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MOKSLAS MENAS
LITERATŪRA

ČIURLIONIO KELIASI TARPTAUTINĮ 
PRIPAŽINIMĄ

Susimąstykime ir ties kultūrine informacija

Tarp nemalonių politinių dia
logų, temdančių mūsų padangę, 
retkarčiais švystelėja ir spindu
lys. Šiuo kartu toks šviesulys a- 
teina iš tolimos Portugalijos sos 
tinės Lisabonos. Mus pasiekė 
ten išeinančio puošnaus meno 
ir literatūros žurnalo “Colo- 
quio” š. m. nr. 1, kuriame ma
loniai stebina ilgokas straips
nis apie Čiurlionį. Straipsnio 
autorius, Mario Dionisio, yra 
portugalų rašytojas, poetas ir 
meno kritikas, išleidęs romaną, 
du eilėraščių rinkinius ir dvi 
meno studijas.

Savo straipsnio, pavadinto 
“Pirma Kandinskio?”, pradžio
je jis iškelia faktą, kad nepai
sant labai gausios ir kasdien 
vis didėjančios bibliografijos 
apie abstraktųjį meną, jo prob
lema vis dar tebėra poleminėje 
fazėje. Gal todėl, pastebi M. 
Dionisio, nefigūrinio meno gy
nėjai užsispyrusiai laiko jį ta
pybinio meno galutine faze. Jei 
kubizmas buvo paskutinė figū
rinio meno pastanga nenusi- 
kratyti figūra, bet jai suteikti 
kitas išraiškos priemones, tai 
šių dienų abstraktus menas są
moningai atsuka nugarą figū
rai kaip tokiai, jos išsižada.

Kodėl, klausia autorius, abst
raktus menas iškyla kaip tik 
prieš pirmąjį Pasaulinį karą? 
Kodėl pirmiausia pasireiškia 
tas abstraktus menas, kurį 
Brionas 1956 m. pavadino “ant
ros rūšies”? Kodėl abstraktus 
menas — tyras ar netyras — 
pasiekia savo aukščiausio žy
dėjimo po antrojo Pasaul. ka
ro, ne 
dienom, 
rimo ir 
je?

Į visus tuos klausimus atsa
ko W. Kandinsky, kuris kąr- 
čiai skundžiasi savo gyvenamu 
laikotarpiu. Anot jo, visų bė
dų priežastis — bendralaikių 
materializmas ir ateizmas. Tai 
pačiai priežasčiai jis priskiria 
ir reikalą naujo meno, kuris 
abstrahuotų (atitrauktų) ry
šius su išoriniu pasauliu ir pil
numoje pasišvęstų menininko 
sielos išraiškai. “Kai išoriniai 
pagrindai gresia sugriūti, 
gus nusisuka nuo išorės ir 
ta į save patį”.

Dar aiškiau pasisako 
Klee savo dienoraštyje
m., rašydamas: “Juo šis pasau
lis patampa baisesnis, juo la
biau menas nori būti abstrak
tus, tuo tarpu kai laimingas 
pasaulis skatina meną, atsuk
tą į žemę”.

Tad kyla klausimas: ar Kan- 
dinskis buvo atskleidėjas, ar, 
priešingai, pats buvo apšvies
tas? Ar jis pradeda kelią, ar 
eina keliu, kuris jau buvo ki
to nužymėtas? Ar reikalas ei
na apie griežtai asmeninį atra
dimą, ar laikotarpio apraišką, 
į kurią jis tik įsirikiuoja, nors 
ir su neprilygstančia išradimo 
ir mintijimo jėga?

Štai, sako M. Dionisio, prob
lema, kuri kyla kiekvienam, 
skaitančiam paskutinį lietuvių 
žurnalo “Lituanus” numerį ir 
kuriame telpa visuma tekstų 
apie dailininką M. Čiurlionį, ku
ris buvęs “abstraktus septyne- u 
rius metus pirma Kandinskio,

sąjungininkų triumfo 
bet “šaltojo karo” ne- 
nusivylimo atmosfero-

metafizinis dešimtį metų pir
ma metafizinės tapybos ir sur- 
realistas dešimtį metų pirma 
surrealistų manifesto”. Nors 
tokiu teigimu ir nelabai norė- 

' tum tikėti, tačiau reikią pripa
žinti, kad jis sudaro svarbų 
abstraktiniam menui klausimą 
ir ypatingai kiek tai liečia V. 
Kandinskio, kaip to meno pra
dininko, vaidmenį.

M. Dionisio klausia, kas tas 
i Čiurlionis? Ir pasakoja savo 
patikrinimus įvairiuose meno 
žodynuose bei enciklopedijose, 
kurie .nedaug ką jam tesuteikę. 
Toliau jis visuose savo išvedžio
jimuose remiasi Rannitu ir 
skaitytojus supažindina su 
Čiurlioniu. Jis apgailestauja, 
kad Čiurlionis niekad nebuvo 
parodytas Vakaruose. Ir jeigu 
kada ir būsiąs, tai, galimas 
daiktas, tada, kaip žinovai tvir
tina, jo paveikslai neteksią pu
sės savo chromatinių savybių, 
nes spalvos po truputį vis blun- 
kančios.

I

Gali būti, samprotauja M.
Dionisio, kad Čiurlionis nėra 
griežtas abstraktistas,. nes yra 
jį laikančių ir simbolistu. Bet, 
šiaip ar taip, jeigu “Lituanus” 
paduodami duomenys esą tik
ri, — ir tai yra svarbu meno 
istorijai, — negalima užmirš
ti, baigia autorius savo straips
nį, kad tuo metu, kai Kandins- 
kis piešė savo garsią akvarelę 
“Abstrakcija”, lietuvis jau nau
dojosi kalba, kuri sužadina mu
myse mūsų būties irracionali- 
nes gelmes. Straipsnis papuoš
tas Čiurlionio atvaizdu (kuris 
klaidingai pavadintas autoport
retu) ir trijom jo paveikslų 
nuotraukom.

Pabaigai keletą žodžių apie 
mūsų kultūrinę propagandą. 
Šis puikus straipsnis apie Čiur
lionį tokiam puošniam ir tarp
tautiniai žinomam žurnale kaip 
“Coloąuio”, tegalėjo pasirodyti 
tik “Lituanus” dėka, kuris, kaip
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žinome, visą laiką stovi 
bedugnės krašto. Išėjus vienam 
numeriui, nežinia, ar begalės 
pasirodyti sekantis. Kasmet 
vykdomi vajai neįstengia su
telkti pakankamai lėšų bent 

i kiek pastovesniam leidimui už
tikrinti. Tuo tarpu jis yra ne
pamainomas mūsų kultūrinių 
vertybių plačiam pasauly sklei
dėjas.

