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KNYGA, ŽVELGIANTI J TAVE
M. Krupavičiaus "Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje“

<

Praėjusių metų gale knygų 
rinkoje ir lentynose pasirodė 
naujas veikalas: Kunigas Die
vo ir žmonių tarnyboje, para
šytas Mykolo Krupavičiaus. 
Tai didelė, vertinga, naudinga 
ir įdomi knyga ne savo storu
mu (yra 716 puslapių), bet sa
vo turiniu — aktualių klausi
mų iškėlimu ir jų nagrinėjimu.

Kiekvienas krikščionis, apsi- 
dairęs atidžiau pasaulyje, su- 

-* randa dalykų, kurie jį nuteikia 
pesimistiškai. Štai turime kul
tūrą, kuri nori visiškai’ nutrauk
ti ryšius su Dievu ir Bažnyčia. 
Visą “santvarką” greičiau ga
lima pavadinti socialine netvar
ka, iš kurios trykšta tiek daug 
nuodų tautų dvasiai ir mora
lei.

K. ŠILINIS

Gide žodžius: “Netikint 
negalima Jam tarnau- 
galima puikiausiai tar-

Andre 
Dievui, 
ti, bet 
nauti velniui ir netikint juo.
Niekada velniui taip gerai ne
tarnaujama, kaip atmetus jo 
esimą”.

Rakštis akyse
Visuomenės gyvenimas nuto

lo nuo Bažnyčios ir krikščiony
bės. “Kunigai nebuvo ir nėra 
be kaltės. Bet už šią liūdną pa
dėtį didžiausioji atsakomybės 
dalis ne ant jų krinta. Reikia 
nepamiršti, kad Evangelijos 
nustatytąją kunigo visuomeni- 

i nę pasiuntinybę labai varžė 
: naujųjų laikų liberalinė ar so-

Kad žodis būtu gyvas

f

M. Krupavičius, apsišarvavęs 
tiesa ir meile, įžvelgia į Bažny
čios paskirtį ir dabartį, tarda
mas, jog Evangelija turi būti 
skelbiama kiekvienos tautos ir . 
kiekvieno laiko kalba.

Tai nereiškia, jog čia pakan- j 
ka tiktai išorinio prisitaikymo, j 
Svarbiausias dalykas yra su- į 
prasti, kas vyksta žmonių sie
lose, kokie siekimai ir jėgos, ko
kios viltys ir nusivylimai jose 
viešpatauja.

Autorius pabrėžia, kad Am
žinąjį Apreiškimo turinį reikia 
sugebėti perduoti taip, kad jis 
būtų našus ir iš vidaus suta
pęs su laiko srovėmis. Tik ta
da žmonės į Evangeliją žiūrės 
kaip į laisvės įstatymą. Skaity
tojas knygos skyriuje: Kuni
gas sakykloje (193 psl.) ras 
gyvų idėjų, pabrėžiančių, jog 
Bažnyčios atstovai ir apaštalai 
turi atviromis akimis žiūrėti, 
kad jų žodis būtų gyvas, kad 
neskambėtų jis kaip iš grabo 
ar sauso vadovėlio. Kadangi 
laikai nuolat keičiasi, reikia ir 
paveldėtąją krikščionybę iš 
naujo formuoti kiekvienai nau
jai kartai. Ne Bažnyčios užda
vinys išrasti visiškai naujus da
lykus — senoms formoms ji \ 
turi duoti naują gyvybę ir tuo 
būdu sekti dieviškosios kūrybos 
pavyzdžiu, nes Dievo kūriniai 
tebėra ir dabar tokie pat pui
kūs, kaip ir pradžioje.

Visoms tautoms sava
Bažnyčia, kuri paiso tikrovės, 

kuri daug nauja ir gera atsklei
džia tautiniame gyvenime, gali 
vidiniais ryšiais sutapti su at
skiromis tautomis ir pasidary
ti joms sava. Aišku, tautos pri
valo nusilenkti tiesai, o ne tie
sa tautoms. Kadangi Bažnyčia 
yra atsiradusi iš tiesos, dėl to 
ji gali atitikti kiekvieną tautos 
charakterį. Dievas yra gamti
nių ir antgamtinių dalykų lei
dėjas, vadinasi — tarp tų dvie
jų sričių negali būti prieštara
vimo. Bažnyčia nesilaiko ku
rio vienos tautos masto — 
krikščionių bendruomenėje vi
sos tautos yra lygios, kaip pa
stebi Max Pribilla, S. J., žymus 
krikščioniškosios visuomenės 
ar bendruomenės puoselėtojas.

Velnias sakykloje

Krupavičius taipgi 
nagrinėja klausimą: 

sakykloje (389 psl.),

M. 
miai 
nias 
mindamas prancūzų rašytojo

įdo- 
vel- 
pri-

Prel. Myk. Krupavičius
Portretas pieštas A. Varno

Kas be ko

pa-
gražiu ir

vertingos medžiagos, kuri 
teikta skaitytojui 
sklandžiu žodžiu. Bet kaip ap
žvalgininkas neiškenčiu nepa
teikęs vienos antros pastabėlės. 
Knygos autorius 276 ir 388 
psl. pakartoja tą patį faktą ar 
anekdotą. Vienoje vietoje sląs- 
tai rašomi a be nosinės, o ant
roje su nosine: ...o prietelis su 
slastais rankose” (377 psl.) 
...“statomų jiems sląstų ir pink
lių” (396 psl.). Pariziejai irgi 
nevienodai parašyti, pvz. 74 
psl.: ...“toks kunigas parizie- 
jus” ir 76 psl.: ..“yra parizie- 
jų”, o jau 419 psl.: ...“parizė- 
jų ir sadukėjų suklaidinta”. 
Žodį sėkmingas veikalo auto
rius irgi nevienodai rašo: 44 
psl.: ...“galinti sėkmingai už
kirsti kelią”..., o 440 psl. pa
stebi: ..“Dievo armijai sėkmin
giausia gamina”.

Kalbėdamas autorius apie šv. 
Mišias, jis rašo: “Tuos įsibro
vusius į šv. Mišias negalavi
mus mato ne tik liturginio gy
venimo žymesnieji žinovai, bet 
žino ir aukščiausieji Bažnyčios

Prieš akis keleriu metu darbo vaisiaic £

Br. Murino tapybos parodą atidarant

ninko darbai įgavę daugiau eks
presionizmo žymių, vietomis ar
tėja net prie nuosaikios abs
trakcijos.

Žinodami, kad dailininkas pa
staruoju metu buvo ypač kūry
bingas ir išradingas tiek tema
tikoj, tiek technikoj, kreipė
mės, progai pasitaikius, eile 
klausimų į šiandieninės paro
dos kaltininką.

— Žmonėse jaučiamas dide
lis susidomėjimas šiandien čiur 
lionio Galerijoje, Chicagoje, 6 
v. v. atidaroma Jūsų dailės pa
roda. Įdomu būtų žinoti, ar tai 
bus lyg ir apžvalginė Jūsų dar
bų paroda, ar tik pastarųjų ke-

natiurmortai, ret- metŲ kūryba?
— Ši paroda bus kaip tik pas 

kutiniųjų ketvertų metų mano 
kūrybinio laikotarpio pasisaky
mas. Joje bus išstatyta 30 ak- 
varelinės ir tiek pat aliejinės 
tapybos darbų. Visi eksponuo-

cialinė valstybė. Tokioms vals
tybėms Katalikų Bažnyčia bu
vo rakštis akyse” (41 psl.).

Jis taip pat savo veikale šil
tai, atvirai, aktualiai, gyvai ir 
įtikinusiai nagrinėja kunigo 
veiklą plačioje visuomenėje ir 
jo santykius su pasauliečiais.

Įdomi yra ir liturginė kny
gos dalis (443—708 psl.), bet, 
gal būt, ji labiau būtų suak- 
tualėjusi, -išleista atskiru tomu; 
ir tada pačio “storulio” veika
lo išorė būtų buvusi meniškes- 
nė.

M. Krupavičius savo kapita
liniame veikale sukrovė daug

Šiandien Chicagoje, Čiurlio
nio Galerijoje, atidaroma tapy
tojo Broniaus Murino darbų pa 
rodą, kuri tęsis iki kovo 25 d. 
Br. Murinas greta K. Šklėrio 
yra mūsuose vienas iš įdomių
jų retų akvarelistų.

Dailininkas, 1929 baigęs Kau 
no Meno Mokyklą, 1932-35 me
tais studijas gilino Paryžiuje, 
įsigydamas ten ir diplomą. Su 
savo darbais dalyvavo eilėje pa 
rodų Lietuvoje ir užsieniuose. 

I Yra surengęs ir individualių sa 
vo parodų. Už savo darbus lai
mėjęs eilę premijų, tarp kurių 
ir amerikiečių parodose tris 
pirmąsias ir vieną antrąją.

Peisažai, 
karčiais ir portretai yra mėgia-! 
moji Br. Murino tematika. Iš- 
raiškiniu atžvilgiu jo kūrybą ga 
lėtume įrikiuoti kažkur tarp 
impresionizmo ir ekspresioniz
mo. Tačiau paskutinieji daili-

Bronius Murinas Suktinis (aliejus)

Claude Lorrain Senoji Roma

STASYS PILKA

Viltis fontano dugne
(Iš lyrinio dienyno)

Kai Roma skendo vasaros nakties prisirpusioj nirvanoj 
ir kai juoda katė (italams — laimės pranašė) raizgėsi lange 

knygyno,
varinius pinigėlius, mėnuliui abejingai stebint, sviedžiau į 

fontaną,
per kairį petį, nusigręžęs... Ir, regis, kažin kur kvatojo 

mandolina.

Galingas burtas pranašavo: išsiilgimui šuoliais bėgant, 
atves užhipnotizuotą į atspindžius žibintą Tibro vandenyse! 
Ir man ir vėl Borghese sode prie lėlių teatro ir po magno

lijom jaunystė klega!...
Senovė restauruotoji, graviūrų pardavėjai, gėlės — viskas 

sumirgės akyse!

Šiandien ir vėl šilta naktis. Toli nuo Romos ir nuo fontano 
Trevi.

Išsiskyrusiam nemarūs uraganai rūsčių ir kruvinų dienų už
krovė naštą; '

akiračiai, širdis ir ateitis dar tragiškąją kaukę tebedėvi: 
čiurlenantis fontanas — tik sapnuos, kaip ir šermukšniai 

gimto krašto.

Bet aš bastaus: apkabinu iš naujo katakombas, triumfų 
arkas ir aikštes:

nieks Tibro atspindžių nakties nirvanoje man dar nėra už
tveręs!

Ir burtas atveda vėl prie fontano Trevi: metu į dugną mone
tas naujas —

Tegu, mėnuliui besijuokiant, čentezimai svajonių skęsta ten, 
kur ir viltis panėrė.

1958.

vairininkai — popiežiai. Ir jie 
tuo reikalu savo žodį yra pa
sakę”.

“Pirmas garsiau pradėjo tuo 
reikalu klabinti duris Benedik
tas XV. Jo pradėtąjį darbą tę
sė Pijai — X, XI, ir XH ir te
betęsia Jonas XXIII” (625 
psl.). Benediktas XV kaip po
piežius negalėjo pirmas “kla
binti duris”, nes prieš jį buvo 
popiežius Pijus X.

Baigus šias mažas pastabė-

les, tenka pabrėžti, kad šis vei
kalas lengvai skaitomas, nes 
jojo stilius yra žavus; išsireiš
kimai — palyginimai — giliai 
įstringa į galvą ir širdį, suke
lia naujų idėjų ir skatina kur
ti krikščioniškąją visuomenę.

Krupavičius,
ir žmogaus 

Lietuviškos 
1961 m.

Kunigas 
tarnyboje.

Knygos 
Spausdino

M.
j Dievo
Išleido
Klubas
Draugo spaustuvė. Kaina $7.00.

jami darbai yra nauji ir niekur 
parodose nėra buvę išstatyti.

— Kadaise buvome apsipratę 
su Jūsų akvareline tapyba. Kal
bate, kad šioje parodoje bus 
nemaža ir aliejinės tapybos dar 
bų. Sakykite, kokios prie
žastys paskatino Jus pasukti 
šia kryptimi?

, — Aliejinė tapyba man nėra
, naujas, ir svetimas dalykas, nes 
meno studijas baigiau kaip tik

, aliejinės tapybos specialybe. 
Akvareline tapyba labiau pra
dėjau domėtis tremties metais 
— Vokietijoje, kai įvairūs ne-- 
datekliai vertė imtis tų prie
monių, kurios lengviau buvo 
gaunamos. Atvykęs Amerikon, 
pradėjau dar daugiau domėtis 
šia technika, ją puoselėti ir sa
vo akvareliniais darbais daly
vauti parodose, tuo susidaryda
mas akvarelisto vardą.

Per eilę metų nebuvau užme
tęs nei aliejinės tapybos ir savo 
akvarėlinėse parodose, po vieną 
kitą aliejinės bei temperinės ta
pybos kūrinių išstatydavau. Tik 
šioje parodoje tapybos rūšių 
pusiausvyra yra pirmakartinė 
mano parodose.

— Kurios temos vyrauja da
bartinėje Jūsų parodoje ir kas 
nulemia jų pasirinkimą?

— Šioje parodoje, neapsirik
siu pasakęs, vyrauja peisažai 
bei naturmortai, tačiau išstatau 
vieną kitą portretą, keletą fi
gūrinių škicų bei kompozicijų. 
Sunku būtų pasakyti, kas nule
mia temų pasirinkimą. Kartais 
ir išgyventi keli metai Lietuvos 
pajūryje palieka man žvejų 
bei jūrininkų sunkaus jų profe
sinio darbo neišdildomus vaiz
dus, kurie lyg ir iš pasąmonės 
padiktuoja kūriniui temas. To
kių paveikslų ir šioje parodoje 
galima matyti: Žvejai grįžta, 
Žvejai taiso tinklus, Žvejys, 
Žvejų kaimelis ir kt.

(Nukelta į 2 psl.)

Kelinė
KŪRYBOS REIKIA VISUR

žodžio Kūryba prasmėn esa
me įpratę dėti vien tik litera
tūros, meno, muzikos bei ki
tų, labiau humanitarinių sri
čių, išskirtinius pasiekimus. 
Lieka įspūdis, o konkrečiame 
gyvenime taip ir yra, kad ki
toms žmogiškojo gyvenimo ir 
veiklos sritims kūryba nėra 
taip svarbi. Tada tiek politi
nio, tiek socialinio, tiek kul
tūrinio gyvenimo raidoj pasi
tenkinama tik kažkieno kadai
se nukaltais štampais, ven
giant ryškesnės dinamikos, 
snūduriuojant naujose situa
cijose neveiksmingos tradici
jos užuovėjoj.

Tuo tarpu kūryba privali 
visur — rašytojo jubiliejų mi
nint, ir lietuviškos knygos 
mecenatą pagerbiant, ir daili
ninko parodą atidarant, ir 
mokslo bei kultūros kongresą 
organizuojant.

Bus ryškiau matyti, apie 
ką šnekame, kai čia duosime 
keletą iš gyvenimo imtų arba 
tik įsivaizduotų pavyzdžių. 
Sakysim, pradedamas Mairo
nio šimtmetinis minėjimas. 
Paskaitininkas pasakoja Mai
ronio biografiją, paskui gim
nazijos vadovėlių trafaretu 
suskirsto poeto kūrybą ir pa
baigai dar paragina sekti Mai
ronio pavyzdžiu. Toliau dek
lamuojama “Trakų pilis” ir 
solisto dainuojama “Ten kur 
Nemunas banguoja” gi choro 
— “Kur bėga Šešupė”. Tokia
me Maironio minėjime nei or
ganizatoriai, nei programos 
vykdytojai neparodė jokios 
kūrybos. Publika išgirdo tik, 
gal būt, jau šimtus kartų gir
dėtus dalykus. Tuo tarpu mi
nėjimas būtų kūryba, jeigu 
paskaitininkas liestų vieną 
kurį lig šiol mažiau betyrinė
tą poeto biografijos aspektą, 
atskleisdamas naujų davinių 
arba bent mūsų sąlygose nau
jų požiūrių. Būtų kūryba, jei 
deklamatorius prie skaitomo 
eilėraščio turėtų atatinkamą 
muzikos, šviesos ar net ir sce
nos apipavidalinimo foną. Bū
tų kūryba, jeigu aktoriai pa
skaitytų arba net ir insceni
zuotų vieną kurią detalę iš 

Ados Korsakaitės piešinys

Maironio dramų ar poemų, 
tremtyje lig šiol visai iš mū
sų dėmesio iškritusių. Būtų 
kūryba, jeigu solistas ir cho
ras užtrauktų niekur dar 
Maironio žodžiams negirdėtų 
melodijų, kurių (kaip rodo pe
reitos savaitės J. Kreivėno 
straipsnis Kultūriniame Drau
ge) turime tiek ir tiek, tačiau 
visokių iškilmių progomis ver- 
čiamės tiktai keliomis, kad ir 
gražiomis, tačiau atsibodusio- 
mis nuolatiniu kartojimu.

