIS

Kauno miesto antrosios vid. mokvklos kur prieš 50 metų buvo
atidaryti kursai, prikaltas užrašas: "Šiuose rūmuose 1920.1. 27buvo atidaryta pirmoji
Kaune
aukštoji mokykla — Aukštieji
kursai". Buvo surengta paroda ir
iikilmės.. jose kalbėjo ir vienas
pirmųjų Kursų kūrėjų, prof. akadernikas T. Ivanauskas.
(E.)

Susitikau pažįstamą intelektu- kitos pusės, sunku buvo ir patialą pensininką. Iš jo palto ki- keti, kad visi kaltinimai buvo
senės kyšojo knyga. Persimetus vien valdžios sugalvoti,
nereikšmingais sakiniais, reko- 1 Vakarų intelektualai kėlė sau
menjdavo perskaityti jo atneštą klausimus: "Kodėl Stalino reži• Vrneo Krėvės "Skirgaila" laukė 60 metų amžiaus. Dailiknyga, kad susidaryčiau jspūdį mas šitaip elgiasi?" Arba: "Ko.
verčiamas
į anglų kalbą. Rūta ninkas gyvena Australijoje. Suapie Amerikos literatūrą.
dėl komunistinės revoliucijos di
Paėmiuu iš jo rankų Williamo dvyriai bei veikėjai, atsisėdę
į Kulikauskienė-Kviklytė, Los An- kaktuvininkas yra vienas iš tų
Faulknerio kūrybą. Pokalbininkas teisiamųjų suolą, visi be ginčų gėles, Calif., turinti
magistro žymiųjų mūsų grafikų (Petravitarp kitko pasakė, kad ne tik ši- prisiima nusikaltimus, kuriuose laipsnį anglų kalboje ir literatu- jčius, Valius, Augius), kurie
tos knygos, bet ir kitų amerikie-1 jie net nedalyvavo?"
j roję (UCLA), pradėjo į anglų : paskutiniame nepriklausomybės
Čių raŠvtojų dabartinės kūrvbos, Cia Vakarų
intelektualams, kalbą versti Vinco Krėvės dra-j penkmetyje sukūrė tikrą lietuvišveidas panašus...
j Kremliaus gerbėjams, į pagalbą mą "Skirgailą". Šio veikalo į j kosios grafikos mokyklą, dar ir \ [ ^ J r . *
»JJ«
lėraštį "Oi dainos, dainelės", iš
Perskaičius knygą,
susidarė | atėjo kaip tik Dostojevskis. Mat, anglosaksų pasaulį
išvedimo , šiandien mūsų grafiką, stipriai įverstą E. Kavolio. Jo vokiečių
keistas Įspūdis, matant, kad A- Dostojevskio kūrinių veikėjai ga- mintį pirmą kartą iškėlė prof. dr. Į takojančią.
kalbon išversta lietuviškoji pasa
merikos rašytojai kažkodėl pa Įėjo būti taipgi ir čekistai, įskun- Elena Tumienė, Mokslo ir kury-•
# U e t m o J e
iSlei ^
i r m a s
ka "Eglė žalčių karalienė" taip
bos simpoziumo metu Chicago-j,.
g ^ ^ ^
*
mėgdžioja rusų rašytoją Dosto dėjai, teisiamieji ir pan.
f. £
gi žurnale atspausdinta, {dėta
jevskį, o dabartiniai sovietiniai
Dostojevskio herojai—veikė ai je. Prof. Tumiene vertimo dar-,
lietuviškas knvgas dar ir K. Doveikos straipsnis,
m a s
bendradarbiauja I
' '
rusų
rašytojai, vaizduojantieji j galėjo taipgi tardyti, kankinti į buose artimai
nuo 1547 metų iki 1861 metų. t skirtas H. Budensiego lituanistidabartį, ignoruodami socialistinį į tartus, galėjo betgi ir patys atsi- su vertėja ir ruošia angliškajam
Tai milžiniškos apimties dauge-'nei veiklai apibūdinti ir Juozo
realizmą, pamėgdžioja amerikie- j sėsti į nusikaltėlių suolus, gale- "Skirgailai įvadą,
lio žmonių darbas. Leidinys di- Macevičiaus du eilėraščiai,
iš
čius. Solženicinas.-seka Heming-'jo net garsiai ir viešai prisipa• Dail. Vaclovas Batas (Kadėlio formato, iliustruotas apta-j versti vokiečių kalbon E. Kavoway, o Siniavskis ir Tercas — vo- žinti rmsikalrp
nusikaltę, nors nusikaltime taiskis) šš. m. vasario 2o d. suriamų knygų titulinių puslapių į lio.
kietį Remarąue.
nedalyvavę ir apie tai neturį jo
ir kit. nuotraukomis. Yra užpla-'
• Kaune sausio 23 d. pagerbse čia pilna asmenybių, kurios
Kadangi pradžioj mano minė- j kio supratimo,
nuota išleisti visą Lietuvos kny-; tas prof. dr. Pr. Mažylio atminiDostojevskio sukurta teorija a- savo liguistu įkvėpimu nuodija
tas intelektualas yra rusas ir gy
gų bibliografiją iki paties pasku- mas. Žymiam, jau mirusiam givena JAV maždaug nuo 1921 pie rusų žmonių charakterį, jų savo ir kitų gyvenimą...
tiniojo tomo metų. Tai bus lietu-1 nekologui, tą dieną būtų sukakę
metų, tai stengiausi vėl jį sutikti j paslaptingumą ir sudėtingumą