Šiuo metu, kada šaltasis ka
ras, iš viso ko sprendžiant, ga
li nusitęsti gal dar dešimtme
čiam, ar nebūtų tiksliau dides
nį dėmesį sutelkti į mūsų kul
tūrinių vertybių kūrimą ir 
skleidimą, užuot dešimtis tūks
tančių svaidžius politinei pro- 

I pagandai, kuri nors ir reika
linga, bet tokioje formoje, kaip 
kad dabar vykdoma, vargu ar 
pateisina įdedamą darbą ir su
dedamas lėšas. Jau būtų laikas 
ir šioje srityje imtis
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žvmiame

TAI VISKAS, TAI MANO SUMMA POETICA
Jonas Aistis savo poezijos ir aplamai literatūrinėmis temomis

Literatūros bičiuliams besi
džiaugiant poeto Jono Aisčio 
viso kūrybinio lobio pasirody
mu vienoje, “Romuvos” išleis
toje, knygoje, buvo progos už
kalbinti poetą įvairiais literatū
riniais klausimais. Jono Ais
čio nuomonės ir mintys, tikime, 
bus įdomios ir Kultūrinio Drau
go skaitytojams.

— Ar naujai išleistoji Jūsų 
poezijos knyga sukaupia savo 
puslapiuos tik pačius rinktinius 
eilėraščius ar šimtaprocentiniai 
viską, ką tik esate šiame žan
re parašę?

— Taip, tai viskas, tai ma
no summa poetica — visa po
eziją. Ją ruošdamas, turėjau 
slaptą mintį, kad net tada, kai 
aš pats kapituloje balso netu
rėsiu, šios eilės liks tokios, kaip 
knygoję, nebent vėl kada tu
rėčiau progos paruošti naują

laidą, kuo vis dėlto tektų abe- 
I joti. Ta ir buvusi pagrindinė 
priežastis, kodėl šią knygą lei
dau. Tuo būdu ši knyga yra 
ne vien viena iš mano knygų, 
bet gal daugiau mano poetinis 
palikimas (testamentas). As
meniškai man ji yra nemažas 
laimėjimas. Man sunku ir ne
patogu apie tai kalbėti. Būtų 
gerai, kad kas kitas nors ap
graibomis perbėgtų mano poe
zijos testo evoliuciją.

— Kiek prisimename, dar 
Lietuvoje buvote suskubę tokią 
visos 
leisti.
buvo 
juos ankstesnių rinkinių 

Jūsų poezijos gerbė-

man berašant, gal daugeliui tai 
bus didelė naujiena, pati kal
ba ir josios kultūra (turiu gal
voje bendrąją, rašto kalbą) 

' pažengė. Ir dar, poezijoje bu
vo (ir tebėra) toleruojami tar
miškumai, o ne visi gi buvome 
iš Rygiškių kaimo kilę... Ir kai 

i šiandien pagalvoju, o kad aš 
būčiau turėjęs 1926 m. Lietu- 

į vių kalbos vadovą... Jo reikėjo 
laukti man net penkiolika me
tų! Nuo 1932 m. sakiau ir sa
kysiu, kad lietuvių poezijos kal- 

Į ba gali būti tiktai bendrinė raš
to kalba. Tų metų rudenį gu
lėjau Karo ligoninėje. Pavasarį 
buvo pasirodžiusi mano pirmo
ji eilių knyga. Draugai ligoniai 
jėga mane nutempė prie radi-

karštai ginčijosi: pa- jo aparato: Klausyk, apie ta- 
nutaisė Aleksandriš- ve kalba ir tavo eiles skaito... 
eilėraščius? Įdomu Pažinau Vytauto Alanto balsą:

JONAS AISTIS

Pavasarėjant

Taip nuostabiai pakvimpa kartais žemė, 
Nors pavasaris dar miega pumpuruos, 
Nors dar juodos šakos šnekasi neramios, 
Kad pailgo laukti vasaros kaitros...

Kartais gi vytelė dangišku sopranu 
Gysteli viršūnėj, kartais gi tyla 
Ir tas žemės kvapas širdį pakutena 
Nečionykščio džiaugsmo nuostabia gaida

Rausta skliautas, žemė ir arimai juosta, 
Tyras vandenėlis bėgdamas vaga
Spindi, it laimingos mylimosios skruoste

t 
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• Lietuvių poezija 
amerikiečių literatūros žurnale. 
Apie 30 lietuvių poetų kūrinių 
vertimų į anglų kalbą, iš ką 
tik išėjusio 
Oak, buvo 
amerikiečių 
’ui Prairie

rinkinio The Green 
nusiųsti žymiam 

literatūros žuma- 
Schooner. Žurnalo

redaktoriai iš jų išrinko dve
jetą — liaudies dainą ir Biru
tės Pūkelevičiūtės eilėraštį Ma
no Motina. Tiedu kūriniai bus 
išspausdinti sekančiame Prai
rie Schooner numeryje, skirta
me pasaulinei poezijai.

Ašara sustingus laime pažydėt...
Ak,kaip žemė šiandien nuostabiai nuoga, 
Kaip skliaute pakibus vieniša žvaigždė!

Kodėl jūs, žodeliai 
Šitaip susidėjot, 
Kad mano mergelė 
Jums nepatikėjo?..

Kad mano mergelė 
Su kitu nuėjo, 
Kodėl jūs, žodeliai,, 
Šitaip susidėjot?..

Bernelis

Kad kitaip, žodeliai, 
Būtumėt skambėję, 
Gal mano mergelė 
Su kitu būt nėjus?

Kodėl jūs, žodeliai,, 
Šitaip susidėjot?.. 
Kad mano mergelė 
Jums nepatikėjo?

RUSAI PER AMŽIUS NESIKEIČIA

Neseniai Maskvoje buvo ati
darytas Lenino mauzoliejus, 
nuo kurio liko pašalintas žodis 
“Stalin”. Kelių blokų ilgumo 
maskviečių ir kitų rusų eilė 
išsirikiavo prie mauzoliejaus 
įėjimo pagerbti savo stabą

Bronius Murinas Upės kilpa (akvarelė)

savo poezijos knygą iš- 
Daug kur joje eilėraščiai 
naujai taisyti, palyginus 
su

tekstais, 
jai tada 
taisė ar 
kis savo 
būtų žinoti, kaip pasielgta šį. jis radijo bangomis recenzavo 
kartą? Ar paliktas atskiruose Į mano eilių rinkinį. Jis paskaitė 
rinkiniuose skelbtas tekstas, ar kaip tiktai tą posmą, kur mano 
vėlesnis — pirmosios rinktinės, buvo surimuota “klydau” su 
ar šį kartą dar vėl naujai pa- “neradau”. Man tai buvo lyg 
taisoma?