Būtų kūryba, jeigu lietu
viškos knygos mecenatą gerb
dami, ne tik valgytume ir kal
bas sakytume, bet ir klausy
tume pačių autorių arba ak
torių balso, perteikiančio iš
leistų knygų gražiąsias vietas.

Būtų kūryba, jei dailės pa
rodos atidarymas reikštųsi ne 
tik padėkos žodžiu vienų ki
tiems, bendra nuotrauka ir 
šeimyniška kavute, bet ir kon
densuota, rimta paskaita apie 
to vakaro dailininką, apie me
no kryptį ir srovę, kurią pa
rodos autorius atstovauja.

Būtų kūryba, jei Kultūros 
Kongreso Komitetas, brėžda
mas organizuojamo įvykio 
programą, nekopijuotų aklai 
panašių praeities kongresų 
schemos, bet ieškotų naujų, 
drąsių sprendimų, išplaukian
čių iš šio momento situacijos.

Ir tokių būtų ir jeigu galėtu
me čia prirašyti labai ilgą vir
tinę. Tačiau, manome, pakaks 
ir to, kad suvoktumėme kūry
bos reikalą visuose mūsų 
bendruomenės pasireiškimuos. 
Jeigu norime savai tautai bū
ti ne tik vos vos bevegetuo- 
janti šaka, bet žydinti, žaliuo
janti ir nešanti kultūrinį der
lių jos aruodan, mes privalo
me visur ir visada būti švie
žiai kūrybingi. Suprantama, 
kad tai mūsų sąlygose labai 
sunkus įpareigojimas. Tačiau 
tik menkaverčiai dalykai pa
daromi lengvai. Kūryba gi 

reikalauja dvasinių ir fizinių 
jėgų aukščiausio įtempimo. 
Bet tik tokia kaina tautos iš
lieka ir gyvos ir būtinos vi
sos žmonijos tautų vainike.

K. Br.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 17 d.

Kelertu metu darbo vaisiaic

i

(Atkelta iš 1 psl.)
— Žiūrovai, recenzentai ir 

kritikai, žinoma, savaip vertins 
ir komentuos atskirus šios pa
rodos paveikslus, bet mums bū
tų labai smalsu sužinoti, kurie 
iš išstatytų darbų yra pačiam 
autoriui ypač prie širdies? Ne
būtinai gerumo prasme, o tik 
šiaip vienu kitu, gal būt, asme
niškai intymesniu atžvilgiu.

— Tėvams visi vaikai yra ly
gūs ir mylimi, tad ir šiuo atve
ju gal ir netiktų man pačiam, 
savo darbams daryti bet kokius 
sprendimus bei įvertinimus. Ta
čiau, vienu ar kitu būdu, dau
giau man patrauklesni: Bijūnų 
puokštė (36), Žvejai grįžta (33) 
Saulės atokaitoj (48), Rudens 
simfonija (17), Žydinčios obe
lys (27), Būriniai laivai (26), 
Obuoliai (9) ir kiti.

— Atrodo, nesate kraštutinis 
abstraktistas. Tačiau, kaip žiū
rite į moderniųjų šios dienos 
meno srovių užmojus, panei
giant tapyboje objektą ir pasi
neriant vien tik į abstrakcija?

— Menas, kaip ir architektū
ra bei technika, yra gyvenimo 
apraiškos. Modernėja gyveni
mas, modemėja ir visos jojo 
apraiškos.

Menas, iš vienos pusės, prisi
taikindamas prie gyvenimo rei
kalavimų, eina prastinimo bei 
detalių atsisakymo linkme, o iš 
antros, savo estetinį gravitaci
jos tašką nukelia į kitus, anais 
laikais nepastebėtus, kūrinio as 
pektus, būtent — į bendrąją 
nuotaiką, dėmių ir spalvų pu
siausvyrą ir kt. Tad gamtos ob 
jektų, formų suprastinimas čia 
yra komponuojamas kitom sa
vybėm, kurios taip pat tikra
jam menui tarnauja.

Ir abstraktiniame kūrinyje, 
nors ir nerandama jokio objek
to pavaizdavimo, glūdi kūrėjo 
spalvų ir formų nuoširdus iš
gyvenimas bei meistriškas iš
pildymas. Ir tai gali labiau su
žadinti malonią nuotaiką, negu 
koks kitas natūralistinis ar pa
našus kūrinys.

Abstraktizmas, žinoma, kar
tais išeina iš ribų. Ir visuotino
se Amerikos dailininkų parodo
se galima matyti tokių “kūri
nių”, kurie žiūrovą ne tik kad 
nepritraukia, bet priešingai ver
čia dėmesį kreipti kur nors ki
tur.

— Gal turite progos sekti 
pavergtosios Lietuvos meno rai 
dą, jos pasiektus rezultatus? .

— Neturėjau ypatingos pro-

gos sekti dabartinės Lietuvos 
meno rutuliojimąsi, bet iš atsi
tiktinai matytų ir gautų repro
dukcijų turiu įspūdį, kad gry
nojo meno šakos, kaip tapyba 

gra-.ka nebetarnauja ten
pimcipui “Ars gratia artis”. 
Viskas nukreipta prakticizmo 
linkme. Todėl ten meninis po
lėkis via suvaržytas pirmiausia 
tematikos atžvilgiu, o tuo pa

lu negali būti ir laisvos ir tech 
: šiiosios interpretacijos.

Nežiūrint, šios valdinės prie- 
spmos, kuri paliečia daugiausia 
senąją 
kur
paSeU.
mokyklos
nės tendencijos, — baigė mūsų 
pokalbį dail. Br. Murinas, kaž- 

' ’s skubėdamas atidaromos 
parodos reikalais. K.

kartą, iš Jaunesniųjų 
iii vis dėlto prasiveržia 

uoju metu vakarietiškos 
požymiai bei šviežes-

AT' 1 i; 5TA PAMIN ĖTI

Br.

“• Vokiečių E. Klett leidykla 
Stuttgarte leidžia didelį mitolo
ginį žinyną — Woerterbuch der 
Mythologie, kurio I dalis Senų
jų kultūros tautų mitologija su
darys apie 1300 psl. Į šią dalį 
įeina ir lietuvių mitologija, ku
rią parašė dr. J. Balys. Taip 
plačiai ir sistemingai senojo lie
tuvių tikėjimo dalykai bus pa
liesti pirmą kartą. Pats leidinys 
kamuos apie $50.00.

• The American Folklore So- 
ciety, Ine. leidžiamo žurnalo 
Journal of American Folklore 
1S62 m. sausio-kovo nr. (nr. 
295) tilpo prof. J. Balio kapi
talinio veikalo Lietuvių Dainos 
Amerikoje (veikalą išleido 1958 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la) recenzija, kurią parašė Šve
dijoje gyvenąs ten etnologijos 
mokslus baigęs dr. Juozas Lin- 
gis. Anksčiau šį leidinį eilė Eu
ropos ir JAV tautotyros žur
nalų taip pat palankiai sutiko, 
ypač jų melodijas.

• Lietuvių Rašytojų Draugi
ja paskirs premijas už 1960 ir 
1961 metus. Jury komisiją su
daro: prof. J. Brazaitis, dr. V. 
Maciūnas, dr. K. Ostrauskas, 
A. Landsbergis, L. Žitkevičius.

Premijos bus įteiktos New 
Yorke bal. 29, Atvelykyje.

• Mirė poetas Kostas Kubi
linskas. Kovo mėn. 9 d. Lietu
voje mirė talentingas vaikų li
teratūros rašytojas Kostas Ku
bilinskas. Buvo gimęs 1923 me
tais. Jo eiliuotų pasakų knygos 
“Stovi pasakų namelis”, “Buvo 
buvo kaip nebuvo” ir kit. vai
kų yra labai skaitomos. Kana
doje išleistoje “Žirginėlių” 
plokštelėje “Pasaka apie kati
nėlį ir gaidelį” irgi yra K. Ku
bilinsko.

*
Kai Kolumbas atrado Ameriką, 

tai ją kolonizuoti pradėjo tuojau 
ispanai, prancūzai, anglai, švedai 
ir olandai.

Floridoje išsikėlė ispanai ir 1565 
m. įsteigė savo pirmąją koloniją,

i Jų žinion pateko Teksas. Kalifor- 
I nija ir dar nemaža vakarinių že
mių.

Prancūzai savo pirmąjį centrą 
1608 m. įsteigė Kvebeke ir valdė 
Kanadą, pratęsdami savo valdžią 
iki Luizianos pagal Mississippę.

Anglai 1607 m. koloniją įsteigė 
Virginijoje. Olandai 1609 m- savo 
centrą įsteigė apie dabartinį Nau- 
jorko miestą. Švedai turėjo koloni- 

į ją Delaware upės žiotyse.

I M
Vai.

f». ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai. Spee. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, 111

Tel. PRospect 6-5084 

• Romuvos leidykla Maironio 
sukakčiai atžymėti leidžia “Jau
nosios Lietuvos” naują leidą. 
Iliustruoti pakviestas dail. V. 
K. Jonynas. Knygos formatas 
bus toks, kaip ir Antano Bara
nausko “Anykščių šilelio”, kurį 
taip pat išleido Romuvos lei
dykla, tik bus paieškota kito-

i kio raidyno.
• Aldonos Kepalaitės piano 

koncertas, jos pirmasis debiu
tas Carnegie Recital Hali, New

j Yorke, kovo 4 popietėje sutrau
kė pilną salę publikos, daugu
moje lietuviškos. Koncertą pa
lankiai vertino ir didžioji New 
Yorko spauda.

• Dail. Romas Viesulas gavo 
premiją Brooklyno meno muzė-

; jaus surengtoje grafikos paro
doje.

• Falmouth, Mass., buvo pir- Į 
mą kartą ir su dideliu pasiseki
mu atliktas naujas J. Kačins
ko pučiamųjų kvintetas. Grojo 
mūsų kompozitoriaus diriguoja
mo Melrose, Mass., simfoninio 
orkestro penketukas. Amerikie
čių spauda koncertui skyrė 
daug dėmesio.

• Po Lietuvoje įvykusio dai
lininkų suvažiavimo, dabar, kaip 
pranešė Vilniaus radijas, jie ė- 
mėsi kūrybinio darbo ir... va
dovaujasi “didinga KP progra
ma”. 1963 m. numatoma su
rengti respublikinę parodą. Su
kankant 100 m. nuo 1863 m. 
sukilimo, esą, kai kurie daili-; 
ninkai renka medžiagą sukili- 
mui tinkamai pavaizduoti. Kitų į 
dailininkų pareiga nutapyti ko- 
munistinius pirmūnus, brigadi- | 
ninkus, pavaizduoti dujotiekio 
tiesimo darbus. Taigi, jau spė
jama, kad kitų mietų paroda 
jau būsianti “aukšto meninio 
lygio”. I

tapybos ten randame impre
sionistus, moderniuosius pran
cūzų dailininkus nuo Bon- 
nardo ir Matisse ligi Da-

ERMITAŽO MUZIEJAUS LOBIAI
Savo gausiais tapybos, skulp

tūros, graviūrų ir piešinių rin
kiniais anksčiau Petrapilio, da
bar gi Leningrado Ermitažo
muziejus garsus visam pasauly, raine ir Picasso. Per nepilnus 
Savaime aišku, jame vyrauja ta
pybos menas. Nuostabu, kad ru
sų tapybos ten visiškai nėra. 
Rusų carai tesidomėjo vien tik 
Vakarų menu ir jį rinko. Tuo 
būdu ten atsidūrė flamandų, 
olandų, prancūzų, italų, ispanų,
vokiečių ir anglų meno kuri- cijų, iš jų 127 spalvuotos) kny- 
niai. Nuo de Vinci, Cranacho, gą, kurioje atpa 
Rembrandto, Poussino, Wat- toriją nuo Petro 
teau, Eragonardo, Delacroix, šių dienų. (P. Descai

i Corot ir daugybė kitų garsių Musee de l’Ermitage, Ed. 
dailininkų.. Iš naujausių laikų Samogy, Paris. P. G.

i

j I 
I

DR. J. IR K. AGLINSKAI '
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dšl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

i________________________________________

du šimtmečius Ermitažas tapo 
vienu gražiausių pasaulio mu
ziejų ir talpina aštuonis tūks
tančius paveikslų.

Prancūzų meno kritikas Pier- 
re Descargues neseniai išleido 
apie Ermitažą (300 reproduk-

ikoja jo
Didžiojo

les:

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63 rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6

iš
ilgi 
Le 
A.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne 

(Kampas Kedzie ir ArcherJ
V AL.: kasdien nuo 2 iki *> vai. vak 

Treč. ir sekmad. tik susitarua

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Kasdien 10—12 vai. ir 7—9Vai.-

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarua 

Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

v.

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųuette Rd

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. išskyrus trečiadienius

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 W«st 6Rtb Street 

Spee. ORTHOPEDI NES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

V AL.: Pirmad., antr.. ’ ' . ___*
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

ketv.. penkt.
v. 
ir

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

(Jonas Aistis “Poezija”, pilna 
poeto sukurtų eiiėraščių rinkti
nė. Knyga 420 puslapių, kietais 
viršeliais, su dailininko Vytau
to K. Jonyno apianku. Kaina 
6 d n riai. Spaudė Tėvų Pran
ciškonų spaustuvė. Tiražas — 
15C0 egz. 1931 metais išleido 
ROMUVA,

Stasys Laucius “Respublika” 
Tai pirmas bandymas satyrine 
fo ra nusakyti netolimą mūsų 
Tčv -nes laikotarpį. Puslapių 
skalė.us nepažymėtas. Kaina — 
$1.50 .-p; adė Orion Press, 1961 

tais. Knyga minkštais virše- 
i’ais. Išbado Pašvaistė, bendra
darbiaujant su Romuvos leidy
kla. Knygą galima įsigyti Ro- 
muvoj'-, 507 Fifth Avė., New 
York 17

LIETUVIAI MOKSLINĖJ LITERATŪROJ

j Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. HE 6-1670
DR. K. G. DALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 1
6449 So. Pufaski Rd. (Cravvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446

• Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. ‘ Kasdien 1—3 vai ir 6—8 vai vak 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais -- -
nuo 7 iki 8.

į
Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY Y. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai 
vak. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

Tel.: REIiance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTU K

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad.. antrad. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8-30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St.. Cicero

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr. W. Ross Dr. LSeibutis 

lukštų, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. VVestern Avė., tel. 
GR 6-0091: 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
gau Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą.

išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso teL REIlance 5-4410*

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. tr šeštad. pagal autartj.

DR* VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kas-’ien nuo 6—8 vai vak. 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS

Į

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

(Damen Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v. 

p. p. ir pagal apointmenta.
rei. Ofiso LA 5-2134, Rez, 878-5960

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS 
gydytojas m chirurgas 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue

- —, antrad., ketv. ir penktad. 
11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
— 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11
vai. ryto iki 3 va! p. 

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAIbrooI 5-3765

Stephen B. Andrus iš Har- metų rugpiūčio numeryje. Lich- Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
vardo Medicinos Mokyklos su 
kitais dviem bendradarbiais 
yra paskelbęs studiją: “Coro- 
nary lipid deposition during 
chronic anemia on high altitu
de exposure”, kuri tilpo praė
jusiais metais “The Journal of 
Applied Physiology”. Iš su 
straipsniu atspaustos literatū
ros matyti, kad Andrus su tos 
pačios srities straipsniais yra 
bendradarbiavęs “The Journal 
of Experimental Medicine” ir 
“Federation Proceedings”.

E. Varnauskas su keliais ki
tais tyrinėtojais prieš keletą 
metų žurnaluose “Circulation” 
ir “Circulation Research” bu
vo paskelbę keletą straipsnių 
iš kraujo apytakos tyrinėjimų. 
Minėtos studijos dabar cituo
jamos “Handbook of Physio
logy”.

w. ;
veikale
minimas jo darbas, tilpęs prieš 
keliolika 
of American 
Society”.