Čia neiškentęs savo pokalbininviškajai kultūrai be galo reikš- 85 metai. Iškilmės vyko Medicine tik norėdamas grąžinti kny-lyra labai patogi ir guodžianti kui įterpiau: "Juk L. Tolstojus irmingas darbas. Jau ir šio pirmo-įnos institute, gi Mažylis spaudogą, bet ir patirti jo pažiūras, kai- Vakarų intelektualus. Dostojev- gi populiarus Vakaruose, gaj net
jo tomo indėlis yra pasigėrėtinai i je iškeltas ne tik kaip talentinbant apie tokį "keistą reiškinį, skio teorijos ramino Vakarų ko- daupau už Dostojevskį . O anas, ^ . ^ k m o p š č i a i s u p i a n u o t a s J g a s gydytojas, bet ir "dalyvis ko
;
kury-1
. '„. . . H . ,
kaip Dostojevskio dvasios kulto munistuojančių intelektualų ner- atsakė, kad L. Tolstojaus
J
,T ,
.
mokančiai įvvkdvtas.
Žinoma, vų už Tarybų valdžią Lietuvoatgaivinimą Vakaruose.
vus. Mat, jie laikė Staliną, Troc- bos niekas Vakaruose nepameg-1
nepameg tomas, pavadintas
p a v a d i m a s
"Lietuvos je."
Susitikus pirmas ano klausi kį, Rykovą, Kamenevą, Zinovje- džioja, nes Tolstojus kaip tik ra- TSR bibliografija." Kodėl
ne j
• Kaune sausio mėn. 27 d.
mas buvo: "Kas krito į akis, be- į vą ir kt. neklystančiais. Anot še apie gerus žmones. Net jo neį "Lietuviškoji bibliografija"?
Kąj paminėta aukštojo mokslo Kauskaitant pasiskolintą
knygą?" | Dostojevskio, neklystantis žmo- giami personažai turi daug tei- gi turi bendro 1547 - 1861 metų ne 50-ties metų sukaktis. Prie
Čia jau be ilgų komentarų pasą-; gus gali suklysti, bet jo klaidos giamų savybių, gi jo kūryboje tokiau: "Visą Faulknerio
knygą darosn suprantamas bei komen- į kių išsigimėlių, kaip pas Dostopersunkė Dostojevskis"...
Į tuojamos. Pavyzdžiui ne vienas jevskį, nėra. Girdi, įsidėmėtina,
Besišypsantį pokalbininką pa- j Dostojevskio kūrinių veikėjas, kad mūsų epochoje niekas iš lite
prašiau papasakoti, kokios prie- j Smerdiakovas, būtų puikus čekis- ratų bei dramaturgų nerašo ir
žastys, jo manymu, skatina Ame- • tas, broliai Karamazovai kiekvie- nenori rašyti nei romanų, nei pie
rikos rašytojus griebtis Dostojev- į nas galėtų prisipažinti kaltais, šiu apie gerus, malonius žmo
skio psichologinės kūrybos... Jis i kunigaikštis Miškinas būtų taip- nes. Niekas dabar nenori kurti
taip išvedžiojo — SSSR Stalino-gi prisipažinęs, kad yra užsienio | literatūros su šviesiomis idėjomis,
siautėjimo laikotarpis 1930-1938; agentas, o Raskolnikovas būtų Nes tai nedomina ne tik rašym. išpopuliarino Dostojevskį Va-; nė nesigynęs, kad įvykdė nusikal- | tojų, bet ir skaitytojų. Čia gal ir
karuose. Mat, komunistų propa- \ timą. Net ir kyšius jis galėjo im-1 glūdi
iškreiptos
šiandieninės
gandą sužadino Vakarų intelek-Įti. Dostojevskio kūryba pasirodė I žmonių moralės tragedija,
tualų dėmesį', jie savotiškai ža-[Vakarų intelektualams žavi, iri
Amerikoje net baletas yra Dosvėjosi sovietiniu režimu. Vis dėl-! todėl nuo anos Stalino laikų e- j tojevskio kulto įtakoje. Viskas pa
to Stalino siautėjimo epocha su- į pochos jie vis dar įsikibę jos lai- i sinėrė ne tik į tragipsichologiją,
purtė visą pašau n* savo baisiais! kosi. Visi Vakarų rašytojai dar bet tiesiog į tragipsichiką. Todėl
kompartijos valymais ir viešais'' pamėgdžioja Dostojevskį. Vis dar dabar baleto šokėjas bei šokėjus
parodomaisiais teismais. Vyko įkuriami romanai, novelės ir net šiam krašte apniko psichinis pa
žymių komunistų vadų teismo dramos, turį Dostojevskio pėdsa lūžimas, kuris daugeliu atvejų
procesai, kuriuose Sovietų Sąjun kų. Bet SSSR rašytojai Dosto primena Dostojevskio romaną
gos valdžia išgaudavo visus pri jevskio nepamėgdžioja. Mat, te "Nusikaltimas ir bausmė". Bale
sipažinimus. Vakarų gyventojam nai įpilietintas socialistinio rea to judesiuose šokėjos dažnai tik
sunku buvo patikėti, kad tik va lizmo dėsnis, neleido literatū blaškosi scenoje, kuomet pati jų
kar buvęs žymus komunizmo te : rai kurti romanų ir novelių su dvasia traukiasi tik į užkulisius.
Tačiau Amerikos publika ir kri
oretikas ir veikėjas buvo linkęs į; dostojevskiškais personažais,
tikai džiaugiasi kaip tik šitais
tokius baisius nusikaltimus, ko-> Gi Vakaruos net teatrai
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BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS0CIATI0N
4071 A r c h e r Avenue