Šią knygą gal reikėtų laiky
ti anos, prieš dvidešimt metų 
pasirodžiusios, antrąja papildy
ta laida. Ta taip pat turėjo 
pretenzijų į pilną ir užbaigtą 
visos mano poezijos rinkinį, ir 
labai didelis klausimas, ar ji
nai, jei įvykiai būtų klostęsi 
ana, sena vaga, būtų buvusi 
papildyta visu trečdaliu, kaip 
dabar, ar ne? Taip, pirmoji 
laida buvo labai radikaliai tai
syta. Taisyti reikėjo, tik tasai 
taisymas buvo labai skubiai at
liktas: per pusantro mėnesio.

Įgimtas tautos paprotys — visada ką nors garbinti
Netenka stebėtis, kad toto

riškosios kilmės Uljanovas-Le- 
ninas ir gruzinas Džiugašvili- 
Stalinas susilaukė tokio visuo
tinio garbinimo rusų tarpe ir 
gyvi ir po mirties. Šiuo atveju 
rusai pasirodė tebetęsią tradi
ciją, pradėtą dešimtame šimt
metyje, pagal kurią kone kiek
vienas valdovas automatiškai 
virsdavo šventuoju ar palaimin 
tuoju (rusų šventųjų sąrašas 
priskaičiuoja per šimtą carų ir 
kunigaikščių).

Didelių krikščioniškų dory
bių tam nereikėjo. Mirti už tė
vynę karo lauke, nuo pasikėsin' 
tojo rankos ar net ir ligos pa
tale pilnai pakako patekti į 
šventųjų sąrašus. Juk rusų val
dovai stovėjo ne eilinės vals
tybės, bet “šventosios Rusijos” 
pryšakyje. Dargi 1914 metais 
rusų pulkai žygiavo į karą už 
“Šventąją Rusiją”. Stalinas at
gaivino kone tą patį idealą per 
paskutinįjį karą. Jis nereikala
vo mirti nei už jį nei už ko
munistų partiją. Rusai ir jų 
pavergtosios tautos buvo ragi
namos ginti “tėvynę”. Netgi 
visas karas propagandistų bu
vo paverstas “Didžiuoju Tėvy
nės karu”.

Užbaigdamas savo studiją su 
paskutiniuoju caru, profesorius 
Černiavskis nesusigriebė išvesti 
paralelės tarp dabartinio, besai
kio komunistinės valstybės gar
binimo bei idealizavimo ir, pa
vyzdžiui, Konstantino Aksakovo 
tvirtinimo, padaryto prieš šim- 

itą metų: “Rusų valstybė yra 
sukurta ne pavergimu, bet lais 
vanorišku autoriteto prisiėmi-

DR. ALBERTAS TARULIS 
Washington, D. C.

ne-Daugelis iš jų, pagarbinę 
klaidingąjį, absoliučiai tobulą 
Leniną, traukė prie Stalino ku
klaus kapo Kremliaus patvo
ryje atiduoti ir jam pagarbą. 
Kad ir nudievintas, kad ir ap
šauktas visokiu nusikaltėliu, 
Stalinas milijonų rusų tebegar
binamas ir toliau.

Visa tai atėjo į galvą, per- 
skaičiaus Chicagos Universiteto 
profesoriaus Mykolo Černiavs- 
kio knygą “Caras ir Žmonės” 
(Michael Cherniavsky, Tsar 
and People, Yale University 
Press, New Haven & London, 
1961). Jinai atskleidžia dalį 
uždangos į tą “paslaptingąją 
ruso sielą”, pasireiškusią savo 
valdovuos, rašytojuos, filoso
fuos, politikuos ir paprastuos 
žmogeliuos.

Tiesa, Cemiavskis nenutęsia 
paralelės iki Lenino, Stalino ir 
Chruščevo, tačiau jis cituoja 
rusų poeto Aleksiejaus Tolsto
jaus žodžius, įdėtus į legendari- 
nio Potoko lūpas: “Rusai atrodo 
įsigiję blogą įprotį visada ką
nors garbinti”. Tokią paralelę j 
nutęsė Maksimas Gorkis: “Ru
sams visiškai nesvarbu, kas sė
di soste, kad ir totorius ar kir
gizas; jiems tereikia, kad tik 
būtų kas nors, į ką galėtų nu
kreipti savo svajones. Jiems te
reikia didvyrio ar šventojo, ir 
jie nemato jokio skirtumo tarp 
Generolo Skobelevo, atsiskyrė-

I lio kunigaikščio Fiodoro Kuz- 
• mičio ar caro Jono Žiauriojo”.

šlapia mazgote per veidą... Ir 
aš mačiau, kad jis tarė taip, 
kaip reikia. Ir ką pasakysite, 
tie žodžiai ir šiandien knygoje 
tebestovi senoje vietoje. Ir, jei 
turėsiu nelaimės išlikti, tai ir 
po amžių tos eilės bus skaito
mos taip pat, kaip jas bičiulis 
Alantas skaitė, ne taip, kaip 
buvau parašęs... Mano eilėse 
buvo geroka dozė barbarizmų. 
Kuriuos galėjau, pakeičiau lie
tuviškais žodžiais. Bet ta ope
racija nevisada lengva, nevisa- 
da pavyksta. Sakysime, toks 
“rūbas” prozoje pakeisti “dra-

Pirmykštė mano forma buvo bužiu” vieni niekai, o eilėse, 
gerokai palaida. Ją reikėjo tvir- net jei ir ne rime, keitimas ne- 
čiau organizuoti ir, be radika
lios operacijos vargu ar buvo 
galima tai padaryti. To visai 
nesigailiu, nors, vos išėjus kny
gai, aš pats pastebėjau, kad 
peržiauriai buvau nutaisęs. Ši 
laida lyg ir ieškojusi vidurio 
kelio, ir daugeliu atvejų eilės 
atstatytos į pirmuosius varian
tus.

— Kurie motyvai verčia Jus 
savo eilėraščių tekstus nuolat 
pertaisinėti? Ar šitai daroma 
ieškant tobulesnės formos, pre- 
ciziškesnio minties išsakymo, 
ar ko nors kito?