F. Lu koše h us 
stambiam 
and Hormones”. Jo studijos 
yra tilpę vokiečių ir prancūzų 
leidiniuose “Bienenforschung”, 
“Insectes Sociaux”, “Verhand- 
lungen der Deutschen Zioologi- 
schen Gesellschaft von Ham- 
burg” ir kt. Cituojamieji dar
bai yra paskelbti 1955 ir 1956 
m. Tame pat veikale taip pat 
cituojami A. Zubrys ir N. A. 
MiJas, kurių pirmasis yra ra
šęs “Helv. Soc. Chim. Actą” 
(1934), o antrasis “Journal of 
American Chemical Society” 
(1948).

K. V. Lichkils minimas žur
nale “Comparative and Physi- 
ological Psychology” praėjusiųBronius Murinas Gėlės (akvarelė)

S. Cibulskis cituojamas 
“Electroplating”. Ten

metų, “Proceedings 
Electroplaters

yra minimas 
veikale “Vitamins

kus yra cituojamosios studijos 
koautorium. Jos pavadinimas 
angliškai taip išverstas: “For- 
mation of temporary connec- 
tions between interceptive and 
proprioceptive

: Studija paimta 
tūta Fiziologii 
m.

V. Skrodeiis 
autoriais “< 
(1959) buvo paskelbę 
n j f‘The iVbrinolytic 
system in prostatic 
Šis darbas yra cituojamas pas
kutiniam Journal of Urology 
numeryje.

Al. L. Žukauskas minimas 
veikale “Clinical Endocrinolo- 
gy”. Ten cituojamas jo straips
nis “The adrogenital syndro- 
me”, kurį jis kaip koautorius 
buvo paskelbęs “Lahey Clinical 
Bulletin” (1955).

E. T. Petronis, jr., yra ra
šęs mokslinėje spaudoje eilę 
straipsnių, kurie buvo atspaus
dinti fiziologijos ir radiacijos 
žurnaluose.

Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą

stimulations”. 
iš Trudy 
Pavlovą,

Insti-
1957

su kitais 
‘Cancer”

dviem 
žurnale 
straips- 
enzyme 

cancer”.

į

M. J. Čeponis su kitu bendra
darbiu neseniai paskelbė savo 
darbų studiją “Phytopatholo- 
gy” žurnale.

J. Sala ir M. Tubis pernai 
buvo atskirai cituoti “The 
Journal of Urology”. Pirmojo 
minėta analitinė apžvalga apie 
tumorus, o antrojo straipsnis 
iš klinikinės patirties.

Vito V. Mitkus yra Ameri
can Society for Metais India- 
napolio skyriaus sekretorius.

Kubelis Ilona, dirbanti New 
Yorko Universiteto Medicinos 
centre, Amerikos Patologijos 
D-jos pripažinta patologe.

C. S.

rei. ofMo HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t’eč., š.ešt. pagal sutarti, 
sekm. uždarjta.

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.: penkt. 10 v. r. iki 9 v v.: 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

OR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
V‘jando8 tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie lve. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

LIGOS 
5-2670. 
Jei ne-
1-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalybč akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p.

V AL.: ▼ak..
P. -P

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus tr vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street 
kasdien nuo 6-8 vai.

šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarua.

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Llrnnln. nritmn narsi ansltarlma

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOK NA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63 Street 

Pirmad. ir ketv. nuo 2:10 
antr. ir penkt nuo 5 Iki

Vai.:
4:B0
šešt nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku 
•ualtarua.

Pirmad., 
nuo 
6 v.
11

D-

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SŪ8IT ARIMĄ

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas tr rez. 2652 VV. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel.
Į

ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street 

pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p.
v.

Vai.: 
intrad. Ir penktad. 5-8 v.

Ofiso HE 4-1818, R<z. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalybč — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. ▼. 
Šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

D

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą* 
D€1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Iki 
8; 

tik

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S..
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki
ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kasdie-

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURG® 

Vidaus ligou
10748 S. Michigan. Chicago 28. Hl 

Telef. offtso; PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946
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Chicagos Lietuvių Opera muzikinės repeticijos metu Jaunimo Centre. Re G to kunigas, šios operos II veiksme chorą sudaro 3 savaimingi chorai, tad fo-
peticiją veda pats operos dirigentas Aleksandras Kučiūnas, kuris matomas už u tografijos kairėje yra choras, kuris vaizduoja minią, kur toliau gilumoje sto-
fortepiono viduryje. Pne fortepiono yra akomponiatorius Alvydas Vasaitis. » . , • _ , -• -
Pačiame centre matyti sol. D. Stankaitytė, dainuojanti Aidą, o 'šalia jos sol. Vi ehormclstere Alice Stephens, pačiame viduryje yra vergų choras, o desme-
Algirdas Brazis, dainuojąs Etiopijos karaliaus Amonasro partiją. Dešinėje šo- ;< Jra Egipto tuolaikiniai faktinieji valdytojai žyniai arba kunigų choras. Mo-
nu matyti sol. Stasys Baras, Radames, sol. Valentinas Liorentas, Egipto ka- » terū choras pirmame veiksme dar dainuoja vaidilučių chorą, 
ralius, sol. Alvina Giedraitienė, Amneris ir sol- Jonas Vaznelis, Vyriausias Egip- (j VI, Juknevičiaus nuotr.

GYVASIS PAPINI
FRANCES C O CASNATI

"GRAŽINAI" ATĖJO EILĖ TIK PO KETURIASDEŠIMT OPERŲ

♦

♦

♦
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operą, o ypač to- ■ 
kaip Verdi “Aidą”, 

krašte, neturint 
institucijų, kurios 

savų

Pastatyti 
kią didelę, 
svetimame 
valstybinių
ją finansuotų,' neturint 
teatro rūmų, apmokamo admi
nistracijos personalo, dekoraci
jų bei rūbų dirbtuvių ir visų 
kitų reikmenų, yra tikrai mil
žiniškas darbas. Jei pažvelgsi
me į mūsų operos išeivijoje są
matą, pamatysime, kad mažiau
sios, beveik visai nematomos, 
išlaidos atitenka operos admi
nistracijai, kurioj . žmonės dir
ba tik už ačiū.

Sunkūs ir painūs operos ad
ministracijos reikalai jau šeš
ti metai iš eilės gula ant Lie-. 
tuvių Operos vaidybos pirm. 
Vyt. Radžiaus ir jo talkininkų 
— operos valdybos narių — pe
čių.

Belaukiant “Aidos” premje
ros ir spektaklių, mums įdomu 
patirti, kokiomis nuotaikomis 
ir rūpesčiais gyvena Lietuvių 
Operos valdybos pirm. Vyt. Ra- 
džius, kurio atsakymai, tikėki
me, išreiškia viso kolektyvo 
nuomonę:

— Kelių metų laikotarpyje 
jau statot penktąją operą. Ka
me gi viso kolektyvo atrama, 
kad
vyksta ir vainikuoja ne tik ope
ros kolektyvą, bet ir lietuvių 
išeiviją gražiais laimėjimais 
muzikos dirvonuose?

Pasikalbėjimas su Lietuvių Operos valdybos pirmininku Vyt. Radžium

nuolatos remia operą savo pi
niginėmis duoklėmis. Be jų nė 
viena opera lietuvių kalboje ne
galėtų išvysti scenos šviesos.

— Ar kai kuriose visuomenės 
sferose nejaučiate tam tikro 
nepasitenkinimo dėl operų sta
tymo, ir ką į tai galėtumėte 
atsakyti?

— Jaučiame, kad lietuvių vi
suomenė nori lietuviškos ope
ros pastatymo. Šis klausimas 
nėra painus, nes tokiai operai 
pastatyti pajėgų užtektų. Visa 
problema yra piniguose. Origi
naliai operai, kad ją būtų ga
lima parodyti auditorijai, yra 
reikalinga, be meninio persona- < 
lo, dar dekoracijos, rūbai, or- 
kestracija, gaidų paruošimas, 
orkestras ir atitinkamas skai
čius repeticijų. Visa tai reikia 
naujai paruošti. Gi, priešingu 
atveju, dekoracijas, rūbus, or- 
kestraciją ir kitas gaidas gali
ma išsinuomuoti, o taip pat žy
miai mažiau reikia ir orkestri
nių repeticijų. Visa tai sudaro 
50 G mažiau išlaidų. Iš čia ky
la pagrindinis klausimas: ką 
daryti, ar duoti nelietuvišką 
operą, ar koncertuoti, ką atlie
ka ir kiti 
tik, mes

— Pirmiausia, kiekvienas ii- sisakome, 
gimės grožio ir gėrio. Mūsų noma statyti lietuvio kompozi- 
darbo atramos tenka ieškoti 
žmogaus dvasios pasaulyje. O 
operoje dažnas suranda savo 
dvasiai tinkančią dalelę, lygiai 
taip pat, 
esame jos 
lietuviško 
pareiga ir 
leidžia atlikti tai, ką užsimoja- 
me. Žinoma, jei nebūtų tam at
sidėjusių žmonių, kurie veda 
ir lanko repeticijas, atlieka ki-j 
tus pastatymo darbus, nebūtų 
galima pastatyti operos. Įdomu 
ir tai, kad mes didelio dėmesio 
susilaukiame iš amerikiečių, 
kurie kreipiasi į mus, dažnai 
teiraudamiesi apie lietuvius, o 
tai duoda daug geros progos 
kalbėti ne tik apie operą, bet 
ir apskritai apie mūsų lietuviš
kuosius reikalus, tuo pačiu pla
čiai iškeliant Lietuvos laisvės 
prdblemą.

Be to, lietuviškoji visuomenė 
nėra abejinga mums. Tai pa
stebime iš palankumo mūsų 
darbui; jos nuoširdumą verti
name ir norime už tai atsiteis
ti kuo geresniu ojieros atlikimu 
scenoje. Malonu pakilti nuo kas
dienybės ir suteikti vieną kitą 
giedresnę valandėlę beskuban
čiam broliui.

Taip pat negalima neprisi
minti tų operos rėmėjų, kurie;

V. Ba- 
esame 

rudens, 
kompo-

operos rei-

cu “Jūratės ir Kastyčio” ope
ros kompozitoriumi K. 
naičiu, bent laiškuose, 
pažįstami nuo 1956 m. 
Nuo tada ir prasidėjo 
zitoriaus sukurtos
kalų gvildenimas. Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choras “Vytis” su 
džiaugsmu atėjo į pagalbą kom
pozitoriui, kai tą operą reikė
jo perrašyti ir sujungti į vieną 
knygą. Pats kompozitorius to 
negalėjo atlikti, todėl buvo pa
prašytas specialus asmuo, ku
ris tai atliko. Už tai teko atsi
teisti 690 dol. suma, kurią 
Vyrų choras sudėjo. Vėliau, 
kad tas vienas operos klavyras 
nežūtų, reikėjo padaryti foto-

rydamas tą operą pastatyti, 
ri ieškoti kitų būdų.

Cpera “Jūratė ir Kastytis” 
yra seniai baigta kurti. Reikia 
ją tik pastatyti. Ir šiuo metu 
mes susiduriame su tos operos 
orkestiacija. Operai instrumen- 
tuoti reikia pasamdyti muziką, 
kuriam teks pakloti keletą 
tūkstančių dolerių, nes jis tu
rės metus, o gal ir ilgiau, dirb
ti vien tik prie to kūrinio. Pi
nigų mes visiškai neturime. Jei 
atsirastų mecenatas, tai prie 
pastatymo būtų pasistūmėta 
žymiai arčiau.

Neseniai teko - aplankyti patį 
operos kūrėją Brooklyne ir iš
siaiškinti svarbiausius klausi-

tu-

— “Aida” jau paruošta sce
nai. Visas pastatymas y ra. pus
antro karto didesnis, negu iki 
šiOi esame turėję. Visuomenė 
greit apie tai pati spręs. Šia 
proga malonu pastebėti, kad 
šiame sezone į operos chorą 
įs.jungė visa eilė žmonių, su
darydami 100 asmenų chorą, 
kuris padalintas į 4 reikalin
gus “Aidai”. Chorui nuošir- 
dž.ai talkininkauja Alice Ste
phens dainininkės ir Vyčių vy
rų choro grupė. Vytės, vado
vaujamos ponios J. Daužvar- 
dienės, padeda anglų spaudoje. 
Skautai akademikai taip pat 
mielai atėjo į talką. S. Velbasis 
paruošė va.kų baletą. Didžiųjų 
baletą atl.ks Illinois Ballet šo
kėjai, kurių tarpe yra ir lietu
vių. Visame pastatyme dirba 
210 asmenų.

Malonu konstatuoti, kad šią

dau- 
tar- 
ide-

tik

toks milžiniškas darbas

mūsų chorai? Ir vis- 
viską susumavę, pa- 
kad, kol nėra įma-

kaip ir mes, kurie 
aktyvūs nariai. Gi 

jausmo supratimas, 
mūsų susiklausymas

toriaus operą, geriau pastatyti 
vieną kitą pasaulinio garso ope
rą, nes teigiamieji argumentai 
nusveria.

Savaime aišku, kad opera 
yra liuksusinis dalykas, šiuo 
atveju, kad ir ne profesionalinė, 
bet reikalaujanti daug finansi
nių išteklių. Patirtis rodo, kad 
tie pinigai, kurie gaunami už 
parduotus biletus vargiai būtų 
išleisti kultūriniam dalykui, jei 
nebūtų statoma operos, taigi, 
geriau, kad jie panaudojami 
kultūriniam įvykiui, apie kurį 
rašo ir kitataučių spauda, lie
tuvius minėdama pavyzdžiu sa
viesiems.

Šį kartą pravartu prisiminti, 
kad pirmoji grynai originali 
lietuviška opera “Gražina” bu
vo pastatyta tik 1933 m. va
sario 16 d., kai mūsų operos 
įsikūrimu atžymėti 1920 me
tai. Reiškia, “Gražinai” reikė
jo kitataučių kompozitorių 40 
operų pastatymų praktikos, 
kol ji galėjo ateiti į Lietuvos 
sceną.

— Žinia, kati Chicagos vyrų 
choras k operos kolektyvas 
savo pastangomis įsteigė “Jū
ratės ir Kastyčio” ooeros fon
dą. Kokioje padėtyje dabar to
ji opera yra ir kada jai Ims 
lemta ateiti į mūsų sceną?

I

generalinės repeticijos kalnų scena. Priekyje Mer- 
soi Roma Mastienė ir sol Monika Kripkauskienė — buria savo laimę iš kor

tų. Toliau — nuvargę keliautojai yra choristai.

Iš 1959 m statytos operos “Carmen“ III veiksmo 
cedes su Frasųuita

statines nuotraukas, 
sų choras padengė 
dų. Gi kai kurių operų pastaty
mo proga, mūsų personalas, ži
nodamas, kad tos operos kūrė
jas yra sunkioje būklėje, dar 
yra sudėjęs apie 490 dol. jam 
pagelbėti.

Ir čia mū- 
pusę i.šlai-

i Vėliau, susipažinus su pačia

mus. šis apsilankymas, pavedus 
mūsų valdybai, pas profesorių 
davė daug naudos ir mums pa
liko gilų įspūdį. Regis, mūsų 
tautos istorijoje jau ne pirmas 
kartas, kai didelis kūrėjas sa
vo gyvenimo dienas leidžia 
skurde, o mūsų visuomenė vi
sai tam šalta ir abejinga.

Grįžtant prie operos pastaty-
opera. buvo suorganizuotas fon- mo, “Jūratę ir Kastytį” planuo- 
das tai operai išleisti. Tai yra 

kompozitoriaus di- 
noras. Fondui pirmi- 
M. Rudienė, kuri de- 
cnergijos, kad opera

jame pastatyti 1964 m., žino
jot finansinės sąlygos ne- 
tokios žiaurios kaip dabar, 
operos pastatymas kainuo- 
ka;p šiuo metu atrodo, 45

operą statant, mes pajutome di
delę visuomenės paramą. Pvz. 
šiemet daug duosnumo susilau
kėme iš dviejų bankininkų, o 
taip pat ir kitų, kurie kasmet 
remia operą. Žinoma, inž. A. 
Rudis su ponia pakelia didžiau
sią finansinę naštą. Daug šir
dies ir visą save atiduoda ope- 
ros dirigentas A. Kučiūnas, be
rengdamas operą, operos reži
sierius K. Oželis, berežisųoda- 
mas ir betvarkydamas scenos 
reikalus, visi 3 chormeisteriai, 

i solistai ir visas choras.

4. ir paties 
džiausiąs 
ninkauja 
da daug
būtų išleista. Tačiau ši klausi
mą čia Imiu esminiai paryš
kinti Ctr-os fondas veikia vi- 
'•'škai nepriklausomai nuo mū
sų vieneto, tad v si suaukoti pi
nigai eina tik tos operos išlei
dimui. Gi mūsų vienetas, no-

ma,
bus
Tos
tų.
tūkstančius dol. Kokiu būdu iš
gauti šią sumą, dar neturima 
plano,"

— Kaip vyksta “Aidos” pa
statymo baigiamieji darbai ir ‘ 
ką galit pasakyti šios operos 
premjeros proga?