Chicago. Illinois 60632

0%t#*
*

% T K t!
TĖVAS IR SŪNUS
MARQtSETTE FUNERAL HOME
2533 West 7!si St.
Telef. GRovehili 6-2345-6
1410 S. 50th Ave,. Cicero
TQwnhali 3-2108-09
ilKSTR

AUTOMOBILLVMS STATYTI

m^m^gi

PIRKITE DABAR TIESIOG HU0
MR , N I L S 0 N
S a v i n i n k o

SAINT CASIMIR
M O N U M E N T CO.

1

kiais jį teisme kaltino. Bet, iš mėgdžioja Dostojevskį. Veikaluo-1 tragipsichiškais baletais.

3911 West l l l t h Street

HIGHER INTEREST
ON SAVINGS

Didžiausias Paminklu Pianu
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapiniu

Pranas Gasparonis

Rūpintojėlis (suakmenėjusi keramika)

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. CR MORE,
2 YEAR MATUR1TY

PER
AN.NL.M

i
• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir } kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotr?.ukos ir kiti foto patarnavimai
Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — R[DGE\VOOD, N. Y. 11237

ON SAVIN6S CERTIFICATES

OF $1,000. OR MORE,

PER
ANNUM

1 YEAR MATURITY

FRAHK

Interest is compounded daily and paid quarterly on all accounts. Standard Federal
pays the highest legat rate of interest on ai! savinas. Deposits received by the
i0th o* any month earn from the first of that month. De+erred Income Certificates
are availabie at rates of 6^- and 5%^.
i
Į^

Savingi ond loon Aj$ociat!on of Chieogo

ASSETS O V E R SH!,000,000.00 R E S E R V 6 S O V E R $12,440,000 00 Cmore than twiee ttie leqai r « u i r e m e n t s )

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • Yl 7-1140
HOURS: M o n . ,
PĄĮk*

* AM, - 8 PM.

T u « „ Fri.

9 AM.

Į—L

Sa».

t AW.