— Yra daug motyvų, kurie 
mane akina eiles taisyti bei ly
ginti. Pirmiausiai, tasai dar 
lotynų patarimas rašytojams: 
saepe stylum verte, mat, rašte, 
anot tų pačių lotynų, vietomis i 
net ir gerasis Homeras snau
džia, tai yra, kad ir pačių di
džiųjų rašte sutinkama taisy
tinų, lygintinų bei tobulintinų 
vietų, jau nekalbant apie tokius 
mirtinguosius, kaip aš. Taisyti 
reikia, nes poezijos vienas iš 
esminių dalykų yra tobulumo 
siekimas ar bent jojo ieškoji
mas. Mano buvo nelaimė dar 
ir ta, kad vidurinėje mokyklo
je, dažnai keičiantis mokyto
jams, pakankamai lietuvių kal
bos nepramokaū. Mokytojų tu
rėjau garsių, bet ir tos garse
nybės “miestelis” sakė. Be to,

i

mu... Tuo būdu rusų valstybė 
yra pagrįsta laisve ir taika; 
vakarų valstybės yra pagrįstos 
jėga, vergija ir neapykanta”.

Skaitant Aksakovą, atrodo 
skaitai “Pravdą”. Iš tikrųjų, 
Stalino ir Chruščevo propagan
distai nepasakė nieko naujo, 
kalbėdami apie lietuvių “lais
vanorišką” prisidėjimą prie ru
sų , sovietinės, valstybės, 
esanti “laisviausia”, 
tiškiausia” ir 
pasaulyje.

Profesoriaus 
dija dar kartą
sai nieku nepasikeitė garbinda
mi “Dievo pateptuosius” carus 
ir jėga ant rusų sprando atsi
sėdusius diktatorius.

lengvas. Reikia žiūrėti, kad 
pakeitus žodį, nenukentėtų rit
mas, raiškumas, sąskambis ir 
poetiškumas. Asmeniškai, ne
mėgstu tų poetų, kurie eiles ku
ria patylom, lyg jie žaistų šach-

(Nukelta į 2 psl.)

LAIKAS IR ŽMONES 
APIE AISTI

Jonas Kossu-Aleksandravi- 
čius (dabar J. Aistis. Red.) 
naujas mūsų lyriaos laimėji
mas, j literatūrą ateina kaip 
romantikas, ligi kaulų smege
nų romantikas.
Aug. Raginis, “Židinys”, 1932

Ir iš jo eilėraščių gauna 
mas įspūdis, lyg jis mus ves 
tų į tolimo žavesio, į dainų 
pasakų ir ugningųjų raštų 
praeitį, į labai gražias dienas 
ir stebuklingas vietas, prie 
kurių einam, artėjam — ir 
vistiek negalim galutinai pa 
siekti, likę neramūs stebėto
jai iš tolo, lyg išguiti rojaus 
vaikai.
Aug. Raginis, “Židinys”, 1937

Visas Jono Aisčio gyveni 
mas ir kūryba yra glaudžiai 
susiję su Lietuvos tautiniu 
valstybiniu ir kultūriniu iški 
limu. Jis yra charakteringiau 
sias jos trumpo aukso am 
žiaus poetas ir kritikas (ne 
literatūros, bet apskritai).

Alfonsas Nyka-Niliūnas 
“Aidai”, 1949 m.

kuri
“demokra- 

“taikingiausia”

Čemiavskio stu 
įrodo, kad ru-

Rodės, pati širdis kalba, i 
visa tai tobuliausioje poetinė 
je formoje. Šitą lyriką tegali 
ma, rodos, skaityti tik paty 
liukais, tik nedideliame drau 
gų ratelyje — jai nepridėsi 
jokio patoso, jos nešauksi — 
jos žodžiai yra apie tokiu 
trapius poetui išgyvenimus i 
eina iš giliai, kur laikos tra 
piausi širdies daiktai.

Jonas Mekas, “Literatūros 
Lankai”, 1952 m.

Tačiau Aistis dabar tamp 
brangus visiems, kai į jį ga 
Įima žvelgti jau objektyviuo
ju klasikinės literatūros 
žvilgsniu. Ir be asmeninių 
be jausminių sentimentų Ais 
tis lietuvių literatūroje šian 
dien jau didelis ir pastovus. 
K. P. , “Draugas”, 1962

1
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2 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 24 d.

TAI MANO SHMMA POITICA

Kai pagal- 
gyvenimas 
normalios 
ne antrą,

(Atkelta iš 1 psl.) - 
matais ar aritmetikos uždavi
nius spręstų. Viską išleidžiu 
pro burną. Čia jau pagal fizi
kos dėsnius, kas kliūva, tas ne
gerai, tas taisytina, 
voju, tai, jei mūsų 
nebūtų iškrypęs iš 
vagos, šiandien gal
o penktą šios knygos laidą jau 
būčiau išleidęs... Ji būtų buvu
si gerokai aplyginta: mano 
rankomis nutekinta, nublizgin
ta, gal jau šiandien ji būtų įga
vusi to švelnaus spindesio, ku
riuo pasižymi, sakysime, seni 
baldai...

— Pataisytą eilėraštį ar dar 
parodote kuriam nors savo po
etiniam bičiuliui, 
jos” 
nas?

ar “operaci-
vertę nustatote pats vie-

Taisau vienas, bet patai- 
mėgstu parodyti drau-sytą

gams ir prašau pastabų. Šiai 
laidai man daug savo taiklio
mis pastabomis yra padėjęs 
Bernardas Brazdžionis. Kiek
vieną viešą ir privačią pastabą 
visa širdimi priimu. Tik man 
dabar tokių draugų, kuriems 
galėčiau rodyti savo eiles tik
tai pusantro bepaliko. Lietuvo
je buvau dalingesnis. Man B. 
Brazdžionis iš Lietuvos atnešė 
Mykolaičio - Putino 
dėl vieno mano eilių 
taus žodžio:

pastabą 
nekonkre-

I lika metų vyresni arba ir jau
nesni, aš taip pat nesiryžčiau, 
nes apie vienus kalba jau lite- 

i ratūros istorija, o apie kitus 
akademinių žurnalų studijos ar 

, straipsniai, tai su jais konku
ruoti nesiryžtu, juoba, kad jau 
keli metai, kai literatūros gy- 

| venimo atidžiau neturiu laiko 
I sekti. Kai jaunas buvau, ir aš 
Į buvau jaunu, moderniu ir net 
novatorium vadinamas, nors 
niekad neturėjau nei tokių pre
tenzijų, nei tokių tikslų. Norė
jau ir stengiausi būti poetas 
pačia pilkiausia ir bendriausia 
prasme. Tačiau, nemanau, kad 
visą laiką vietoje tūpčiojau. 
Jei mano lietuviškas periodas 
daugiau kaupėsi tiktai ties pa
čia poezija (imant pagrindu vi
dinę ekspresiją), tai mano už- 
sienininis periodas daugiau 
kaupiasi į formą. Ir ne tiek į 
formų įvairumą, o daugiau į 
pačios kalbos pajungimą for
mai. Nors šiame’ periode esu 
padaręs apie pusantro šimto 
sonetų, bet buvau ir būsiu, ma
nau, eilinio ketureilio poetas. 
Jei kada poezija grįš į formas, 
tai mano pastangos nebus bu
vusios be tikslo. Dėlto aš pats 
kiekvieną ieškojimą vertinu. Ži
nau, kad poetas, jei jis turi 
veidą, bendrame poezijos po- i

i

be

IPavasaris išvirs bematant (Jonas Aistis) A. Kezio, S. J. nuotr.