Tad, kai matome visų prita
rimą savo darbui, dažnu atve
ju ir tų žmonių, kurio sau ska
tiką uždirba fabriko dulkėse, 
argi galime nustoti dirbę.

J. Bt.

giui. Nacionalistas, idealistas, 
pragmatikas, burtininkas, mo
dernistas — visos šitos etike- 
.ės buvo jam “prie veido”, bet 
visuomet ir visur jis vienu ar 
kitu keliu ieškojo absoliuto. Jo 
poleminis tonas, nesiskaity
mas su žmonėmis, idėjomis, 
įstaigomis, ryšiais ir tikėjimais, 
jo nenutrūkstama kova prieš 
visa tai, kas banalu, nevertin
ga, išpūsta ir kasdieniška bu
vo titano kova prieš šešėlius 
ir mirusius.

Savo ieškojimuose ėjo ke
liu, siekiančiu net kraštutinu
mų. Su nenykstančiu kartėliu 
šiidyje pereidavo į kitą kelią, 
neradęs to, ko buvo ieškota.

1919 metais pasirodė du jo 
raštai, užvardyti “Meilė ar mir
tis” ir “Ar dar yra krikščio
nių?” Pokarinėje Italijoje, nu
sivylusioje prasta taika, buvo 

prabudimo šauksmas. Tatai

Giovanni Papini

Italijoje pasirodė žinomo 
pasaulinėje literatūroje, nese
niai mirusio rašytojo Giovan
ni Papinio raštų šeštasis to- 
mas. Raštus leidžia Mandado- 
ri leidykla. Šis G. Papini raš
tų leidėjas labai stropiai į šį 
tomą sudėjo kelis veikalus, 
bendru pavadinimu “Filosofi
ja ir literatūra”. Knygoje tel
pa šie G. Papinio darbai: "Fi
losofų sambrėškos”, “Futuris
tinė patirtis”, "Literatūriniai 
klystkeliai” ir “Pragmatizmas”. 
Be kitko tame tome atskiru 
rašiniu yra G. Papinio polemi
ka su kitu jo meto rašytoju - 
filosofu Croce. Polemika pava
dinta : — U Croce e la Croce, 
kas mūsiškai reiškia — Cročė 
ir Kryžius. Šitai parašyta taip 
stipriai ir su tokia užuojauta 
kitaip galvojantiems, kad 
geliui ir šiandien atrodo, 
tum tai būtų “pokantinio 
alizmo užšaldytas rūsys”.

Apdovanotas didžiulio masto 
inteligencija, G. Papini pirmus 
dvidešimt kūrybinių savo metų 
yra prirašęs veikalų daugiau 
už kitus jo amžininkus. Jo gy
ventas šimtmetis atsispindi jo 
literatūrinėje kūryboje, filoso
fijoje, mene ir visuomeniniame 
gyvenime. Po kiekvienos Pa
pinio literatūrinės kovos iš se
nosios Italijos telikdavo
skeveldros, todėl drąsiai jam 
pritiktų “entrepreneur de demo- 
litions” priesaga, arba, kaip 
mes pasakytume, profesionalo 
grioviko vardas.

G. Papini, tiesa, griovė daug, 
bet tuo pačiu metu ir statė. Jis 
stengėsi visu plačiu užsimoji
mu pašalinti visas kliūtis. Nau
juos keliuos visuomet atsisto
davo kitų savo amžininkų pir
mose gretose. Jo nuolatinis 
jaudinimasis, noras viską dū
mais paleisti ir vėl viską iš 
naujo pradėti, jo visi revoliuci
niai mostai tik parodo, kokia 
didelė drama vyko jame, eida
ma visais žinomais keliais ir 
vėl grįždama nusivylus atgal, 
šis jo ieškojimas, veržimasis į 
nežinomą absoliutą, kuris tik 
po daugelio klaidžiojimų atsi
remia į Kristų, terši raudona 
gija galima išskaityti visuose •] 
Papini raštuose.

Jis buvo neramus kovotojas 
prieš visas idėjas, visas filo
sofijas, visokių prieštaravimų 
“amžinas žydas”, paslėpto tur
to ieškotojas. Jam, kaip ir ki
tiems, turtas buvo paslėptas, 
bet jis. jo ieškodamas sau, įsi
terpdavo į kitų ieškojimus. 
Būtų galima taikyti jam viso
kius pravardžiavimus, jei ne
būtų žinoma, kad jis buvo nuo
širdus absoliuto ieškotojas, ieš
kotojas tiesos, kuri jam tik vė
liau teatsiskleidė. Visa jo gyve
nimo aplinka, visas vidinis 
jausmas kovoti prieš save, prieš 
idėjas, prieš kitus, tos tiesos 
vis tebeieškant ir tebesiekiant.

Pagaliau jis pradeda reda
guoti žurnalą Leonardo, kurio 
įžanginiame pasisakyme buvo 
pareikšta kova prieš senąjį pa
saulį ir prieš “nazarietiškąjį 
nusižeminimą”, kuris, deja, at
skiru rašiniu Lacerba pavirto 
piktžodžiavimu, kai tuo pačiu 
metu niekas neišdrįso taip iš
aukštinti “žydų svajotojo” dva
sinę jėgą, pripažįstant sukur
tos Bažnyčios didingumą. To 
meto aukštesnysis ir žemesny
sis visuomenės sluogsnis dėjo
si ją esant jau palaidotą. Ir 
G. Papini tuo metu nebuvo 
krikščionis.

Išvalydamas aplink save 
aikštę, jis brendo savyje vis 
tebebūdamas nepatenkintas sa
vimi. Kiek daug idėjų jis bu
vo paskleidęs, kiek kartų per
dirbinėjo savo planus. Kur ki
ti aprimę sustodavo, jis staty-, 
davo savo palapinę naujam žy-j įnešti'negali -

da G. Papini jau penktas mė
nuo rašė Kristaus Istoriją!

Apie G. Papinio grįžimą prie 
Dievo vienas jo artimiausių ra
šytojų Piero Bargellini parašė 
šiuos žodžius:

“G. Papini apie savo atsiver
timą jau 19C6 metais prasitarė, 
sakydamas: — Aš nei vienam 
jūsų nesu nieko pažadėjęs, o 
vienok kai kam esu pasižadė
jęs. Tai šešėliu mano dvasią 
apgaubianti kančia. Esu kai ką 
■pažadėjęs kai kam”.

Kad apgintų Kristų nuo sa
vimylos antikristo Fridricho 
Nietzschės, jis pirmą kartą 
perskaitė Evangeliją. Jo grį
žimas į 
Pirmojo 
tais, po 
bęs jau 
kintiems 
vo lyg koks smūgis. Tada jis 
pagaliau parašė didžiuliu gar
su per pasaulį nuaidėjusią 
Kristaus Istoriją.

Pačiame G. Papinio gyveni
me slypėjo tragizmas. Jis tik
rovės neieškojo, kaip ramybės 
uosto. Jis tikėjimą norėjo iš
kentėti, iš Malonės padaryti 
tragišką patyrimą. Buvo sąži
ningas iki savo genialių para
doksų paaukojimo, atsisakė 
abejonės akademijų, kuriose 
amžinos sąžinės krizės būdavo 
kasdieniais reiškiniais; pikti
nosi pasisakymais tų, kurie sa
kydavo “negalį prisipažinti ne- 
krikščionimis”. Ieškodamas tik
rovės, kaip tragiškiausio žygio, 
pats krikščionybę išpažino ne 
pagal savo būdą ar skonį, bet 
sekdamas Katalikų Bažnyčios 
mokslą.

krikščionybę brendo 
pasaulinio karo me
to, kai buvo paskel- 

keletą raštų, kurie ti- 
ir abejojantiems bu-

Sulietuvino I)r. P. Mačiulis

tai ne filosofinė 
žmonės vienodo in- 
ir moralinio lygio 
atmesti. Patriotiz-

P;it Holizmas 
sistema, kurią 
tek'gentiškumo 
gali priimti ar 
mas tai moralinis asmens santy
kis su savo visuomene, tauta ir 
savo tėvyne. Asmens, pasiekę tam 
tikro moralinio lygio, to santykio
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Lietuvos sidabriniai litai buvo kalti iš norvegiškų

sidabrinių pinigų
JUOZAS LINGIS, Stockholmas, Švedija

Žinomas latvių numizmatas spręsti. 1960 gruodžio 10 d. Os- 
A. Platbarzdis, dabar dirbąs lo univ. Numizmatikos kabine- 
Istorinio Muziejaus numizmati- j to direktorius pranešė autoriui, 
kos kabinete Stockholme ir už kad kabinetas 
savo darbus betiriant švedų vęs iš finansų 
banknotus apdovanotas atskiru ką tik užtiktą 
diplomu, retkarčiais iškasa ir tą dėžutę, ant 
Pabaltijo numizmatams įdomių buvo įrašyta: With the Comp- 
naujenybių.

Skandinavijos
Sąjungos organo Nordisk Nu-1 Melters & Assayers / to the / 
mismatisk Unions Medlemsblad BANK OF ENGLAND and 
1961 m. gruodžio mėn. nume-! ROYAL MINT. / And their 
ryje Platbarzdis, pasiremda- Norwegian Representatives, / 
mas rimtais ir abejojimo ne-. A / S C. Tennant Sons & Co 
keliančiais šaltiniais,, painfor- (Skandinavien). OSLO. Dėžutė- 
muoja apie Norvegijos sidabri- je buvo 20 sidabrinių monetų, 
nių pinigų suliedinimą ir iš to išdėstytų penkiose eilėse. Pir- 
liedlnio nukalimą Anglijos, Lie- moję eilėje 10 norvegiškų šia 
tuvos, Latvijos bei Lenkijos tvarka — 10, 25, 50 oerų, 1 
sidabrinių pinigų. krona, 2 kronos, 2 kronos, 1

1918 m. gruodžio 14 Norve- j krona, 50, 25, 10 oerų. 10, 25 
gijoje buvo sustabdytos kalti i ir 50 oerų matosi abi pusės, 1 
1 ir 2 kronų monetos, kurios | kronos gerosios pusės, 2 kro- 
pagal 1917 m. įstatymą buvo 
pakeistos popieriniais pinigais, 
o pagal 1920 birželio 16 įsta
tymą buvo pakeistas lydinys 
ir sidabrinėms 50, 25 ir 10 oerų 
monetoms, kurios paskui buvo 
kalamos iš vario - nikelio (75% 
vario ir 25% nikelio).

Koks gi likimas ištiko tas 
Norvegijos sidabrines mone
tas, kurios buvo sukrautos Nor- | 
vegijos finansų ministerijos 
sandėliuose ? Susidomėjęs nu
mizmatas gali ir tokį riešutą 
perkąsti. Ant to kelio Platbarz- 
dį užvedė Latvijos generalinis 
konsulas Norvegijoje A. Wan- 
nag. Beskaitydamas Platbarz
džio 1957 Stockholme išėjusį 
veikalą Die Muenzen nnd das 
Papiergeld Estlands, Lettlands 
und Litauens, Wannag prisimi
nė, kad apie 1925 m. Latvijos 
vyriausybė jam buvo pavedu
si atlikti kaikuriuos formalu
mus, persiunčiant norvegų si
dabrinius pinigus iš Akershus 
tvirtovės (Norvegijoje), kurios 
turėjo būti suliedytos ir liedi- 
nys panaudotas Latvijos pini
gams kalti Daugiau žinių kon1 
sulas negalėjęs suteikti, nes 
konsulato archyvas iš to laiko
tarpio yra sunaikintas.

Platbarzdžiui pasiteiravus Nor 
vegijos finansų ir muitų minis
terijoje, buvo pranešta, kad 
1925 buvo pasirašyta sutartis 
tarp Norvegijos finansų minis
terijos ir firmos Johnson, Mat
they & Co., Ltd. Londone ir 
rugpjūčio - rugsėjo mėn. 1925 
iš Oslo laivu buvo pasiųstos 
3,432 dėžės sidabrinių pinigų, 
susidariusių iš 2 ir 1 kronos 
bei 50, 25 ir 10 oerų monetų, 
iš viso 15,872,500 norvegiškų 
kronų vertės ir 139,758 kg 
brutto svorio. O kam buvo Nor
vegijos sidabrinių monetų lydi
nys panaudotas, Norvegijos fi
nansų ministerijos dokumen
tuose visai nepaminėta. Minis
terijoje yra išlikę tik du do
kumentai iš 1925, liečią minė
tų Norvegijos sidabrinių pinigų 
siuntą — tai 1925 m. spalio 10 
firmos Norddeutsche Affinerie 
Hamburge tirpinio analyzai. 
Tačiau šie dokumentai nieko 
nesako nei apie svorį, nei apie 
sidabro turinį. Autoriaus pa
stangos gauti išsamesnių žinių 
apie transakciją iš Johnson, 
Matthey & Co. Londone, kuri j 
pasaulyje žinoma kaip prekiau
janti tauriaisiais ir retais me
talais, jokių vaisių nedavė — 
firmos archyvas per antrąjį Pa
saulinį karą, vokiečiams bom
barduojant Londoną, buvo su
naikintas. Taigi, reikalas vėl 
atsidūrė akligatvyje. Tačiau, 
kaip dažnai atsitinka, pripuola- 
mumas padėjo problemą iš-

yra ką tik ga- 
ministerijos ten 
ligi šiol nežino- 
kurios dangtelio

(liments of / JOHNSON, MAT-
Numizmatų THEY & Co. Ltd., London /

COIN MELTED in 1925. Ant
roje eilėje 1925 kalto angliško
jo y2 crowns dvi monetos (abi 
pusės), po jos parašas BRI- 
TISH. Trečioje eilėje 4 lenkų 
monetos 1, 2, 2 ir 1 zloto (abi 
pusės), parašas POLISH, ket
virtoje gi trys lietuviškos mo
netos 2, 5 ir 1 lito (gerosios 
pusės), įrašas LITHUANIAN 
ir pagaliau penktoje latviškoji 
2 latų moneta (geroji pusė), 
įrašas LATVIAN.

Autoriui atrodo, kad firma 
Johnson, Matthey & Co., įteik
dama Norvegijos finansų ir 
muitų ministerijai šią dėžutę, 
norėjo parodyti, kokio likimo

nų abi pusės. Po šios eilutės 
parašas NORWEGIAN SILVER

toje dėžutėje. Autoriui atrodo, 
kad firma Johnson, Matthey & 
Co. pirmiausia atidėjo reikalin-

tani jos, Lietuvos ir Latvijos 
monetoms ir tik iš likučio bu
vo kalami Lenkijos pinigai. Pa-

gą kvotą kalti 
kiekiams, t. y.

mažesniesiems 
Didžiosios Bri-

gal autoriaus 
(autorius nurodo

apskaičiavimą 
šaltinius)

D. Britanijos 1,413,461 gab. y2 crown svėrė 19,929 kg
Latvijos .. • 6,385,531 2 latai 38,313 ”
Lietuvos .. 1,000,000 n 5 litai 13,500 ”
Lietuvos .. 3,000,000 2 litai 16,200 ”
Lietuvos .. 4,000,000 1 litas 10,800 ”

Suma 98,742 kg.

Autorius prileidžia, kad iš gų, likusiai dabaii firma John-
Norvegijos pinigų brutto svo- son, Matthey & Co. turėjo pa-
rio 139,758 kg taro svorį suda- sirūpmti sidabro iš kitur.
rė 20%, atseit 27,951 kg, tai iš 
Norvegijos sidabro Lenkijos pi
nigams teliko tik 13,065 kg. Iš 
to svorio tebuvo galima nukalti 
tik nedidelę dalį Lenkijos pini-

ta temperatūra tuojau pavers
tų garais, garai eitų vamz
džiais į pastatus ir juos šildytų, 
kaip kad dabar kai kurie New 
Yorke kvartalai ir yra šildo
mi. Toks projektas tekaštuotų 
25 milijonus dolerių”, pasakė 
H. P. Woodward. G.

MO V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?J- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

2U4ZJL67 PL ™.5~8Q63

I

VOSYLIUS FOOD MART
2433 W. 69th St, Tel. PK 6-2113

Gamina ir par- ■ 
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū- j 
kytą ir šviežią , 
mėsą. Liet, sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

Taigi, anot Platbarzdžio, pir
mieji Lietuvos sidabriniai pini
gai buvo nukalti iš sulydytų 
Norvegijos sidabrinių pinigų.