Naon •

W»d

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
A VILIMAS
M O V $ NG

ITANDARD
EDERAL~

Trys Moderniškos
Koplyčios
4330 South Caiifomia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Z AP0LIS

10%
— 2 0 % — 3 0 % p i - i a u nw>k.-it
už apdraudą, n u o ujcnles ir a u t o m o 
bilio p a s
3 2 0 S U W c s t 9 3 t h Street
C h i c a g o , Illinois
T e l . GA 4 - 8 6 5 4 i r GR fJ-4339

PASSIOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,000

L a i dd o0 t1u v i ų
uireKtoriai
D0YYDAS P, GAIDAS — GERAL0AS F, DAIMID

Vpd raustas perk raus tymas
— įvairiu atstumo —
*23 WEST »4«i PLACE
Telef. — UJoutier 6-1882

2424 W . 69th S t r e e t
2314 W . 23rd P l a c e

PETRAS BIELIONAS

'

Remkite dien. "Draugą". 3.

1354 8. HaLsted Street

TeJ YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituaaica Ave,

TeL Y A 7-1138-1139

4348 S. Caiifomia Avę. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M PHTI 1 W^
3307 S o . Lituanica Ave.

CI«w<S

T e l . REpubUc 7-1213
Tel. Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS

Tel. Y A r d s 7-3401

VASAI^IS - BUTKUS
1446 S. 50th Ave CVero, Hl. Tei OI- 2-1008

Kanadietė apie lietuviu
architektu por^
PRANYS ALŠĖNAS
Toronto dienraštis " T h e Te- architektu ir visai negalvoja, kad
legram" moterų skyriuje (vasa- tai galėtų būti kokia nors emocirio 9 laidoj) pirmam puslapyje nė problema. Gal greičiau tai yatspausdino įdomų iliustruotą re ra asmenybių ryšys ir pasireiškiportažą:
"Marriage
working mas, nes abu yra tokie jautrūs,!
round-the-clock". Jo autorė — ką kartu sukuria...
Gillian Robertson.
i Arch. Liačienė dienos metu dir
Tai atrodo, lyg atsakymas
į ba viena, bet kartu vakare. Arch.
amerikiečio psichologo Lee M. V. Liačas yra asistentu profesoShulmano dėstomas mintis kny-; riumi Toronto universitete
ir
REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, ELL. 60620, T E L E F . 925—5988 goję, kurioje teigia, jog viena iš taipgi turi savo architektūros fir;
pirmiausių nevykusio vedybinio' mą. 0 jo žmona negali oficialiai
gyvenimo priežasčių esanti tyla dirbti vyro firmoje, nes ji dirba
— nesišnėkėjimas šei-nose. Pa- Ontario
vyriausybės,
Public
gal jo nurodymus ir surinktus Works Departamente, kaip archi
duomenis, pusė vedusių asmenų tektė.
pasiekia eventualiai nesikalbėjiKai vyras su žmona viens kitą
Baigiantis 1969 m., B. Šlepety- klausimu paruošti ir įteikti Vati- priėmimą atsilankė W U C W O j ™_šeimoje stadiją.
įvertina
Dėl tos priežasties Gillian Ropirm. P. Bellosillo.
tė-Venskuvienė, Lietuvių k a t a l U k a n u i memorandumą.
Į_
|
bertson,
norėjo
parodyti,
kad
yra
Nežiūrint to, ji daug padeda
kių moterų organizacijų pasauliŠis memorandumas paruoštas,
Viešnios ir W U C W O pirmi
dau
u
nės sąjungos (LKMOPS) atstovė priimtas W U C W O tarpt, biuro ninkė b u v o išsamiai supažindin8 « « • £ kuriose J * * " * vyrui jo projektuose. Jeigu ką
prie Pasaulio katalikių moterų ir W U C W O pirm. įteiktas per Va tos su dabartine Lietuvos padėti žmona ne tik kooperuoja, bend- n o r s r e i k i a padaryti - Natalija
Širdies perkėlimas (tempera)
organizacijų
unijos