EUROPOS RAŠYTOJŲ 

BENDRUOMENĖ

Neseniai miręs italų rašyto
jas G. B. Angioletti puoselėjo 
didelės Europos idėją, Europos 

geležinių ar popierinių
uždangų, Europos, kuri būtų 
ne tiek geografinė sąvoka, kiek 
dvasinė sielų bendruomenė ir 
kultūrinė tradicija. Tos minties 
vedamas, 1958 m. jis buvo su
šaukęs visos Europos intelek
tualų konferenciją sudaryti 
profesiniam organizmui — Eu-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
HBf Ortliopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. bau 
% dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t-t
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084

ropos rašytojų bendruomenę tautų rašytojų (negirdėjome, 
(CCMES). Konferencija pasi-:kad lietuviai būtų dalyvavę) 
sekė, ir po 1959 m. parengia- (įsirašė COMES nariais.
mojo kongreso, 1960 m. Romo-) A Meto europietiškumas 

;je toj. bendruomenė buvo le-ljo|du atveju nebuv0 naivus en. 
oa .a. patvirtinta. Į ,uzįag,ų noras, kuriem Europa

Angioletti nubrėžė sekančius sudaro pasaulio centrą. Jam 
Europos idėja buvo šaukimas 
į universalumą. Romos kongre- 

1 se Angioletti sakė, kad jis bū- 
, siąs laimingiausias žmogus, jei 
• vienądien COMES pataptų pa
saulio rašytojų bendruomene.

P. G.
i ------------------------
i
I
j Mes vis skundžiamės, kad nėra 
laiko, o elgiamės taip, lyg jo tu
rėtume begalybes. — Seneca

visų Europos šalių 
be jokios išimties (o 
Lietuva?) tikslu iš- 
rašytojų profesines

Į

CCMES tikslus: reikalą su
megzti tamprų bendradarbiavi
mą tarp 
rašytojų, 
kaip su 
spręsti
problemas, besivaduojant ide
aliu ir praktiniu taurumu. Po 
metų, kaip tik Angielotti mir
ties dieną, 1961 m. vasarą dau
giau kaip 1,000 visų Europos

Ten ramunių bąla 
Ir kitokį driekiasi

debesėliai
žiedai...

V. K. Jonyno pieštas J. Aisčio 
Poezijos viršelis

Šiame rinkinyje tos eilutės 
skamba šitaip:

Ten ramunių bąla debesėliai 
Ir pakrikę šypsosi žiedai... 
Tiesa, konkretumo ir dabar 

nėra, bet nėra ir to nieko ne
sakančio nuogo būdvardžio. Tai 
tiktai mažas ir nereikšmingas 
taisymo pavyzdys. Akylesniam 
skaitytojui ši knyga bus toks 
pat “baldų perstatymas”, kaip 
ir pirmoji laida. Mane labai nu
džiugino šie daug sakantys ir 
daug reiškiantys Bernardo 
Brazdžionio mano knygą budi
nantys žodžiai: “Skaitau, lygi
nu su kitomis laidomis. Džiau- budyje, jei jis yra su stiliumi, 
giuos gera redakcija”. Ir aš 
norėčiau, kad šie žodžiai iš jojo 
burnos eitų į Dievo ausį... 
kita ko, kaip jau minėjau, 
šią redakciją daugiau jam 
riu būti dėkingas...

— Yra poetų, kurie pagal 
laiko mados raidą stengiasi su 
kiekviena nauja knyga būti ne
panašūs į ankstyvesnį save. Ta
čiau yra ir užtikrintai pasto
vių poetų, koks, sakysim, bu
vo Maironis. Ir tiesiog būtų 
buvę graudu ir juokinga, jeigu 
jfe “Keturių Vėjy” metuose 
būtų pradėjęs rašyti futūristiš- I 
kai. Man rodos, kad ir Jūs šiuo 
atžvilgiu esate panašus į Mai
ronį. Tik būtų įdomu žinoti, ne- 
siverždami į avangardininkų ei
les, ar vertinate paskutiniuo
sius moderniosios poezijos ieš
kojimus ir laimėjimus? Kurie, 
Jūsų manymu, pasaulinės mo
derniosios poezijos vardai šiuo 
metu yra patys iškiliausi?

— Kitur savo pažiūras į li
teratūros sroves ir mokyklas 
esu išreiškęs, ir nenorėčiau čia 
nei smulkintis, nei kartotis, 
juoba, kad reikia kalbėti lako
nišku ir lapidariniu stiliumi. Ne 
srovės ar mokyklos pobūdyje 
glūdi kūrybos esmė, bet pačios 
kūrybos potencijoje. Kiekviena 
nauja moderniška srovė, jei ji 
yra tikrai nauja ir modemiška, 
turi būti dar ieškojimo stadi
joje, ir apie autorius gal būtų 
dar sunku ką nors pasakyti, 
nes reikėtų spėti jų ateitį, o aš 
aiškiaregės profesijai nesiruo
šiu, gi kalbėti apie tuos moder
niuosius, kurie už mane penkio-

Be 
už 
tu-

• Prof. Juozas Brazaitis kal
bės apie Maironį kovo 31 d. 
Jaunimo Centre, Chicagoje. 
Maironio Minėjimą - Akademi
ją rengia meno draugija “Šat
rija”.

• Lietuviai .mokys kanadie
čius audinių dailės Ontario 
Švietimo Departamentas pr 
kvietė dail. A. A. Tamošaičiu, 
šiai vasarai dėstyti audinių 
dailę Guelph, Ont., prie Žemės 
Ūkio kolegijos, Macdonald Ins
titute, kur susirinks Ontario 
audimo ir verpimo draugijos 
vadovai, o taip pat ir rinkti
niai provincijos audėjai ir dai
lės mylėtojai. A. A. Tamošai- 
člams pavesta gobelenų ir ki
limų dailės sritis. Jau pareng
ta plati programa, kurią švie
timo Departamentas išsiunti- 

: nėjo būsimiems klausytojams.
■

1 ———- _________
pajunta reikalą ir norą save 
išsakyti.