I 
! “

ŽEMES GELMIŲ KARŠČIU ŠILDOMAS įl
DIDMIESTIS

Meno ir tiksliųjų mokslų ko- Centriniame parke. “Vieną gra- 
legijos prie Rutgers universite- žią dieną, jei kas apskaičiuos, 

susilaukė suliedytosios Norve- *° dekanas geologas dr. Her- jog tai apsimoka, bus iškasta
gijos sidabrinės 'monetos.

Autorius, patikrinęs Fifty - 
Sixth Annual Report of the De
puty and Comptroller of the 
Royal Mint 1925, London 1926, 
rado, kad

■bert P. Woodward pasakė, jog “skylė” 12 mylių gilumo, kur 
nesunku įsivaizduoti, jog New temperatūra 600° F aukštesnė, 
Yorkas ateityje bus šildomas negu žemės paviršiuje. Tenai 
karščiu, einančiu iš žemės gel- galima bus sutelkti vandens ga
rnių, per iškastą “skylę” 12 my- rų tiek, kiek jų reikia New 
lių gilumo. New Yorke tokia Yorkui apšildyti. Tektų į tą 
“skylė” galinti iškasta skylę leisti vandenį, kurį aukš-

8

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuves darbą — $10.00 ir dalya

Eigios paveikslinčs lempos.
J. MIGLINAS 

254U U <>»th ”

Į

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų'' 

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

Dail. ir meno istorikas ANTANAS RŪKŠTELĖ 
atidaro 

MENO MOKYKLĄ — AKADEMIJĄ
Bus dėstoma: piešimas, akvarelė, aliejinė tapyba bei jos 

technika, grafika ir visi teoretiniai dalykai, būtini žinoti būsi
mam menininkui.

Į mokyklą gali įstoti bet kurio amžiaus ir išsilavinimo as
menys, pradedantieji ir jau pažengę.

Studentai pasirenka grupines ar individualias pamokas ir 
laiką.

Platesnių žinių ir užsirašymo reikalu skambinti telefonu 
RE 7-9478. Rašyti bei asmeniškai teirautis 3549 West 66th Place, 
Chicago 29, Illinois-

Apie mokslo pradžią bus pranešta kiekvienam asmeniškai.

S
i

1925 buvo nukalta:

M

buvo tik

gab.
M

svoris
Atrodytų, kad iš 
monetų sulydyto

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.

Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

AND LOAN ASSOCIATION 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. «Tel. VI rginio 7-7747 
Savings Insured to $10,000 by F. S. L. I. C.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

netų brutto
139,758 kg. 
Norvegijos 
sidabro tegalėjo būti nukaltos
tik Lenkijos monetos ir tai ne 
visos, o jokiu būdu ne tos ki
tos, kurios buvo sudėtos minė

I

I

GRIGUS
tPHARMACY

I]

Didž. Britanijos 
Latvijos ............
Lietuvos ............
Lietuvos ............
Lietuvos ...........
Lenkijos.......... .
Lenkijos ......

1,413,461
6,385,531
1,000,000
3,000,000
4,000,000

10,800,000 
24,000,000

y2 crown
2~
5
2
1
2
1

latai 
litai 
litai 
litas 
zlotai 
zlotas

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Jeigu apskaičiuoti svorį vien 
tik lenkiškų monetų, kuriose 
sidabro kiekis buvo 750/1000 
ir kurių 2 zlotai svėrė 10, o 1 
zlotas 5 gr (autorius nurodo 
šaltinius, iš kur žinios paim
tos), tai jau vien tik jų svoris 
būtų 228,000, o Norvegijos mo-

Valdžios įstaigoje 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visą taupymo 
sąskaitą METINIS 

DIVIDENDAS 
mokamas visoms 

santaupoms

PAS
MĖNESĮ 
BUDRIKĄ ant Bonus 

sąskaitų

and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldūkas Prezidentas

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956—1961 metu modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantiją

VISOS VAISTINES 
REIKMENYS

Išpildome receptus ir 
rime naujausius patentuo
tus vaistus.

tu-

Atdara kiekvieną dieną 
nuo 9:30 v. r. iki 10:00 v.

Duodamos didelės nuolaidos ant 
gerų RAKANDŲ, TELEVIZIJŲ, 

AUKSINIŲ DAIKTŲ, RANKINIŲ 
LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ

Svečių kambario setai,
2 dalių, nuo ................... $99 00

3 dalių miegamojo kambario 
setai nuo ........................ $99.00

5 dalių Dinette setai .... $38.00 
KARPETAI, ŠALDYTUVAI GA- 

ZINIAI PEČIAI, TELEVIZIJOS, 
HI-FI Stereo, Phonografai, KĖ
DĖS, LEMPOS.

Lengvais išsimokėjimais
Lietuviški rekordai

i

Sekmad. nuo 9:30 v. r. 
iki 2:00 p. p.

Grigus Pharmacy
6725 Scufh Pulaski Rd.
CHICAGO 29, ILLINOIS

Tel. LUdlow 1-1919
Joseph M. Grigus, B.S., R. Ph., 

savininkas

BUDRIK 
FURNITURE 

3241 So. Halsted St.
TeL CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
Sudriko radio programos sekmad. 
š stoties WHFC, 1450 kil nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

Siuskite dovanas savo artimiesiems 
Lietuvoje ir tolimame Sibire per 

PATIKIMĄ FIRMĄ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
4102 So. Archer Avė., Chicago 32, III.

Ši firma veikia jau 27 metai ir kiekvienam siuntėjui 
pristato pakvitavimą pasirašytą gavėjo 

Telef. FRontier 6-6399

Cl/ I D’C s e L F wl\ir VSERVICE

jLiquor Store
I 5515 $0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

B]
VACYS MOTOR SALES 

6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III. 
Telef. WAIbrook 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

s

V

MARCH — KOVO 15, 16, 17 D. D

BISUUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
CUSENIER THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
DUJARDIN V. S. O. P. GERMAN

BRANDY Fifth $5-29
GKAIN Ai.COBOL 19v PKOOF 

r S » Fiftb $4-89
RICCADONNA Imported VERMOUTH

Dry or Swect 30 oz. Bottle $1.19
ZYTINA IMPORTED POLISH

100 PROOF VODKA Fifth $4.98
POPULAR BRAND OF 8 YR. OLI)

CANADIAN WHISKEY Fifth $3-88
SCHENLEY MARTINI, MANHATTAN 

OR DAIQLTRI COCKTAILS Fifth $2-98
RON CANITA IMPORTED R CM

Lite or Gold Fifth $2-88

CKANB SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ. Prez.

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

i

ASSORTED GERMAN WINES 
1960 VINTAGE

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

l/l| 1 unnCi PIRM, ir K l-.l V............... g v. r. iki SVALANDOS: ANTRAM, ir PENKT...................  9 v. r. iki f>
ŠEŠTAI).

Fifth ,89c

m.
D.

Naujas aukštas dividendas numatomas
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962

1

p. 
p.

p. 
. p.

9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
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O vis dėlto galima daug kuo i
pasidžiaugti

Pagaliau atrodo, kad ir visi 
kiti, kas tik kuriuo nors būdu 
buvo rankas prie šio spektaklio 
pridėjęs, savąją dalį atliko la
bai sąžiningai. Ir dail. J. Daug- 
vilos dekoracijos (ypač trečia-

Pereitą sekmadienį Chicago- Į 
je Marąuette Parko Lituanisti
nės Mokyklos pastatytasis Da
nutės Lipčiūtės — Augienės tri
jų veiksmų scenos vaizdelis 
“žvaigždė” pradžiugino kiekvie
ną spektaklin apsilankiusį. O me veiksme), ir dail. V. Balu- 
jauniesiems žiūrovams ši popie- kienės kostiumai, ir F. Strolios 
tė buv(^ tikra šventė. Ir pėda- muzikinis apipavidalinimas, ir 
goginiu ir tautiniu atžvilgiu ši- J. Vilkaitės plastiški bei išraiš- 
toki dalykai turi neįkainojamos 
vertės. Neretai tokiais atvejais 
būna daromos klaidos, kai ge
ros intencijos įvelkamos į pasi
gailėtinai silpną sceninį ar kito
kį apipavidalinimą. Ačiū Dievui, 
Chicagoje, atrodo, šitoji negero 
vė jau išgyventa. Kruopščiai 
prieš kiek laiko paruošti “Juod 
Varniai”, o dabar ir matytoji 
“žvaigždė” yra akivaizdus įro
dymas, kad dirbama rimtai ir 
su skoniu. Didžiausioji to kalti
ninkė, be abejo, yra abiejų šie
metinių spektaklių režisierė Z. 
Kevalaitytė-Visockienė. Iš tokio 
amžiaus vaidintojų, kokius ma- ma buvo pakeisti, minint artė- 
tėme sekmadienį, padaryti su- jančias Velykas, o ne Kalėdas 
drausmintą ir akį patraukiantį 
spektaklį reikia ne tik režisie
riaus talento, bet ir geležinės tų dar pakartoti, 
kantrybės ir asmeninės aukos.

kingai parengti šokiai (ypač 
velniukų) jungėsi darnion vienu 
mon, išgaunant visa, kas šiose 
sąlygose su turima medžiaga 
buvo galima pasiekti.

Pats vaidinimo tekstas, tu
rint prieš akis spektaklio kele
riopus tikslus, gražiai pritaikin 
tas jaunajam žiūrovui. Vietomis 
tik, gal būt, reikėtų žodį labiau 
kondensuoti: trumpinti dekla
macijas ir ilgą vokalinį finalą. 
Vaidinimo veiksmas vyksta 
prieškalėdinėje nuotaikoje. Pri
sitaikant sezonui, lengvai gali-

Visas “žvaigždės” spektaklio ansamblis prieš plojančią publiką. A. Gulbinsko nuotr.
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Žemes uodega I
Į

Spektaklį Chicagoje verta bū

A. Š.

KETVIRTIEJI METMENYS
Antanui Škėmai ir kitiems, apraiškomis, kad kalba būtų 

katastrofoje žuvusiems, dedi- kaimyniškesnė ir kad jaustume 
kuotas naujasis “Metmenų” nu I mės Vakarų dalimi. Tą 
meris. Leidinys rodo norą tiek galima padaryti, kalbant 
technišku apipavidalinimu, tiek ir apie Saint-John Perse 
sukauptąja medžiaga išsilaikyti ziją. 
kultūringo žurnalo lygyje.

Savosios kūrybos puslapiuos 
šiame numery pirmauja Vladas 
Šlaitas ir Antanas Škėma. Ro
dos, paprastų paprasčiausia 
Šlaito. kalba, sujungta su min
ties gilumu, tik dviejuose čia 
paskeltuos eilėraščiuos sveria 
daugiau už dešimtį. Visą Anta
ną Škėmą randame vienaveiks- 
myje “Kalėdų vaizdely”. Rašy
tojas jam būdingu drąsumu ir 
trumpame tekste išsitiesia nuo 
Brooklyno tavernos ligi 
nės mistikos.

Iš straipsnių šį kartą 
ria Rimvydo Šilbajorio 
nė į Eldoradą”. Tai sėkmingas 
piūvis per visą Alf. Nykos-Ni
liūno poeziją, stebint poeto te
mų ir idėjų bangavimus bei rai
dą. Po dr. Juozo Girniaus anto
logijos “Žemės” įvado Šilbajo
rio straipsnis yra pirmas tokios 
apimties darbas, nagrinėjęs vėl 
šios kartos poeziją, savo galu
tinėje išvadoje pateikdamas ko
ne staigmeną, Niliūno eldora- 
dinę kelionę baigia šitaip:

“Talita kurni — Kristaus ste
buklas, prikėlęs iš numirusių 
mergaitę. Ties juo numiršta 
ankstyvesni ieškojimai ir prasi
deda didžioji transformacija. 
Kandis pakyla nuo knygos dru
geliu. Šitokioj nuotaikoj Niliū
no žmogus — ne žmogus gam
tovaizdis, bet žmogus — mo
kinys — pradeda suvokti Kris
taus prasmę. Tuo būdu kelionė 
į eldoradą nuveda į mistiškus 
krikščionybės takus. Gal kam 
iš mūsų tai yra tik dar vienas 
akligatvis, bet Niliūnui, bent 
dabar, bent gal tik šioje stadi
joje, tai yra eldoradas — nuo
latinis dvasios šviesėjimas sie
lų bendravime per Kristų. Vie
nuolis ir poetas, ėję skirtingais 
keliais, susitiko mistiška šviesa 
žėrinčiam Golgotos kalne. Ir 
nuo šio momento jo kūryboje 
pradeda skambėti intymus mo
nologas — malda.” (67 psl.)

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
randama irgi gana įdomios me
džiagos. Tik, liečiant kokius 
nors ne mūsuosius, bet apla
mai vakarietiškosios kultūros 
reiškinius, reikėtų primygtinai 
paieškoti kokios nors jungia
mosios sąsajos su lietuviškomis

okulti-

išsiski- 
“Kelio-

ŠVEDŲ ŽURNALAS APIE LIETUVIŲ 
LITERATŪRĄ TREMTYJE

Kultūrinėms 
kutuoti švedų 
PEKTIV savo 
mėn. numeryje išspausdino vie- paį gį 
no iš žurnalo redaktorių Gun-, lr Baltimorėje. 
naro Nilssono straipsnį apie lie
tuvių literatūrą tremtyje — Li-

problemoms dis- geografas Bendorius ir istori- 
žurnalas PERS- kas Čepėnas.
1962 m. vasario Lietuvių leidyklų yra taip 

Lawrence, Clevelande

buvo 
kad 
poe-

Recenzijų skyriuje gana 
liai, objektyviai ir neatkištinai 
aptariama Lietuvoj išleistas J. 
Ragausko antireliginis “Ite mis- 
sa ėst” romanas, A. Škėmos 
“Čelesta”, H. Nagio “Mėlynas 
sniegas” ir V. Bogutaitės “Veid 
rodis jūros dugne”.

Numerio silpnesnioji vieta 
yra Vytauto Donielos straipsnis 
“Atviroji ir uždaroji dvasia”. 
Jis primena anuos laikus, kada 
čia senojoj ateivių kartoj ėjo 
kova tarp “bažnytinių” ir “ne
bažnytinių”. Straipsnis lyg bū
tų viena iš gausybės anų laikų 
brošiūrų, tik pritaikinta prie 
šių dienų bendrinės lietuvių 
kalbos, apgaubiant šnektą dar 
diplomatiniu kontekstu, kai tuo 
tarpu senieji angliakasiai kovė
si didžiu atvirumu.

Metmenys Nr. 4. Redaguoja 
dr. Vytautas Kavolis, leidžia 
Metmenų Bendrovė. Šio nume
rio kaina — 1,50 dol.

K. P.

taik-

Kai man buvo dvidešimt metų, 
aš pripažinau tik save. Trisdešim
ties metų aš jau sakiau: “Aš ir 
Mocartas”. Keturiasdešimties — 
“Mocartas ir aš”, o dabar aš 4 sa
kau tik “Mocartas”.

S. Gunoud

Štai keli statistiniai daviniai, 
tauisk litteratur i ’exiL Straįs- kurie nors šiek tiek §ali Paro‘ 
nyje rašoma: kaiP Lietuva tremtyje

saugo savo kultūrinį savitumą 
ir rūpinasi savo kūrybiškomis 
pajėgomis — tremtyje išleista 
105 lyrikos rinkiniai, 180 pro
zos kūrinių, 63 jaunimui skir
tos knygos, 123 mokslinės li
teratūros veikalai, 41 religinio 
turinio knyga, 37 vadovėliai ir 
70 dailiosios literatūros verti
mų.

1943 Švedijoje susikūrė Lie
tuvių Komitetas, kurio uždavi
nys buvo rūpintis į Švediją pa
bėgusių lietuvių reikalais. Ko
miteto programon įėjo ir kul
tūrinė veikla, tačiau, laikui bė
gant, toji veikla ėmė silpnėti, 
mat, didžioji Švedijoje gyvenu
sių lietuvių dalis išemigravo į 
vakarus. Ten 800,000 užsienyje 
gyvenančių lietuvių savo priva
čiomis lėšomis sugeba išvysty
ti pagarbos vertą plačios apim
ties kultūrinę veiklą. Tremty
je išleidžiamas 51 laikraštis 
bei žurnalas, iš kurių trys yra 
dienraščiai. Didžiausias iš jų 
yra Draugas, leidžiamas Chica
goje. Savo politine orientacija 
Draugas yra labiau liberalus 
dienraštis. Nemaža mėnesinių 
žurnalų nagrinėja politinius bei 
kultūrinius klausimus. Be to, 
yra laikraščių, skirtų 
jaunimui, o taip pat 

Į nio turinio.

i

Alyva, anglys. kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai 

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880
- '<2^ ■,

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Astrofizikai mano, kad žemė 
esanti įsisupusi į didžiulį van
denilio debesį, kurį jie pava
dino geocoma. Tasai debesis 
esąs apie 800,000 mylių dia
metro, t. y. daugiau, kaip 100 
kartų didesnis už žemės skers
menį ir beveik tokio pat didu- į 
mo, kaip saulė. Tad žemė geo- 
comos centre turėtų atrodyti 
lyg mažas grūdelis.