( W U - tikano pasauliečių tarvbą Kano- mi bei LKMOPS veikla,
radarbiauja ir šnekasi, bet ir kar- p a d a r o . T a i p bent pasidžiaugęs Aldona Labokiene
C W O ) pateikė pranešimą apie' no teisės reformos komisijai.
i Tenka pabrėžti, kad a p l a m a i ; tu dirba, dalinasi tais pačiais dar- j o s vy r a s .
Tokiu būdu Liačai nėra kartu
tų metų tarptautinę veiklą.
i W U C W O yra labai atidi paverg-1 bo interesais, o taipgi gražiai su
dienos
metu, todėl jie ir neserga
1969 m. buvo judrūs W U C W O \ V U C W O tarp. biuro ir komisijų j tos Lietuvos klausimams ir šios gyvena,
vienas kito nusibodimu.
veikloje ir sėkmingi (LKMOposėdžiai
\ didžiulės tarptautinės
katalikių
1
Vyras
ir
žmona
—
abu
Vis dėlto abu architektai
organizacijos pirm. P. Bellosilllo
PS) reprezentacijai.
architektai
Liačai
nurodė vieną labai didelį
Tarpt, biuro posėdžiai
įvyko i yra nuolat susirūpinusi bei pastoBeveik visame puslapy autorė nepatogumą, dirbant kartu, tai
1969 m. balandžio 18-22 Pary-j viai seka pavergtų lietuvių
da
Europos katalikių moterų
paduoda
iliustruotą reportažą a- tą atvejį, kai kas darbe nepasisel
i
u
j
e
ir
lapkričio
6II
d.
Poissy-j
bartinį
likimą.
suvažiavimas
j
pie
keturias
įvairių tautybių ve- ka. Kas tada? Gi dvigubas skaus- R Ū T A AUGICTĖ
| Prancūzijoje. LKMOPS atstovė
LKMOPS pirm. dr. A. Šlepety
1969 m. sausio 22-26 d. Zene-j B. Venskuvienė visuose
posė tė-Janačienė, prieš išvykdama iš dusias poras. Jų tarpe minimi du mas! Natalija pabrėžė, jog tada
Paryžiaus, padarė vizitą W U C - mūsiškiai jauni architektai — vy nė viens kito supratimas nepadevoje įvyko W U C W O suorgani- ožiuose dalyvavo.
Nuoširdžiai sveikinu iš Putna- pus, vairuoja autobusą, augina biAbiejose
Tarpt,
biuro
sesijose
W O centrui, kur buvo labai gra- ras ir žmona Natalija (Saikaus- da nepasisekimo skausmo suma- m o atvykusias seseles, kaip vie- tes, daržoves, šeria paršiukus, giezuotas Europos katalikių moterų
kaitė) ir Vaclovas Liačai.
žinti.
pirmoie eilėje rūpintasi
naujų I žiai ir šiitai priimta.
suvažiavimas.
n a iš tų, kuri buvo seselių auklė- da, dainuoja, organizuoja rekoLiačienė
pareiškusi,
jog
8
Tačiau iš kitos pusės, NataHja . ^ į į į į ^ i r m o k o m , ge- lekcijas, meldžiasi. Jų nuotaika
W
U
C
W
O
tikslų'bei
uždavinių,
Jame
dalyvavo 25 Europos
vai. darbe ir 16 vai. namie gale- pastebėjo, jeigu projektavimo
Įvairių kraštu katalikių
kraštų katalikių moterų organi- taip pat naujos struktūros projekseles pažįstu nuo septynerių savo gera, jos griežtos sau, atlaidžios
tų būti kai kam per daug, bi- bai vyksta sklandžiai, tai
tas
moterų vadovių vizitai
zacijos atstovės, daugumoje vado-' tų paruošimu. Tai didelis darbas,
amžiaus metų. Mano tėveliui mi- : kitiems. Jos linksmos ir kantrios,
jant pertempti šeimos ryšius, vi- džiaugsmas, besidalinant asmeLKMOPS atstovei
vės. LKMOPS atstovavo jos at- kuriuo remsis visa
artimiausia j
rus, ten praleisdavau visas vasa- , Jų kambarėliai kuklūs, baldai lasa tačiau jų atveju, visa tai vei- niškais pasisekimais padeda
astove prie W U C W O B. Šlepety- W U C W O veiklos ateitis,
ros atostogas, kas sudarydavo de- ! bai paprasti ir negausūs.