— Literatūros mėgėjams yra 
žinoma, jog rašote istorinį ro
maną iš prūsų praeities. Kas 
Jus paskatiho nukry pti Ir į 
prozą? Kas paskatino susido
mėti prūsų praeitimi ir kada 
romaną pramatote atspausdin
ti? Ką ypač norite tuo romanu

j 
o stilius yra pats žmogus, ne
sikeičia. Keičiasi tiktai silpni 
charakteriai. Man Maironis yra 
taip didelis, kad, man rodos, 
jojo paties vardo be didelio 
reikalo paminėjimas yra švent
vagystė...

— Kas Jus ypač džiugina,
sekant nūdieninės mūsų poczi- ryškinti, kokia yra pagrindinė 
jos raidą?

— Manęs niekas šiandien 
mūsų poezijoje perdaug nedžiu
gina. Nebent patsai ryžtas kur
ti. Svetur raštas merdi. Pana
šiai ir tėvynėje. Ten ypač tra-

romano idėja?
— Labai gaila, bet apie tai, 

ką darysiu ar rašysiu aš per
daug kalbu, o tos kalbos yra 
tik ta nenauda, kad, pasigyręs, 
pasijuntu, lyg ir patį darbą at-

giška. Žmonės, kurie nepalūžta llkSs- 06110 Prašau leisti > ** 
per dešimtmetį Sibiro kator- klauslm^ neatsakyti.
goj, per pusmetį žlunga Vil
niaus rašytojų namuos... Daug 
galvojau, kodėl kaikuriose emi
gracijose literatūra galėjo su
silaukti didelių kūrinių, o da- Piama®* 
bar ne. Ir man atrodo, kad prie-

jog esate 
ir savo 

straipsnių knygą. Kaip ji atsi
rado ir į kur jos dėmesys krei
piamas?

— Taip, baigiu paruošti spau-

— Girdėti gandų, 
įrengęs spaudai

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D€1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15'52 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
.•RITA1KO AKINTUS 

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

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

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

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS

v.

Ofisas: 3148 West «Srd Street
Tel.: I’Rospect 8-1717

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenae 
Kampa.“ 47-tos ir baman Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai vak.

’ešt. 2—4 vai.
Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutartį. 

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

DR. C. K. BOBELIS

m ■ vai. ■
i vak.
i

• Bail. P. Osmolskis nupie
šė viršelį Lithuanian Quartet 
knygai, kurioje yra Al. Baro
no, Al. Landsbergio, Ig. Šei- • akušerija ir moterų ligos 
niaus ir M. Katiliškio novelės. 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Knyga pasirodys artimiausiu Medical BuildinS>- LU 5-6446

. . Valandos pagal susitarimu Jei ne-
laiku. Knygą leidžia Manyland atsiliepia, skambinti mi 3-0001. 
Books leidykla. Ta pati leidyk
la leidžia ir geriausių pasauly 
novelių rinkinį, kurios buvo 
spausdintos The Literary Re- 
view žurnale ir kitur. Rinkinį 
redaguoja žinomi amerikiečiai.
prof. Decker ir prof. Angoff. Puo 7 iki 8-__________________

* Susidomėjimas Kuprevi
čiaus koncertu. New Yorke ba
landžio mėn. 8 d. 8:30 vai. va-! 
karo Town Hali salėje įvyks
ta mūsų žinomo pianisto And
riaus Kuprevičiaus piano kon-) 
certas - rečitalis, kurį rengia
Columbia Artists Management Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Ine., viena didžiausių koncer- Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 
tams rengti agentūrų New Yor
ke. Tai yra didelė propaganda 
visiems lietuviams, nes progra
mose visur pažymėta, kad A. i 
Kuprevičius lietuvis ir savo 
programoje šalia Beethoveno, 
Schuberto, Chopino, Debussy ir 
Liszto išpildo ir jauno lietuvio 
kompozitoriaus Jono Švedo kū
rinį “Dvi Improvizacijas”.

Lietuvių tarpe šį koncertą 
išpopuliarinti susidarė komite
tas, kurio tikslas padėti išpla
tinti, kaip galima daugiau, bi
lietų. Reikia tikėtis, kad New 
Yorko ir apylinkių lietuviai 
užpildys koncerto salę.

• Marijos Pečkauskaitės mo
nografija prancūzų kalba. 
Kun. dr. Povilas Ragažinskas 
yra paruošęs prancūzų kalba 
plačios apimties monografiją 
apie rašytoją Mariją Pečkaus
kaitę. Ją sutiko išleisti Tėvai 
Jėzuitai Lijone, Prancūzijoje. 
Dr. P. Ragažinską paskatino

425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
m. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždary ta.

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., ketvlrt. 2-9 
vaL: penkt. 10 v. r. Iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimų.

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

2737 WEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus
Tel. GRovehilI 6-3409

Tel. ofiso PO 7-6000, rCz. GA 3-7278 Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Q 'TvaAlo A <» 0 V’Nrf •

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir ArcherJ

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarua

1 Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr.. ketv.. penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku, susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4.7 Treč. ir šeš 
tad. tik 10-12.

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

keičia stiklus ir rėmus 
1455 8. California Avė. YA 7-7381 

Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas)

; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

Dr. W. Ross Dr.LSeibutis
Inkšti;, pūsles ir šlapumo taki) 

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

Valandos pagal susitarimą.

M ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St.. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas: 4255 W. 63d. St. ' 
Ofiso tel. REliance 5-4410 ’ 

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

Penkt. tik 1—8 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR, EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
, Vai.. Kasdien popiet nuo 12—3 vai 

rak pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 
Trečiadieniais tik susitarus

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 ▼. 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westem Avenue 
Pirmad., antrad.. ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

vai. ryto Iki 3 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. TCAJbrool 5-3765

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir spedallal 

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. VYT. TAURAS
.,J3TDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERD 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 8t

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo š Utį f 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p p 
intrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-98O1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
SpedalybC: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS 
valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. rak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IK SMEGENŲ LIGOS 

5430 S. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdle 
ną. išskyrus trečiadieni

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6248 South Kedzie Avė.
Ofino vai. kasdien: 2-4: 6-8. 