Geokomos medžiagos tanku
mas esąs be galo mažas. Vos 10 
vandenilio atomų esą vienam 
kubiniam centimetre. Saulės 
šviesos spaudimas ir korpusku- 
liarinės materijos srovės, einan
čios iš saulės, nupučia didelę 
dalį to debesies, arba geokomos, 
į priešingą nuo saulės pusę ir 
sudaro didžiulę uodegą, kurią

premijas lietuviams rašytojams žemė nuolat velka, lėkdama ap- 
bei kultūrininkams tremtyje. saulę. Toji uodega esanti

Tik apie dešimt geresnių lie- Įk* ilgumo, o
tuvių rašytojų pasiliko savo 
krašte po sovietų okupacijos. 
Visi kiti gyvena tremtyje.

Gaila, tik kad straipsnyje, 
matyt, dėl korektorių neapsi- Į 
žiūrėjimo, kiek iškreiptos rašy
bos kai kurių vardų — tai 
nuolat pasikartojanti apraiška 
švedų spaudoje, rašant neįpras
tus vardus.

Kiek mūsų redakcijai žino
ma, šis straipsnis yra išdava 
redaktoriaus Nilssono pokalbių 
su Švedijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininku architektu 
Jonu Pajauju ir kultūrininku 
Juozu Lingiu, kurie ant savo 
pečių neša visą lietuvišką veik
lą Švedijoje.

— o — I
— Žmonės yra tiek ilgai pro

duktyvus (poezijoje ir mene), mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
J dutės pasaka. Programą veda

I W CnAtliA Steponas J. Minkus. Biznio reika- ' uoeuie laig kreiptig į. HoHsts _
------------------------------------------------------ Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 

Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

Nuo 1947 Lietuvių Rašytojų 
Draugija kasmet skiria premi
ją už geriausią dailiosios lite
ratūros kūrinį, o dienraščio 
Draugas kasmetinė didžioji pre
mija skiriama romanui. Be to, 
kasmet įvairūs laikraščiai bei kiek jie pasilieka religingi, 
organizacijos skiria ir kitas ...____

vaikams, 
ir religi-

II
leidyklų

dailiąją 
leidžia- 
Dienos. 
leidyk-

Nemažiau kaip 10 
skleidžia lietuvių literatūrą vi
same pasaulyje. Lietuviškos 
Knygos klubas Chicagoje yra 
literatūrinis klubas, kurio pa
grindinis tikslas leisti 
literatūrą. Los Angeles 
mas žurnalas Lietuvių 
Lietuvių Enciklopedijos
los, kaip jau pats pavadinimas 
sako, pirmasis uždavinys yra 
išleisti lietuvių enciklopediją, 
kurios pasirodė jau daugiau 
kaip 20 tomų. Enciklopediją 
redaguoja žymios ir tarptauti
niai žinomos lietuvių 
bės tremtyje, kaip 
Girnius, literatūros 
Maciūnas, archeologas

asmeny- 
filosofas 
istorikas 
Purinas,

jos medžiagos tankumas esąs 
10 kartų mažesnis už pačios 

.geokomos. Tad žemė kiek pa
naši į kometą.»

* ★ *

A. R.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IB 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
40SS Archer Avė. Tel. VI 7-2431 

(Incorporated) 
EDVARDAS U LIS, sav.

— Žmogus negali žinoti, kur i 
jis turi laimės ieškoti ir ją 
surasti. Bet daugel kas mano, 
kad ji ten, kur jos nėra.

V. Krėvė

T ER R A
3237 W. 63rd St., Chicago 29, DL 

Tel. 434-4660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybės, etc., etc. Kain-os nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek- i 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko-

dutės pasaka.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG)
Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 

į bet kurią SSSR dalį.
Siautimai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite mūsų jums artimiausj skyrių:

Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai v

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmloek 4-2413 
7159 So. Maplewood Ave^

Chicago 29, DL

110%, 20%, 30%> pigiau mokėsite 
luž apd raudą, nuo ugnies ir auto- 
Imobilio pas
I FRANK ZAPOLIS

3208 % West 95th Street 
•Jhicago 42, Illinois 

GA. 4-8654 ir GR. 6-4330.
X3

f?
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

LIETI'VII! PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Victory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

NEW YORK 3. N. Y
BROOKLYN 11, N. Y.
BUFFALO 6, N. Y.
BROOKLYN 7, N. Y.
Woodhaven 21, N. Y.
PASSAIC, New Jersey
PATERSON 1, N. J.
♦VINELAND, N. J.
LAKEWOOD. N. J.
NEWARK 3, N. J.
HARTFORD, Conn.
NEW HAVEN, Conn.
PHILADELPHIA 23. Pa.
PITTSBURGH 3, Pa.
CLEVELAND 13, Ohio
WORCESTER. Mass.
GRAND RAPIDS, Mich.
DETROIT, Michigan
HAMTRAMCK, Mich.
CHICAGO 22, ILL.
CHICAGO 8, ILL.
Los Angeles 22, Cal.
SAN FRANCISCO, Cal.
WATERBURY, Conn.
ATHOL, Mass

BOSTON 18, Mass-
Vineland skyrius atidarytas penktad., šeštad. ir sekmadieniais

AL 4-5456 
EV
TL 

DI
VI 

GR 
MU

4- 4952
6-2674
5- 8808
3- 1477

2-6387
4- 4619 FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė

39 Second Avenue
370 Union Avenue

332 Fillmore Avė.
600 Sutter Avė.
84—17 Jamaica Avė.
176 Market St.
99 Main Street
W. Landis Av. (Greek Orthodox Cl. Blg.) 
126 4th Street
428 Springfield Avė.
132 Franklin Avė.
6 Day Street
525 W. Girard Avė.
1015 East Carson St

904 Literary Road
174 Millbury St.

606 Bridge St. N.W. 
7300 Michigan Avė. 
11333 Jos. Campau 
2222 W. Chicago Avė. 
3212 S. Halsted St.

960 S. Atlantic Blvd.
2076 Sutter Streeč
6 John Street
61 Mt. Pleasant St.,
271 Shawmut Avė.

Tel. 
Tel. 
Tel.
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel.
Tel. 
Tel. 
Tel.
Tel.
Tel. 

Tel. 
Tel.

FO 3-8569 
BI 3-1797 
CH 6-4724

LO 2-1446 
WA
HU
TO 
sw 
GL

VI 1-5355
TO 7-1575 

BR 
WA 
AN
FI
PL
CH 9-6245
LI 2-1767

2-4035
1-2750
1-1068
8-2868
8-2256

8-6966
5- 2737
1-2994
6- 1571
6-6766

TV-RADIJAI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI -PLOKŠTELĖS 

ANTENOS- BATERIJOS - LEMPUTES 
EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

V/sfcam žom/tujfos kainos fr garantija
3321 S. Halsted St.- C LiFFSOE 4-5665

Lietuviški Naminiai Maisto Gaminiai,

Bus priimami užsakymai įvairių progų vaišėms bei parengimams.

LIETUVIŠKI NAMINIAI MAISTO GAMINIAI
2543 West 69th Street, Chicago, 29, Illinois, Telef. - 737-1286A. Duoblienė

be dirbtinių priemonių, specialistės, Lietuvoje buvusios kulinarijos mokytojos-instruk- 
torės, A. DUOBLIENBS, pagaminti, visoms Čikagoje gyvenančioms lietuvėms šeiminin
kėms bus patogiai įsigyjami kovo 17 d., šeštadienį, atidaromoje, naujai įruoštoje Teo
doros ir Igno Serapinų krautuvėje.

Atvykę pamatysite ir galėsite įsiggyti įvairių valgių: keliolika rūšių mėsos 
patiekalų, žuvų, silkių, mišrainių; įvairių rūšių lietuviško skonio tortų, pyragų, pyra
gaičių, sausainių jr kitų gaminių.

f

~ mTovTng *
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.tsses?.. jaeer

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
du, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
eitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9500

Split by PDF Splitter



• Vilniečiai koncertavo Len
kijoje, Čekijoje. Vilniaus spau
da paminėjo Vilniaus universi
teto studentų ansamblio pasi
rodymus Lenkijos ir Čekoslova
kijos miestuose. Iš viso buvo 
šeši koncertai. Varšuvoje su
rengtame koncerte buvo apsi
lankę ir Punsko lietuviai. Kai 
kurias dainas vilniečiai dainavo 
lenkiškai ir čekiškai. Didžiau-

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 17 d.

■

Žvejys (akvarelė)

šią pasisekimą turėjo “Klum
pakojis”, “Gaidys”, lyriška dai
na “Bernelis tinginėlis”, V. Mu- 
radelio “Buchenvaldo varpai” 
ir kt. Su ansambliu drauge kon
certavo operos ir baleto artis
tai E. Kaniava ir V. Daunoras, 
valst. konservatorijos dėstyto
ja pianistė E. Dineikaitė.

ROOSEVELT PiCTURE 
FRAME COMPAMY 

Manufacturers

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ 
ŠĮ PAVASARĮ

Keliaukite populiariu, draugišku laivu 

^BATORY 
Iš Quebec išplauki — Bal. 6 d. 
iš Montreal — Gegužės 4 d. 

ir Birželio 8 d.

Bronius Murinas

■/Ig ■
* A#

Montblanu

lempų signalais. Italai dabar 
pasiekė geresnį gruntą. Per die
ną jau jie nusikasa iki 8—9 
jardų. Vyriausias italų inžinie
rius sako:

— Už 8—9 mėnesių mes jau 
ragausime prancūzų vyną, o 
prancūzai — mūsų.

Prancūzų kasėjams vadovau
ja inž. Andre Gervais. Žemėms 
vežti prancūzai turi elektrinius 
traukinius, o italai — dieseli- 
nius sunkvežimius, kas, žinoma, 
surišta su aitriomis dujomis. 
Prancūzams kliudė streikai 
(prarado 99 dienas; streikai bu
vę organizuoti komunistų) ir 
krintančios iš viršaus uolos.

Tunelį užbaigus, numatoma, 
juo kasdien pravažiuos po 350,- 
000 automobilių. Išaugs mies
teliai ties tunelio žiotimis su 
plačiais turistiniais įrengimais.

Tas žinias paduodamas, žur
nalas “Newsweek” cituoja ita
lų pusėje esančio Courmayer 
miestelio kun. Don Cirillo Per- 
ron žodžius:

Kaip prigimtis, kultūros netvar
koma, virsta 
taip kultūra, 
tampa lytimi

kelionė iki Southhampton, Copenhagen ir 
o iš ten traukiniu arba auteenobiliu į visas

neproduktyvia jėga, 
nustojusi religijos, 

be tikro turinio.
St. Šalkauskis

I
Rankomis ispiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skeliamų rėmai metalu aplieti 
rėmai
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Virginia 7-7258-59

PHOEN!X, ARIZOKA
Kviečia lietuvius pasiilgusius 

saulės ir šilumos arba sergančius 
sąnarių ligomis apsistoti lietuviš
kame

Rami ir patogi
Gdynia (Lenkijoje), 
rytinės Europos dalis.

Klitory—tai modernus. be dėmeles švarus laivas, su nepapras
tai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis erdvio
mis kabinomiscyJūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, tradiciniai 
puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, siekiančiu paten

kinti keleivius ir jiems padėti.

275 svarai bagažo nemokamai!
Dėl rezervacijų ir informacijų pasitarkite su savo vietiniu 

kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 BAY STREET TORONTO, CANADA

KARPENTERIS
Visokius namų, garažų, vidaus ir 
išorės, didelius ir mažus pertvar
kymus. virtuvės spinteles darau 

! labai prieinama kaina.
I G N fl S

Tel. HE 4-5570

i
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Skelbkitės “Drauge’

— Kelias kalno viduriu gali 
būti geras, bet mes neturime 
iš akių paleisti ir žmogaus il
giausio bei sunkiausio kelio — 
į amžiną laimę. J. Daugi.

BARBARA MOTEL
2148 W. Buckeye Rd.

Butukai su pilnu virtuvės įrengi 
mu ir TV. nebrangiai 

Tel. 254-3895
Algirdas ir Janina Rimavičiai

J

N

v

J
UNIVERSAL SHOE STORE

%
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NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

I

$14.95
$15.95
$16.95 
$18.95 
$19.95

Atvykite ir apžiūrėkite mūsų gausų 
pasirinkimą prekių dovanoms.

(Liet, batų krautuvė) YArds 7-0525 
(Virš 40 metų Bridgeporte) 

Naujausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

STABDŽIŲ TAISYMAS 
BRAKES RELINED

Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja: 
CH.EV., FORD, PLYM. ..............................................................
DODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLER, BUICK 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON ................................
CHRYSL., De SOTO, PACKARD ...........................................
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC........... ................

Žemos kainos ir čia neišvardintams mašinoms. Pilnas 
hydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehilI 6-7777

f
JAU 15 METŲ

PRISTATOM SIUNTINIUS
J LIETUVĄ

— VISADA LAIKU !
y

moje, iki juostos vandeny. Ne
seniai tunelin prasiveržė povan
deninė upė, blokšdama vandens 
srovę 300 galionų per sekundę.

Kasant — didelis triukšmas.
.■

Pristatome Visokią Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

AMBRAS

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

PdEIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

Tel. PR 6-8998

CARR MOODY 
L’JMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
Raštinė atdara ka.sdien nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai

penktadaliu

prekybinių 
šis tunelis 

1957

laiko

ryšių 
buvo 

metais.

EUGENIAS 
BEAUTY SALON 

2652 VVest 47th St, Chicago, 32, Iii.
Tel. LAfayette 3-5586

INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROSĄ!
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
tėm: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

STEIN TEXTILE CD.
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, Iii.

TELEFONAS — HARRISON 7-3737
Mūsų naujas adresas yra tik blokas i rytus ant Roosevelt Rd. 

nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų.
Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo j šiaurę 

ant Jefferson St. — aikštėje
Atidaryta kasdien įskaitant ir sekmadienius nuo 9 v. 

iki 5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta.

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

AMAMS

SIUNTINIAI
I 

LIETUVĄ 
-

Jau dabar siuskite 
VELYKOMS!

DĖL GARANTUOTO PRISTATYMO KREIPKITĖS Į

CENTRAL PARCEL SERVICE
PAGRINDINĖ IŠTAIGA:

220 South Statė Street
Tel.: WA 2-9354
NAUJAS SKYRIUS: 

2618 West 63rd Street 
Tel.: WA 5-2466

Jau 1964 metais tikimasi už
baigti tunelį po didžiausia Al
pių viršūne — Montblanu. Apa
čia to 15,781 pėdą aukščio tu
rinčio kalno bus iškastas tune
lis, jungiąs Italiją su Prancū- žmonės susikalba rankų gestais, 
zija. Dabar kasimas vyksta 
per kietą granitinį kalno pa
grindą. Per dieną, naudojant 
didžiulę 75 tonų sunkumo tu
neliams kasti mašiną, prancū
zai pasistumia pirmyn 26 pė
das. Iš Prancūzijos pusės tu
nelį kasdien kasa 432 žmonės, 
iš Italijos pusės — kasa 523 
vyrai. Kasdien tarp jų tarpas 
mažėja 17 jardų.

Tunelis bus 7.25 mylios ilgio. 
Jį kasant iš viso reikės išimti 
1,308,000 kubinių jardų uolų. 
Ir taip, po didžiausiu vakarų 
Europos kalnu bus dviejų lini
jų vieškelis. Kainuos — S40,- 
000,000. Tada nuotolis tarp Pa
ryžiaus ir Romos, dabar turįs 
1,000 mylių vingiuoto pakran
čių kelio, sutrumpės 125 my
liomis. Jį bus galima prava
žiuoti visu 
greičiau.

Pramatant 
pagyvėjimą,
sutartas kasti 
Prie Prancūzijos ir Italijos pri
sidėjo dar ir Šveicarija, sutik
dama apmokėti 10 procentų 
kasimo išlaidų ir duodama du 
direktorių į tunelio kasimo dar
bų vadovybę. Ypač Geneva tuo 
tuneliu pasinaudos, nes juo 
šveicarų sunkvežimiai taip pa
togiai pasieks Genoos uostą.