Paskutinių mėnesių bėgyje pas' kia kuo puikiausiai.
biems, o ypač vyrui, suprasti ir
tė-Venskuvienė.
Būsimos veiklos ir struktūros i
šimt savaičių kasmet. Putnamas į Daugelis abejoja dėl seselių lie
Suvažiavime susipažinta
su projektai baigiami paruošti ir bus J L K M O P S atstovę B. Venskuvie-i
Natalija architektė, projektuo- įsitikinti antros pusės vertingutapo mano antrieji namai. Iš Se- j tuviškumo. Per šešerių metų vasa
kiekvieno atstovaujamo Europos išsiutinėti W U C W O
priklau-'[ nę lankėsi: dr. E. Strachotinsky ja kartu su savo vyru, taip pat mu.
selrų patyriau didelį rūpestingu ras ir per dvejus mokslo metus aš
krašto katalikių moterų organiza- sančioms organizacijoms, kad jos j — Austrijos katalikių moterų ak
mą, globą ir meilę. Ir ne aš vie girdėjau seseles kalbant, giedant
cine veikla, ieškant bendros ak- iš savo pusės pateiktų sugestijas cijos vadovė tarptautiniams ryn a . Mūsų globojamųjų, būrys di ir meldžiantis tik lietuviškai, ko
cijos tikslų bei būdų tarptautinė- bei pasiūlymus.
šiams ir W U C W O gen. sekr. Y.
dėjo ir paskutinę vasarą mes bu ir iš mūsų bendrabutiečių buvo
jė plotmėje. Be to, svarstytos seŠie W U C W O
pertvarkymai Darbre — Šveicarijos katalikių
vome jau keturios.
reikalaujama.
kančios temos: Bažnyčia Ėuropo- vyksta, atsižvelgiant į Vatikano moterų lygos • pirmininkė, dr.
Putnamo
sodyba
m
u
s
žavėjo,
Seselių ir jų globos dėka aš iš
je, Moters įnašas Europos vienin II-jo suvažiavime gaires ir pasku- G. Ehrle — Vokietijos katalikių
traukė.
Mes
laukdavom,
kada
bai
k
m o a u ir patyriau daug žmogaus
gumo ugdyme ir Emigracija Eu- tinio W U C W O kongreso bes Ta- moterų organizacijų
sąjungos
gsis
mokslas
ir
mes
važiuosim
gyvenimui reikalingų dalykų ir
rybos suvažiavimo
pageidavi- pirm. E. Cumella — W U C W O
ropoję.
ten. Į žydinčią pievą, j kvepian- j o m s e s u už viską giliai dėkinga,
sekretariato Pietų Amerikai pirJi taipgi gausiai išdalino doku mą.
tį
mišką, į segelių būrį. Baigus; n o r s kartais būdavo nelengva pa1970 m. spalio m'ėn. Belgijo- mininkė ir žymi Argentinos kamentacijos ir literatūros paverg
pradžios
mokyklą, pustrečių me- j įfogį drausmei ir jų taisyklėms.
Ije įvyks W U C W O suvažiavimas, talikių moterų veikėja, C. Cueto
tos Lietuvos klausimais.
tų
gyvenau
seselių
vedamame)
kurio metu bus priimti Tarpt, d e Reyes — Meksikos katalikių
Putnamo bendrabutyje ir iš ten į
biuro paruošti nauji W U C W O moterų akcijos pirm.
Tarptautinis kolokvijumas
lankiau mokyklą. Per tuos visus j sluoksnius atstovaujančių as
statutai bei patvirtintos
naujos
Visos yra LKMOPS atstovės B.
1969 m. balandžio 16-17 d.
metus seseles gerai pažinau. Ką menų. Su šia vakariene pradeda
veiklos gairės.
[ Venskuvienės ilgametės bičiulės
Paryžiuje įvyko W U C W O suor
galiu apie jas pasakyti?
ma nauja tradicija pagerbti ypa
Be Tarpt, biuro posėdžių, W - ir W U C W O Tarpt, biuro narės
ganizuotas tarptautinis kolokviju U C W O veiklos bei struktūros atidžios okupuotos Lietuvos laisMano mama man aiškino, kad tingai atsižymėjusi asmenį. Gar
mas, tema: "Moteris Bažnyčioje naujam pertvarkymui veikia su-; vės bylai.