šeštad. nuc 2 iki 4. Treč. ir sekm 
tik skubiam atvejais Ir susitarusDR. JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA-CHIRURG® 
Vidaus Ilgos

10748 S. Michigan, Chicago 28. III 
Telef. offtso; PUIIman 5-6786 

Namp: BEverly 8-3946
PriBm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt- 
1-4 v P- P- *reč>adlenl — uždaryta

Tel. ofiso PR 6-6446. re*. HE 4-81M
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS m CHHIURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 9?lkl 8 v. v 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Tel. ofisp RE 7.8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. t-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Artestan Avenue
VaL: 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Eroergency), šaukite telefonu - 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos rvto. kasdien

Perskaitę Draugą", duoki* 
ii kitiems oasiskaityti

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą.

. skambinti MI

LIGOS
5-2670.

Jei ne-
1-0001žastis bus ta, kad šių laikų pa-1 oai savo būdingesnių straips- kadaise šia mūsų kilnia rašyto- atailiepia 

ja susidomėti Jugoslavų spau- oriau he 4-1414. Rezid re 7-686? ... ......... .... - , .. .1 DR B GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MprrialjW akušerija ir moterų Ilgo* 
2454 VVest 71 st street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas;
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—s vai vak 

šeštadteniaia 1-4 p. p. 
TV^ta <9 tantale nMiirv**

------ - - |nių rinkinį. Manau, kad tai bus
turi, kaip "tiktai nusilenkti auk- nė kiek nebl°gesnis rinkinys, 
so veršiui. Tokioje suniekšėju- kaip kadaise Sakalo išleisti Die-

šaulio rašytojai kito tikslo ne-

vai ir smūtkeliai...
— Kokie būtų Jūsų patys

dos atsiliepimai apie ją ir tuo 
metu dviejų doktorantų šia 
tema disertacijos Paryžiuje. 
Tad ir dr. Rag. pasirinko ta

šioje atmosferoje ir gyvam 
žmogui trošku.

. . j didžiausi linkėjimai mūsų lite-; pat tema disertaciją, kurią ap
gulamai, kaip žiūrite į ratūrai laisvajame pasauly ir 

poezijos ateitį šiame atomima- pavergtoje tėvynėje? 
me amžiuje? Ar poezija gali
. . — —

— Šie linkėjimai bus labai 
, nes gi čia ir man 

kiek nors turėtų kliūti. Čia tek- 
— Ateitis reikia spėti. Bet tų linkėti ištvermės, nes jauni- 

viena yra tikra, kad niekas vie- mą ne itin žavi humanitarinės 
toje nestovi, kad visa rieda. Ir studijos ir eilės natūraliai tu- 
rieda kažkokiais ciklais, kaž- rėš retėti. Tėvynėje tektų pa- 
kokiais ratais. Poezija yra žmo- reikšti tiktai užuojautą, ir ne 
gaus gelmių, žmogaus pilnumo vien tiems, kurie ten nekaip 
giesmė. Tikiu žmogaus ir žmo- jaučiasi, bet ypač tiems, kurie 
nijos prisikėdimu, ergo tikiu jaučiasi genijų keliais beeiną... 
ir poezija, tegu tiktai žmogus) K. Br.

jaustis dar vis reikalinga žmo- nuoširdūs, 
• kiek nors

gynė Romoje. Nuo to laiko jis 
rinko medžiagą didesniam vei
kalui apie M. Pečkauskaitę. 
Šiuo metu kun. dr. Povilas Ra- 
gažinskas profesoriauja San 
Jose Kolegijoje Medelyne.

Modernusis menas filoso- 
požiūriu. Tokia tema, Me-

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street 
kasdien nuo G-8 vai. vak..VAL.: _______ _____ _ _ ____

Šeštad. nuo 12:10 Iki 2:10 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik ausitarua

Tel. ofiso Ir rez. WA 5-2017 
r.lrnnlna priima narai siirltarima

finiu
nininkų Klubo kviečiamas, dr. 
And. Baltinis balandžio mėn.
8 d. 3 v. p. p. Jaunimo Centre
skaitys paskaitą. Visi kviečia-1 Val. 
mi dalyvauti. Į

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rex. tel. PRoapect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOKIA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 West 63 Street 

Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. 
antr. ir penkt. nuo 4 iki 

nuo 1 iki 4 vai.

iki 
S;
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BRONIAUS MURINO PARODOS PROGA
Kuri tapyba vertesnė: akvareline ar aliejinė?

tapyboj, kuri
nepalyginamai laisvesnė 

piešinys,

JUOZAS MIELIULIS

se — kaip pvz. nr. 27 “Žydin
čios obelys” — beveik pilnai 
susiformavęs ekspresionizmas. 
Gamta jam 
taškas. Jo 
matome ne 
kūrybiškai 
idėją. Kitais žodžiais: gamta pagal forminius reikalavimus, 
yra tiktai žaliava, iš kurios yra j Nors išorinės gamtos esmė ir 
formuojama vienokia ar kitokia 
vizualinė idėja. Tačiau gamta 
niekad nėra performuojama iki 
neatpažįstamumo.

Nors Br. Murino akvareline 
tapyba nepasižymi ypatingomis 
mandrybėmis ir nėra ekstre- 
miškai originali, bet vis dėlto 

• sudaro įspūdį kažko visiškai 
savito ir monumentalaus — 
kažko pstaovaus, ko, atrodo, 
laiko tėkmė nenuplaus.

Menas nėra dažo cheminė
sudėtis

Br. Murino darbų temos ima
mos iš kasdieninio gyvenimo 
bei aplinkinės gamtos .Bet li
teratūrinio elemento jo temose 
labai mažai. Temos pasirinkimą 
paprastai nulemia vizualiniai

yra tiktai išeities 
kompozicijose mes 
pačią gamtą, bet 

apipavidalintą jos aspektai. Motyvas apdirbamas

Keista, kad Br. Murinas at
siekė, palyginti, daugiau sun- 
kesnėj akvarelinėj technikoj

i
pagrindinė nuotaika paprastai 
yra išlaikoma, bet nulemiantį 
vaidmenį vaidina jo kūrybinė 
fantazija. Jam svarbi ne pati 
gamtinė forma, bet subjektyvi 
jos interpretacija. Kitais žo
džiais, kiekviena jo forma yra 
gamtinės formos esmės ir jo 
vizualinės idėjos sintezė. Gam- į 
tinė forma tarnauja tiktai kaip 

į laidas, kuriuo teka jo kūrybinio 
temperamento energija.

i

Bronius Murinas Moteris su obuoliais (aliejus)

Ke/vįįkė PaAAŽtŽ’
Ir lietuviškos kūrybos reikia visur

Bronius Murinas yra impre
sionistinės mokyklos auklėti
nis. Jo visa aliejinė tapyba yra 
atlikta tame stiliuje. Kai kuriuo
se jo darbuose, kaip pvz. “Suk
tinis”, jaučiama Renoiro įta
ka: šviesos ir šešėlių žaidimas, 
išreiškiamas spalvinėmis vertė
mis. Bet taip pat paraleliai ma
tome besireiškiančią ir ekspre
sionistinę tendenciją. Pvz. Nr. 
36 “Bijūnų puokštė” yra be
veik ekspresionistinė kompozi
cija. Bet nors polinkis į eks
presionizmą yra neabejotinas, 
vis dėlto dauguma jo aliejinės 
tapybos darbų sukasi apie im
presionistinį polių.