Tunelio kasimas kainuoja ne 
tik doleriais, bet ir gyvybėmis. 
Kol prancūzai įsikasė 3 mylias 
gilyn į kalną, jų žuvo 5 žmonės; 
kol italai iškasė 2 myliąs — žu
vo 4 žmonės. Italai savoj tune
lio pusėj susidūrė su kieta mo
lio pavidalo uola, kuri kasant 
krinta. Kartais granito masės 
krinta ant tunelio grindų ir 
prasiveržia vanduo iš Mont 
blano požeminių rezervuarų. 
Prieš pusmetį prasiveržė taip 
stipri srovė, kad, pagriebusi me
talinę dalbą, kaip ietimi per
skrodė vieno italų darbininko 
krūtinę, nors jis buvo už 60 
pėdų. Tokios dalbos yra naudo
jamos paremti, kad iš viršaus 
negriūtų žemės ir uolos.

Tunelio lubos bus sutvirtintos 
cemento, o dabar, vietose, kur 
tai nepadaryta, 'taikomas meta
lo tinklas, kad krintą akmenys 
darbininkų neužgautų.

Kartais reikia statyti ir me
diniai ramsčiai, sutvirtinimai. Tr'č? 
Tenka dirbti 87 laipsnių šik-

KVALIFIKUOTOS 
RANKOS ir AKYS

Ne visi vaistai yra pagaminami 
vaistų gaminimo laboratorijose. 
Daugelį receptų mes turime Išpil
dyti tik iš užrašų. Tokiu atveju 
tik tikslus pasvėrimas ir Knriera- 
vimas yra labai svarbu. Kai mes 
išpildome receptą. Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy- 
sinie, kaip daktaro užrašyta.

Kasdien išpildydami didelį kiekį 
receptų, vartojame šviežius vais
tus, kurie veikia pasekmingai. Tu
rime vaistų didelį pasirinkimą ir 
pačių naujausių ir vėliausių išras
to.

DARGIS DRUG STORE
CHARLES P. DARGIS

Reg. Phartnacistas
2425 W. Marąuette 

Road
Chicago 29, III.

Tel. HEmlock 4-6050
VALANDOS:

Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai. vak. 
š» Stad. 9:30 v. r. iki S v. v.

ir sekmad. uždaryta.

— — • r.

WF$CRIPTlONf.

Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga

• Taupykite STAKDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Turtas $82,000,000.00 Atsargos Fondas $7,500,000.00

JUSTIN MACKIEUICH Sr.
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEIVICH Jr.,
President

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėne-io dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniai-, nedirbama.

ketvirtad. nuo 9 vai.

STANDARD 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION rTTn
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Vhginia 7-1141

J---------------------------- 77------- .----------------  NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT

AMERICAN BONDINO COMPANT 
AMERICAN INDEMNITY COMPANT 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S INDEMNITT COMPANT

INDUSTRIA L.- INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANT

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 
VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 

WESTERN CA8UALTT A 8URETT COMPANT
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

a ■ ■ ntr ■ ■■ ar ■ «r W

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

Split by PDF Splitter
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Los Angeles lietuvių parapijai minint šv. Kazimiero šventę, so
listė J. Liustikaite dainuoja operų arijas. L. Kančausko nuotr.
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DALIA KUCENIENE
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Liustikaite prie Pacifiko
(Muzikos mėgėjo teisėmis)

Los Angeles lietuviai mėgsta 
svečius, laukia jų ir gausiai lan
ko jų gastroles. Taip buvo ir 
su Janinai* Liustikaite, kurios 
koncertą surengė Šv. Kazimiero 
parapija savo Globėjo dieną. 
Dainininkei iš tolimo Toronto, 
atvykusiai iš kanadiškų sniegų 
ir ledų į kalifomišką amžiną, 
gėlių kupiną vasarą, nesigailė
ta katučių.

Tenka kiek apgailestauti, kad 
koncertd repertuaras mūsuose 
visad standartinio stiliaus: lie
tuvių liaudies dainos, operų ari
jos ir solo partija su choru. Tas 
trafaretiškumas, lyg rėmai, į 
kuriuos sudedamas solisto indi
vidualumas.

Taip buvo ir su Janina Lius
tikaite. ‘Ji irgi buvo pajungta 
toms repertuaro “tradicijoms”.

Satieji kompozitoriai

Į

“Aš negaliu verkti” vardu 
pasirodė Danutės Paškevičiū
tės poezijos rinkinys. Išleistas 
Nidos spaustuvės — Londone.

Atvertus turinio lentelę, ma
tome trisdešimt eilėraščių, su
skirstytų į tris grupes: Ilgiau
sia kelionė, Mezginiai ir me
džių šakos bei Lietus nemigo 
naktį. Visi eiliuoti laisvai, mo
derniai.

tas gaidas buvo išpirktas vir
tuozišku forto suliedimmu su 
melancholijos mašastu, su pri- 
dusmtu jausmo prasiveržimu. 
Liustikaite buvo gera arijoje iš 
La Traviata, pasiėmusi ilgą, 
mozaikinę, finalinę pirmojo ak
to ariją. Tačiau jos perlas šia
me koncerte buvo Zerlinos ari
ja iš W. A. Mozarto “Don Gio- 
vanni”. Tame mocartiškame 
andante grazioso, kuriuo kupi
na beveik visa ši arija, Liusti- 
kaitė buvo žavi, sava toje 
grakščioje bukoliškoje pastora
lėje, radusi koloratūrines orna- 
mentacijas, briliantiškas fiori
tūras (jų buvo apstu ir Tra
viatos arijoje), maldaujanti ir 
žaisminga, atgailaujanti ir at- 
remianti mylimojo priekaištus 
Sevilijos mergaitė.

Kai kurias šių arijų Liusti- 
kaitė dainavo lietuviškai.

Solistė ir choras

Pasirodymas su choru 
Šimkaus “šeimukšnėlėje”

J. TaHat - Kelpšos dainoje 
“Ne margi sakalėliai” (viešnia 
parodė savo balso diapazoną ir 
kartu savo šviežias pastangas
interpretuoti lietuvius kompozi- ■ įistci nebuvo dėkingas. Liaudi- 
torius. Jos; sopranas sultingas, 
gero treningo ir atsargios kvė
pavimo kontrolės. Liustikaite 
parodė balso stiprėjimo balan- 
są, įdomų’roašastinį tembrą, lie
čiant piano ir pianissimo, ir 
lengvą, greit išlygintą virpesį 
forte. St. Šimkaus “Lopšinė”, 
melancholiškosios, mašastinės 
pradžios, ’ h- VI. Jakubėno “Gė
lės iš šieno”, baladė su niuansų 
žaidimu jausmo dėstyme, su 
skambiomis aukštomis gaido
mis, vedė viešnią į koncerto 
centrą, užkariavo publikos dė
mesį ir simpatijas. S. Čerienės 
“O, tėvyne”, nostalginė ir au
gančio forte, kuris dažnai skęs
ta nuslopintame atodūsyje, ir, 
reikia pridurti, labai didakti
nio turinio tekste, nuskambė
jo stipriai. •,

Artistiška solistės išvaizda 
scenoje, jos santūri elgsena, 
plastiški rankų judesiai, rim
tis ir atsidavęs dėmesys dai
nuojamam kūriniui, suteikė vi
sam koncertui akademinę rim
tį.

Tai buvo individualus vieš
nios nuopelnas ir jos didelis 
laimėjimas, nes losangeliškė 
publika, išlepinta netolimo Hol- 
lywoodo dvelksnių, yra 
savo koncertantams.

niai choro rečitatyvai neleidžia 
solistei turėti bent kiek savi
tos įtakos bendrajai dainai. Br. 
Budriūno “Mano protėvių že
mė” giesmėje, kūrinio comin- 
ciata, pradedama piano trapiu 
įvadu ir kviečianti talkon solis
tą. man visad imponuoja savo 
desperatišku susimąstymu. Ne
trukus solisto partija skandi
nama prabilusio choro furioso 
akordu.

Tačiau toje giesmėje rastas 
solisto ir choro bendradarbia
vimas. Viešnia dainavo ir bi- 
sui. ,

Dėl kitos programos dalies
VI. Jakubėno nostalginė 

“Tremtinių ir išvežtųjų gies
mė” choro buvo atlikta vis įsi
galinčios raudos sriaute, pas
kiriems chorams įžengiant į 
giesmę vienas po kito.

Verta susidomėjimo Cl. 
Dubois oratorijos “Les sept 
roles du Christ” oratorijos 
lis, kuri buvo išpildyta 
tame pat koncerte.

Oratorija. muzikinės 
mos rūšis, kur sutelpa
duetai, trio, rečitatyvai, cho-

reikli

Operų arijos
i

Operų arijos praskambėjo 
rūpestingos akademinės rimties 
ženkle, l>et, gal. kai kur ope
rinėje medžiagoje reikėtų kiek 
prasilenkti su savo išbalansuo
to temperamento pozicijomis.

Arija iš J. Massenet “Manon” 
buvo atlikta su rūpestingu dai
nininkės dėmesiu. Gražus Lius- 
tikaitės mašastinis tembras 
piane sušildė išraišką, arijos 
jausmo suvirpėjimuose buvo 
akcentuota melancholiška des
peracija. Solistės dikcija buvo 
puiki, ir prigesintas jos šnabž
desys pasiekė visą salę. Suvir
pėjimas prieš įžengiant į auk§-

žiu našta,, šešėliai, lietus, nuo
vargis ir skausmas.

Lietus nemigo naktį. Pasku
tinieji dvylika rinkinio eilėraš
čių savo nuotaikomis giminingi 
ankstyviesiems. Laikinas pa
saulis, mirtis — žemės valdo- 

. vė, viską atsiimanti... 
! meilę.

Prie meilės norisi 
nes, atrodo, ji yra
centras. Jei iki jos dar buvo 
galima spėlioti simboliką bei 
metaforas, tai dabar — neiš
sipildžiusios meilės melancholi
ja — tiesiog “geizeriu” trykš
ta. Jau vien patys pavadinimai 
daug pasako: Meilė, Ateik, 
Ateik, Chimera, Nėra prasmės,

Pirmąją grupę, Ilgiausia ke
lionė, sudaro septyni eilėraš
čiai, kurie gyvenimą — jūros 
ir vėjo pavidale — perduoda 
rudens bei žiemos spalvomis: 
pilka, juoda, balta. Dvelkia 
nostalgija, sustingusio gyveni
mo srovė ir mirtis. Vaizdai, į 
kuriuos kreipiama daug dėme
sio, daugumoj grimsta į sau
lėlydžio agoniją.

Mezginiai ir medžių šakos: 
keliolika eilėraščių, kuriuose 
vakaras, naktis, dingus pa
vasariui su vyšnių žiedais, rau
da. Čia vėlinės, nykuma, kry-

T. 
pa- 
da-

choro

dra- 
arijos,

J-

net ir

sustoti, 
rinkinio

rai, kalba Šv. Rašto tematika. 
Oratorija visad kupina sceniš- 
kumo ir akcijos. Taip ir ši iš
trauka, kur tenoras (P. Balta
kis) ir bosas (R. Dabšys) rep
likavo siautėjančiam chorui, 
buvo choro laimėjimas. Minios 
įnirtimas, pulsuojantis savo 
kartojimo monotonijoje nukry
žiavimo reikalavimais, paskirų 
solistų pareiškimai — tai vis
kas buvo monumentališka ir 
ekspresyviai tragiška. Tačiau, 
ar ta oratorijos ištrauka dėl 

' savo specifinių savybių neišė- 
I jo iš bendros koncerto nuotai
kos ir koncerto vientisumo.

Solistei akompanavo Ruth 
Buell, chorui — R. Apeikytė. 
Chorą dirigavo komp. Br. Bud- 
riūnas.

Žodinės kūrybos dalyje N. 
Apeikfenė paskaitė B. Brazdžio
nio kūrinių ištraukų; tai buvo 
iš “Tremtinio maldos” ir iš 

I “De profundis”.
Parengimo programoje įsivė

lė kelios 
lės. Štai 
Arija iš

!operoje
“Batti, batti, o bei Masetto”, 
programoje įrašyta: “Bacci, 
bacci, o Masetto”. La Travia
tos arija itališkai pradedama 
“Ah, fors’e lui”, koncerto pro- ; 
gramoje pavirto: “Oh, forse e J 
lui”. Pagaliau ir Dubois orato- į 
rijos pavadinimas prancūziškai 
skamba “Les sept paroles du 
Christ”, programoje tapo “sep
tyniais Kristaus žodžiais nuo 
Kryžiaus”.

Bendrus koncerto įspūdžius 
susumuojant, tenka dėkoti or
ganizatoriams, parapijai, kurie 
negaili pastangų suteikti lietu- j 
vių kolonijai pirmos rūšies es
tetinio džiaugsmo parengimų.

J. Gliaudą

Danutė Paškevičiūtė

Pastelinių spalvų iliuzija, 
iš paskutiniojo ištrauka:

Arba iš Kada nors:

Kiek kartų naktimis
Ilgėjausi visa siela
Aš savo meilės, balzganos, 

švelnios,
Kuri dabai' kaip rūkas, 
Išsklaidytas laiko vėjo, 
Numirusių dienų skeveldro

mis tegrįžta. (51 psl.)

“korektūros” klaide- 
tie maži pokšteliai. 
“Don Giovanni”, kuri 
pradedama žodžiais j 

i

i

Ir taip gal plauksime abudu 
amžinai,

Veltui ieškodami numirusių 
dienų krantų. (47 psl.)

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 17 d. 7

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PK 8-0833 PR 8-0834

Gilus nusivylimas,- nerimas 
ir ilgesys keliauja per beveik 
visas eilutes. Tik pačiam pasku
tiniame eilėrašty. Nerimo pirš
tai, veržiasi pragiedruliai, bet 
ir tie merdėjimo dvasios nuslo
pinami:

I

Štai

Prašysiu nerimo mane palikt, 
Bet jis liūdnai papurtys gal

vą.
Ir pasakys, kad jis ir aš
Mes — vienas. (60 psl.)

j “Aš negaliu verkt” perskai
čius, matyti, kad poetė turi pa
kenčiamą žodyną, šiek tiek ori
ginalumo, atvirumo, lengvą sti- 

j lių ir poetiškos medžiagos krai- 
| tį. Ateitis įrodys — tūrį, nau-' 
dą ir vertę.

i į
1 Sunku pilnai apspręsti ra- 
I šytojo talentus iš pirmo rin- 
' kinio.

1

L

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West Ulth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2

r— 4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

JlBL'ANCF PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

i ____
j

Senovės graikų pasakėčių kūrė-' 
žvilgsniuos j33 Ezopas buvo vergas. Kartą 

šeimininkas pasiuntė jį į miestą, 
liepęs kažką atlikti. Pakeliui ji 
sutiko teisėjas ir griežtai paklau
sė jį:

— Kur tu eini?
— Nežinau, — atsake Ezopas- j 
Teisėjui toks atsakymas pasirodė ' 

įtartinas. Jis įsakė pasakėčių au-1 
torių nugabenti į kalėjimą. ’

1 — Bet juk aš pasakiau tikrą tie-
są. — tada ėmė priešintis Ezopas. 
— Aš tikrai nežinojau, kad pa-

. I 
Teisėjas nusijuokė ir paleido 

Ezopą.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

kaštonų nulytom

O gal ir tu atsimeni, 
Kai mudu savo

paskendę buvom,
Kai mes žiūrėjom į vienas

kitą
Žiedais

akim?
Aš nežinau ir niekados nesu

žinosiu...
Tada ieškojau tavo širdyje
Tik vieno žodžio
Ir... neradau
Dėl to ir išplaukėm abudu tekshf f kalėjimą 

atskirai
Tamsiais laivais, nuleistom 

burėm
Į vienumą ir ilgesiu išvar-

gintas bangas.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 
Parko apylinkės centre.

Dividend up to 4%%

Kuklumas yra vienintelis žibė
jimas. kurį dar galima pridėti prie 
garbės pilnumo. — Duclos

6245 South Westem Avenue

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau 
šiai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite 
Amerikos 
Marąuette

Current

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 ’ REpublie 7-8601
N i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAtayette 3-3572

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel, YArds 7 1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 501 h AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

i
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ŽMOGUS _ CIVILIZACIJOS 
STATYTOJAS IR AUKA

są. Ją derino su egzistencinės fi 
losofijos subjektyvine tiesa ir 
padarė išvadą, kad šioje plotmė
je žmogus gali pasiekti įvairių 
būties sluogsnių vieningumą ir 
iš jo rasti kelią į būties Kūrėją 
— Dievą.