Lietuvoje seselės buvo vadina cės svečias yra Clement Silves
ir kanono teisė", kuris buvo skir
:
mos
Vargdienių seselės. Aš m a  tro — Chicagos istorines dr-jos
darytos Ad-Hoc komisijos. Eilėje
Ilgus metus ištvermingai veiktas katalikių moterų organizaci
n a u , kad tas vardas joms labai •direktorius. Ši tradicija prade
jų pastoviai darbavosi ir LKMO-, dama, LKMOPS yra įsigijusi per
jų vadovėms ir ekspertėms. Buvo
tiktu ir dabar.
PS atstovė B. Venskuvienė. Komi- i tarptautinę veiklą daug artimų
dama, minint 100 m. sukaktį
taip pat pakviesti dalyvauti ki
sijos 1969 m. posėdžiavo daž-1 ir reikšmingų Lietuvai draugų,
Jų gyvenimas yra pilnas sun nuo pirmųjų lietuvių atvykimo
tų tarptautinių katalikiškų orga
niausiai Paryžiuje, bet taip pat ir :
Tektų atskirai daryti W U C W kaus darbo. Jos atlieka visus dar Į Chicagą. Tai buvo 16 ja-.-nų
nizacijų atstovai. LKMOPS ir pa
kitose Europos vietovėse — Briu O 1969 m. veiklos apžvalgą, ku
bus, kurie atsiranda vienuolyno •ietuvių vyrų, atvykusių dirbti
vergtų tautų katalikių organizaci
ri labai plati ir šakota bei apima
sėlyje,
?vladride
ir
kitur.
bendruomenėje. Vienuolyno so prie ge'ež^keHo tiesimo ir kun.
jas kolokvijume atstovavo
B.
visus kontinentus, įvairias gyve
dyboje jos neturi nei tarnų, nei | J. Juškevičius, atvykęs p a s t o m
Venskuvienė.
nimo sritis.
tarnaičių, išskyrus ūkvedį ir dai elniam darbui.
VVUCVVO pirmininkė
Kolokvijume skaitytos sekan
Šia
t
r
u
m
p
a
1969
m.
veiklos
ap
lidę. Jos moko mergaites lietuvių
lietuvaičių tarpe
* Dr, Aldonos Liboldenės
čios paskaitos: 1. "Moteris teolo
žvalga palietėme suglaustai tik
kalbos, istorijos, organizuoja ir Į darbų privati paroda dr. Mildos
LK
gijos istorijoje" (skaitė kan. J. M.
M O P S at5pvavimą
administruoja stovyklas, spaus-) įr dr. Stasio Budrių apartamenLKMOPS pirm. dr. Aldonos
Aubert — Prancūzija), 2. "Pa
LKMOPS
informacija
dina knygas ir laikraščius, leidžia te 28-ame aukšte dangoraižy
Šlepetytės-Janačienės
atsilanky
saulio ir Bažnyčios pažiūrų į mo
lietuvių vaikams laikraštį "Eglu (505 N. Lake Shore Dr.) vasa
mo Paryžiuje proga, LKMOPS
terį
evoliucija"
(Ses.
Joan
tė",
slaugo senelius ir ligonius, rio 22 buvo itin džiugiai s u t i k t a
atstovė liepos 5 d. suruošė pas sa- j
— Iš visų dirbtinybių sėkmin
Bland — JAV), 3. "Naujasis mo
; verda, siuva, plauna baltinius, atsilankusiųjų gydytojų, meno
ve priėmimą. Be kitų įvairių Eu- giausiai iki šiol prigijusi v i e n a ters vaizdas" (prof. Yvonne PelArchitektai Natalija ir Vaclovas Liačai.
("The Telegram" kližė) šveičia grindis, sienas, grėbia la- atstovų, laikraštininkų. Svečių
ropos kraštų katalikių veikėjų, į dirbtinė šypsena.
Ie-Duelle — Prancūzija), 4. "Ka
tarpe buvo čia gimę dr. J. Jeronono teisės istorija ir tendenci-!
:
jos" (kun. R. Maileux, OFM —
lems sveikinimą, kurį šiame sky me su žmona ir dukra, Irena
ir
Prancūzija), 5. "Kai kurie konk
riuje atspausdiname. Rūta y r a Balzekienė su dukre'e Carol
:
retūs kanono teisės aspektai" (tei
d u k t ė gabiai p ' u n k s r ą valdan kit. Yoač maloniai nute kė jau
sininkė dr. Burgin-Kreis — Švei
čios Danutės (Lipčiūtės) ir mi na 3-č'os kartos lietuvaitė (iš