Pabaigoje prelegentas iškėlė 
tą tragišką modernaus žmogaus 
padėtį^ kad jis dėl žinojimo sto
kos nepajėgė apžvelgti visos bū
ties sąrangos ir negali rasti 
emocinės lygsvaros milžiniška
me pasaulio įvykių sūkuryje. 
Dėl negalėjimo pakelti šios ci
vilizacijos svorio kyla jo pesi- 

i mizmas, kuris būdingas mūsų 
i laikams. Tačiau iš šios padėties 
galima rasti išeitį, tvirtina tė
vas Kubilius, SJ, nes žmogus 
savo prigimtimi yra civilizacijos

Šia tema tėvas dr. Jonas Ku
bilius Chicagos Stud. At-kų ga
vėnios seminare kovo 10 d. skai
tė pirmąją šių metų paskaitą.

Prelegentas davė labai įdomų 
ir gilų moderniojo žmogaus pa
dėties supratimą šių dienų gy
venime. Mūsų žmogus yra tech
nikos ir moderniojo gyvenimo 
sūkuryje, kuris jį atitraukia 
nuo normalaus gyvenimo vyks
mo ir paskandina į chaosą. Žmo 
gui suprasti ir jo ateičiai nusta
tyti reikia žvelgti į jo darbus, 
kurie pasireiškia kultūros ir ci
vilizacijos laimėjimais, teigia 
prelegentas. Tam tikslui jis pa
darė mūsų dienų civilizacijos 
emocinį, mokslinį ir metafizinį 
piūvį.

Emocijų srityje mūsų dienų 
civilizacijai būdingas triukšmas, kūrėjas ir jos valdovas, 
viršgarsinis greitis, tamsa, per
šviečiama dirbtinė šviesa, nesu-; 
prantamumas mene, literatūro- 
je, muzikoje ir egzotiniame vi
so gyvenimo būde.

Mokslo srityje prelegentas iš
kėlė keturių matavimų daikto 
supratimą, pasinaudodamas Ein 
šteino reliatyvine teorija, pagal stebint šį seminarą, buvo džiu

gu patirti, kad studijuojantis 
jaunimas stengiasi kurti savo 
asmeninį ir kultūrinį gyvenimą, 
atsiremdamas į krikščioniško
sios tiesos pagrindus.

A. Blt.

Rimas Cinką Nuovargis

Teskamba jaunystė
I 

žymėta dainų autorių ir muzi
kų, nepažymėta nė svetimų dai
nų vertėjai, ir net neišversti 
kai kurie angliškų dainų pavadi
nimai. Keistai skamba, kai tarp

Pasimatymas su nepažįstamuoju Pipiriuku
(Iš laimingos ir nelaimingos studentės dienoraščio)

Ši tėvo dr. J. Kubiliaus, S.J. 
• paskaita apie žmogų ir jo padė
tį modernioje civilizacijoje su
kėlė didelį susidomėjimą iškel
tomis problemomis. Buvo prele
gentui pateikta daug klausimų, 
į kuriuos jis, neišeidamas iš pa
skaitos ribų, preciziškai atsakė.

kurią pasaulio erdvė, turinti sa
vyje tris matavimus, ilgį, plotį 
ir aukštį, gali būti sulenkta į 
ketvirtąjį matavimą. Ši lenktoji 
erdvė neturi išorinių ribų, yra 
į save sugrįžtanti. Iš šios erdvės 
sampratos Einšteinas randa ke
lią ir į patį Absoliutą.

Prie šių keturių matavimų 
dar prisideda biosfera — gyvy
binis būties sluogsnis ir nousfe- 
ra — dvasinis būties sluogsnis, 
kuris nuosekliai veda į metafi
zinę būties sampratą.

Priėjęs prie metafizinės bū
ties sampratos, prelegentas ap
žvelgė klasinę filosofiją ir iškė
lė joje esamą objektyvinę tie-

Jūsų amžinai

labai ištroškęs ir norėjo užeiti 
kavos atsigerti. Ką dabar da

iryti? Juk visi tikriausiai ten 
du nuėjo. Ir Jonas, ir Vytas, ir 

Rima, ir Nijolė...
Aiškinuosi, kad aš esu prasi

kaltusi, ir man nustatytas lai
kas anksčiau grįžti į bendra
butį.

— Kokiu laiku tau reikia ten 
būti?

— Kuri dabar valanda? —r 
kažkur kelioms minutėms. Prie ^sargiai paklausiau.
stalo priėjo mano istorijos stu
dijų bendraklasis. Truputį pa
juokavus, jam pasiaiškinau, kad 
čia esu su savo pusbroliu, ku
ris atvykęs iš Chicagos savait
galiui. Koks buvo mano nuste
bimas, kai Pipiriukas grįžęs pa
sisveikino:

— Labas, Broli!
Aš beveik pradėjau verkt, o

Pipiriukas tik nusijuokė.
Dabar visi šoko twistą, ir 

man nebuvo kaip atsisakyti. 
Kai visi pradėjo sukinėtis, aš 
irgi išėjau šokti. Bet, kad ne
atrodytų, jog aš su Pipiriuku 
šoku, aš vis sukau nugarą jo 
pusėn, ir atrodė lyg šoku su 
kitu.

— Jūra, tu labai gerai šoki, 
bet tu tik į vieną pusę suki. 
Reikia į dešinę, į kairę, į priekį, 
ne tik į užpakalį, — jis malo
niai man paaiškino.

Po to apie pusvalandį aš su 
draugėmis šukavausi plaukus, 
lyg ilgiausias kasas būčiau tu
rėjusi. Grįžtu, ir pagaliau šo
kiai pasibaigę! Pipiriukas buvo

Lipdama laiptais' žemyn, su
stojau netoli durų pasižiūrėti į 

j save veidrodyje. Viskas tvar
koj. Plaukai dailiai supurkšti, 
lyg sucementuoti. Raudonas 
megstinis, nutįsęs žemiau lie
mens, puikiai slepia figūrą, o 
sijonas trumpas, tyčia rodo ke
lius. Teniso batai nunešioti iki 
pilkumo. Galėčiau pozuoti mū- j 
sų mokyklos laikraščiui “Daily 
Illini”.

Taip begalvodama, atidarau I 
duris į laukiamąjį ir... —ai, 
—jai, —ai! kiek berniukų! — 
galvoju žvalgydamasi aplink ir 
rydama seiles.

— Man tas patinka, ir tas 
patinka ir anas neblogas ir tie 
gan įdomiai atrodo... O kuris 
gi mano?

Išsiėmiau baltą nosinę ir pa
gal susitarimą pradėjau žiauriai 

įkosėti. Išgirdęs mano mirtiną 
kosulį, nežinomasis princas tu
rėjo tuoj pat pasirodyti.

Žvilgterėjau kairėn ir matau 
— aukštas blondinas, Rock 
Hudson, eina į mano pusę. Bet 
staiga iš kito šono girdžiu:

— Labas Jūra, aš esu Petras. 
Atrodo, kad aš tas laimingasis, 
kuris jus ves į šokius.

Žiūriu tiesiai pirmyn — nie
ko nematau. Nuleidžiu akis, 
ne, negali būt, netikiu.

— Taip, — pagaliau žodį 
spjoviau.

Ką matau? Sunku paaiškinti. 
Atrodo — berniukas. Bet kaip 
Dievulis nuskriaudė jį: raudoni 
plaukai, raudonas veidas, žuvies 
akys apvalumas kaip Kalėdų 

J senelio, ir, be to, jis visa pėda 
■ žemesnis už mane.

Padėdamas man užsivilkti 
paltą, turėjo gerokai pasistieb- 

apie dvidešimt narių, pasiryžo ti, o einant šaligatviu, taip no-

■k

Oi

iš-

KCTA ŠOŠYTE, Urbana

— Viens, du, trys; viens 
trys; viens...

Nebegalėjau antrojo šokio su 
juo skaičiuoti, nes skaudėjo gal 
vą. Trečiąjį šokant staiga su
skaudėjo koją, paskui šonus — 
apendicitas, ir taip toliau, kol 
permąsčiau visą anatomiją.

Pirmą pertrauką jis nuėjo

— Be penkių vienuolikta.
— Man reikia būti namie vie

nuoliktą.
— Oi, tai reikės pabėgėti, — 

atsiduso Pipiriukas.
Tai taip ir padarėm. Bėgom 

iš studentų namų iki pat sta
diono, kur stovėjo mano bend
rabutis.

Tik tas Pipiriukas pašėlęs. 
Kodėl jis nepasakė, kad buvęs 
bėgimo čempionas. Jis lengvai 
bėgo, laikydamas mano ranką, 
o aš jau beveik skridau.

Prie durų padėkojo jis man 
ir paprašė vėl susitikti, o aš 
padėkojau jam už malonų va
karą ir atsiprašiau, kad nega
lėsiu pasimatyti su juo, nes rei
kės važiuoti aplankyti sergan
čią tetą.

Tokiu pavadinimu New Jer
sey Studentų Sąjungos skyrius 
išleido naują dainorėlį jauni
mui.

Gal tiksliausiai jo paskirtį
apibūdina patys leidėjai įžangos lietuviškų dainų užtinki tokus 
žodyje: “Šiame leidinėlyje nori- pavadinimus kaip “Autumn 
ma pateikti šio meto jaunimo Leaves” arba “Never on Sun- 
labiausiai mėgstamas dainas, day”. Jei buvo galima išversti 
kurios pavaizduos ir dabarties visą dainos tekstą, tai neturėtų 
jaunimo dvasią. Pavartę šios būti sunku duoti ir lietuvišką 
knygelės lapus, rasite daug pavadinimą, 
jums žinomų, girdėtų dainų, bet 
nemaža yra ir naujesnių, ma
žiau girdėtų.”

Šių dainų čia telpa apie šim
tas. Ne visos jos patiks mūsų 
muzikams ir ne visos jos yra 
lietuviškos. Čia randame daug 
vertimų iš anglų ir kitų kalbų, 
daug šokių muzikos. Nesvarsty 
sime klausimo, ar geriau ang
liškas dainas dainuoti lietuviš
kai, ar angliškai. Daugelis pasa
kys, kad geriausia būtų jų visai 
nedainuoti, bet negalime sakyti, 
kad jaunimas jų nemėgtų. Tai- 

Į gi, gal ta jaunimo dvasia ir nė
ra tokia ideali, kaip mes norėtu
mėm, bet kaip leidėjai sako, ji

studentė šiame leidinėlyje tikrai atsispin
di.

- Gal didžiausias knygutės trū
kumas yra tai, kad niekur nepa-

Visgi reikia pasidžiaugti, kad 
toks palyginti nedidelis skyrius 
kaip New Jersey, kuris turi

i
I
I

rėjau jj paimti ir įmesti į ka-

įkalti

išleisti tokį leidinėlį. Dainas su
rinko skyriaus pirmininkas A. nalizacijos šulinį, kaip pipirą į 
Šaulys. Iliustravo vice-pirminin sriubą. Taip jį mintyse ir pa
kas S. Augulis. Visas skyriusĮ krikštyjau — Pipiriukas. 
prisidėjo prie spausdinimo dar- Kol pasiekėm šokių salę, su- 
bų. O jų buvo gan daug, nes 
knygelė spausdinta rotatorium, 
bet darbas atliktas nepaprastai 
švariai.

— Kraštas yra ne tik geo
grafinė, bet ir istorinė sąvoka, 
nes jis ne tik gamtinė, bet ir 
žmogiškoji erdvė. Dr. J. Girnius

Profesorius, norėdamas 
klasei kalbos žinojimo svarbą:

— Kiekvieną žodį, norėdami įsi
dėmėti, penkis kartus garsiai pa
kartokite, ir jis liks jūsų amžinai.

Tai išgirdusi, jauna 
pradėjo garsiai kartoti:

— Petras, Petras, Petras, Pet
ras, Petras...

Knygelė yra patogaus kišeni
nio formato. Tiražas 200. Jos 
kaina 75 centai. Skyriai arba 
pavieniai asmenys, kurie kny
gele domėtųsi, gali kreiptis New 
Jersey skyriaus pirmininko ad
resu: A. Šaulys, 420 12th Avė. 
Paterson, N. J.

KAS, KUR, KADA IR KAIP?
• Lietuvių Studentų Sąjunga I 

paskyrė $250 LITUANUS žur
nalo reikalams.

• Lituanicos klubas Illinois 
universitete, Navy Piere, išsi
rinko naują pirmininką ir vice
pirmininką, nes dalis valdybos 
išvažiavo studijas tęsti į Urba- 
ną. Pirmininku išrinktas Linas 
Jurcys, o vice-pirmininke Mar
garita Riškutė.

• Detroito LSS skyrius tvar
kosi truputį kitaip negu kiti. 
Valdyba sudaryta iš federacijos 
akademikų skautų, ateitininkų, 
ir Santaros pirmininkų su pen
kiais kitais rinktais nariais. 
Kiekviena organizacija paruošia 
per metus po vieną vakarą: 
ateitininkai Velykų šokius, aka
demikai finis semestri, o Santa
ra Kalėdų eglutę.

• Šią žiemą Detroite studijas 
baigė Saulius Černiauskas — 
komercinius mokslus, o Marytė 
Skirgaudaitė — medicinos tech
nologiją.

Pavasari planuoja baigti Al
gis Juška, Vytas Rugienius, Ju- 
rina Smagrauskaitė, Jonas šeš
tokas, ir Bronė Badikonytė.

Iš marine corps sugrįžo Na
rimantas Udrys, Vytenis Da- 
mušis ir Petras Kunsteklis, vėl 
įsitraukdami į Detroito studen
tų gyvenimą.

• Urbanoje įsisteigė diskusi- ■ 
nis būrelis. Jis formaliai nepri- rėti 
klauso LSS ar kitai organizaci
jai. Tai studentai, kurie susiren- 

■ ka sekmadieniais po pietų ir dis 
kutuoja jiems įdomius klausi
mus. Jau klausėsi “Baltaragio 
Malūno” plokštelės ir Egidijaus 
Užgirio minčių apie relatyvumo 
teoriją.

Ateityje žada visi eiti pažiū- 
universiteto statomo A. 

Miller vaidinimo “The Cruci- 
ble”. Kol. A. Skirmuntaitė pri
žadėjo aptarti dr. J. Girniaus 
knygą “Tauta ir tautinė ištiki
mybė.”

• Stud. ateitininkų ruošiamo 
Chicagoje Gavėnios seminaro 

| bendra tema yra “Jaunimo pro-

blemos”. Kadangi šios paskai
tos yra ruošiamos 
visiems studentams 
įdomu dalyvauti.

Rimas Cinką

zmojau sj tą ir apie jo tėvelius, t 
kačiukus, vėžlius, varles, dėdes 

I ir dėdienes.
Įėjus salėn, sėdausi prie pir

mo pasitaikiusio stalo. Pipiriu
kas norėjo nuvilkti man paltą, 
bet aš sakiausi esu sušalusi ir 
tik vėliau nusivilksiu. Kokia 
man būtų gėda, jei jis vėl pa
šoktų kaip krepšinio žvaigždė, 
galinėdamasis su mano paltu, 
ypač kai visi aplinkui stebi nau
jai atvykusius svečius.

Neužilgo prasidėjo šokiai. 
Tur būt man trūko lentelės gal
voje, kad sutikau šokti.

— Rupūs miltai, kad grindys 
mane prarytų, — pagalvojau.

Pipiriukas apkabino savo ran 
komis mano liemenį, užsimerkė, 
ir pagal muziką pradėjo skai- 

1 čiuoti:
dr. A. Liu-

kalingumas organizuotumo šių 
dienų jaunimui.”

• Sekmadienį, kovo 11 d. gru 
pė Clevelando studentų pasiro
dė televizijoje, išpildydami tau
tinių šokių programą.

• U. of Illinois, Lituanicos 
klubas Chicagoje, šį šeštadienį, 
kovo 17 d. ruošia išvyką į mau
dymosi baseiną, Lawson YMCA 
Chicagoje. Pradžia 7 vai. v.

• Omahos LSS skyrius birže
lio 2 d. ruošiasi daryti iškilmin
gus šokius Stock Exchange 

i Ballroom.

visuomenei, 
turėtų būti

Šį šeštadienį bus 
levičiaus paskaita “Tremtis šių 
dienų jaunimui: bausmė ar pa
laima?”. Sekantį šeštadienį dr. 
V. Vygantas kalbės tema: “Rei

Lelevelio salė Vii niaus Universitete

• Rochester, N. Y. įsisteigė 
naujas LSS skyrius. Pirminin
ku išrinktas Edmundas Vasi
liauskas.

• Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje balandžio mėnesį ruošia 
savo garbės nario Maironio mi
nėjimą.

• Romas Bumeikis paskirtas 
Chicagos LSS skyriaus užsienio 
reikalų vedėju. Scena
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