motmos pnsės) Sharon Conlay,
•k
Alicija
R
ū
g
y
t
ė
,
energingoji
carija).
rusio dail. Pau'iaus Augių.
T
visuomenininke, pedagogė ir kul
•k Arrter. Liet. inž, ir arch =-.3ve v ' ^ n a ^ t i "?ig Jte". N^vyPo paskaitų, darbo grupėse dis
Jūrininke, rūpinasi ekskursijo- sąj. (ALIAS) Moterų pagalbi k^si L'e^^von, t o l pavadinta
kutuoti bei aptarti visi kolekvijui mis į Romą, j liepos 7 d. paties nio vieneto visuotinas susirink : - Si^rute dčl savo žavumo ir liau1
mo temos aspektai bei išreikšti
pop. Pauliaus VI šventinamos m a s įvyks kovo 1 d. 4 v. p n. -"TV,^, r , „ ~ : s „ v į n o v ? r ^ , j s a u .
pageidavimai, kuriais buvo do
T a r n išstatytu tapybos, gra
j Ka' kinių koplyčios iški'mes. Su p a s narę Bronę Nainienę, 6804
mėtasi, ruošiant memorandumą
fikos
i" keramiko- darbų buvo
: darytos 4 ektkursi.ios neprpras- S o Map'.ewood. Intriguoiar>čią
;
Vatikano kanono teisės reformos
tai pigiomis kainomis specialiai aktualia t ^ a parkaitą "Ketvir r p ^ m r i u o t u . n e t ir I-ą premikomisijai.
''e^iviams rkiri;ais 'ėk^uvsis. tasis patieka'as" paskaityti žo •? la^mė-ęs "SirVMes transr>lanf
Ekskursijos bus birž. 9, 16, 20 ir 26 džio ir plr.nksno- (ne vien tik aciia" — snecialiai s u k u r t a s
Pats kolokvijumas minima te
d, ap'ankant Portuga'ija, T spa- dainos) menini kė Tza Mo'ekai- ""'dvtoin Htfete^io viršeliui.
ma suruoštas paskutinio W U C iią, prancūzų Rivierą, Monaco, tienė O kas tas 4-sis patieka Kita« oaveiks^s jkvėptas paro
W O kongreso pageidavimu. Ten
'Italrią ir kit. Iš viso pasaulio l a s ? Sužinos tik tos, kurios at do? rengimo p r w a . Tarn praska priminti, kad
WUCWO
"ietun? 4 r ' o š i a s i « š\a. s°vo tau vyks i snsi^nk'mą. Laukiama mi^eu darh'i matėsi "Amerika
kongresas, įvykęs 1967 m. ru
dabar". "Žmoeaus likimas" ir
tos kankinių paminklo dedikaci gausaus atsilankymo.
denį Romoje, savo rezoliucijose,
q
ja. Nebalintieji asm^nirkai d tarp eilės kitų klausimų, pabrėžė
* P?!z?ko !i?tuv*Ų kultūros kit i/is^s atsi'arikii'sius nuošir'vvrrii, laukiami lynt prisidėti muTieiius moterų vienetas, ku dž'ai vaišino dr. Budriai.
būtinybe tiksliai nusakyti moters
~o-v> 1--1-P ?"vo art'rnuorius rio nirm vra IfiBt^B Kranchuvietą Bažnyčioje, prašant pakeiti
;
r ? ' ? n t i rre~e~st" aąT-a§a
mų tuose Kanono teisės paragra
nienė, dirba įvairiuose komite
SUNKIAUSIAS DARBAS
fuose, kurie tiesiogiai liečia mo
• Būta Au"ifirė, buv. Putna- I tuose, besiruošiant ryt ivvks-terį; .,"^;^,,7oĮror;f..if>; B^^kstone
Daugelio vedusiųjų vyrų -suni mo ropelių p^k'ėMr.ė, rčmėjų s o - T
Turint mintyje W U C W O kon
j ruoštoje vakarienėje vasario 22, Į viešbuty. Svečių t a r p e bus d a u g jkiausias darbas būna, kai jie nogreso bei minimo
kolokvijumo:
" — " • *— •'"•••-• „,'•••„:..„
•
,<„,*•., ; fi^>»vĮn<; uždarbio
v
\,w Yorkr. T*
pageidavimus, W U C W O tarpt.į Trys -\,: hiojančlos meno parodoj Kuli'"""'-" t' -f
laielio ir gražia tarsena, perdavė sese-, profesionalinius ir finansinius <šiek tiek piuigiį ir sau pasiiikti.
Nuotr
šiuo j Macelytė ir I. Ntfnickiene.
biurui buvo gavesta visu
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