Tikslo atsiekimas būtų 
tragiškas

Natūralistinis elementas — 
konstruktyvus piešinys taip 
pat yra gana stiprus. Net ir 
jo akvarelinėj 
yra
už aliejinę tapybą, 
nors lyg vainikais apipintas ši technika yra ''sunki dėlto 
banguojančiomis dinamiškomis 
formomis, visada yra išlaiky
tas. Jo formose, nežiūrint, ko
kios laisvos jos bebūtų, visada 
jaučiamas struktūrinis skele
tas. Bet vis dėlto nebūtų gali-i 
ma sakyti, kad aliejinėj tapy
boj Br. Murinas būtų pasiekęs 
savo galimybių ribą. Aš many
čiau, kad menininkui tikslo at- 
siekimas turėtų būti tragiškas. 
Tada nėra kur eiti: kelias 
visas puses veda žemyn.

Gamta ir vizualinė idėja
Br. Murino akvareline tapy

ba yrą perdėm dinamiška. For
mos 
veikslo erdvėje. T* 
teikia žiūrovui aukščiausią es- formų, tarp linijų (ar tarp li
terinį pasitenkinimą. Stilius, nijos elementų), tarp spalvų, 
ypatingai kai kuriuose darbuo- Menas yra formų santykyje..

f

H
kad joje laikas yra ribotas. Me
nininkui nėra kada sustoti ir 
apsvarstyti kompozicinių prob
lemų. Nuo pirmo iki paskuti
nio teptuko pabraukimo kūri
nys turi būti išpildomas be su
stojimo. Kiekvienas palietimas 
teptuku turi būti savo vietoje. 
Pataisų daryti negalima. Jei su
klysta, kūrinį reikia mesti ša
lin.

Taip pat keista, kad mūsų 
visuomenėj (net ir menininkų 
tarpe) vyrauja nuomonė, kad 
aliejinė technika esanti “rim
tesnė”. Menas yra ne dažo che- 

ritnjingai banguoja pa- minėj sudėty, ne formose, ne 
Kompozicijos linijose, ne spalvose, bet tarp

i

Nelaimingas atsitikimas nesupratimas?
Dėl vienos knygos recenzijos

JUOZAS KOJELES, Los Angeles, Calif.

Technikai ir kitiems tikslie
siems bei praktiškiesiems 
mokslams augant ir savo vi- 
suot-nimu apglobiant jau ne 
didelį žemės rutulį, dažnai nu
kalbama ir ngalvojama, kad 
ir menas, ir literatūra, mo
dernioji muz.ka ir modernioji 
architektūra pi ąranda šian
dien lokalinį - tautinį savo 
charakterį, turėdamos tiktai 
globalinę tėviškę ir globalinius 
b’ uožus.

Tiesa, modernioje šių laikų 
kultūroj? yra kažkas bendro 
visose tautose ir visuose že
mynuose. Bet tas kažkas ne
nustelbia ir tautos, rasės ar 
žemyno' balso, kaip ir gotikos, 
romantikos ar baroko epocho
se. Neginčytini, sakysim, kai 
kurie bendrieji gotikos ele
mentai. Betgi ir nesp.ecialisto 
akis tuoj pat pamato, koks 
ryškus skirtumas tarp vokiš
kųjų, angliškųjų, itališkųjų 
ir net ispaniškųjų gotikų. Tas 
pats pasakytina ir apie ro
mantinę literatūrą. Kiekvie
noje tautoje ji buvo ta pati 
ir ne ta pati. Todėl kalbame 
apie vokiškąją, prancūziškąją, 
lenkiškąją ir kit. romantiką. 
Devynioliktojo ir dvidešimto
jo šimtmečio moderniojo me
no slinktis ir polinkis buvo 
bendri, bet prancūzuose visa 
tai reiškėsi vienaip, o vokie
čiuose vėl k’taip. Barokas vėl
gi buvo tapęs globaliniu reiš
kiniu. Tačiau lietuviškąjį Vil
niaus baroką rasime tik Lie
tuvoje.

Ir dabartyje nėra kita;p. 
Nežiūrint technikos iškilimo 
ir ta prasme pasaulio sumažė
jime, tautiniai bruožai ir mo
dernioje kultūroje tebepasilie- 
ka. Imkime tik patį papras
čiausią pavyzdi. Rodos, kas 
gali šiandien būti universales
nio ka'p pramoginė džazo 
muz.ka. Tačiau tik paklausy- 
k’me amerikietiškojo pramo
ginio džazo ir tuoj pat vokiš
kojo -- tirolietiškojo ar Pie
tų Amerikos ispaniškojo. 
Koks didelis ir koks įdomus 
skirtumas. Tą patį regėtume 
pasitiesę čia moderniąsias li
teratūras, menus, architektū
rą ir kit.

Va, čia ir ateiname prie lie
tuviško reikalo. Visų čia kel
tų problemų sprendimuose 
mes dažnai susigūžiame kaž
kokiame menkavertiškumo 
komplekse, nedrįsdami lietu
viškąjį bruožą pastatyti ly
giaverčiu kitiems modernio
sios kultūros raidoje. Yra dar 
vienas pavojus ir dar viena 
negerovė. Mes vis linkę, ypač 
vyresnieji, net ir kūrybinėse 
pastangose įsikibę laikytis lie
tuviškojo sodietiškumo, lyg

i-ų tautos dvasiai šitai jau 
tūtų charakteringiausia. O 
jaunimas, sodžiui sentimentų 
neturėdamas, visai pasimeta, 
gi edemas s vien tik sveti
mųjų paskutiniojo žodžio. Ši- 
ickioje situacijoje mums šian
dien ti ūksta sąmoningo, ak- 
yvaus, visą paskutinę kultū- 

r.nę ra dą savin įsiurbiančio 
ū l'.etuv škuoju bruožu kūry- 
bškai besireiškiančio lietuvio. 
Mums reikia ne atsilikimo ir 
ne bcžJž'.oniavimo, bet tikro 
t’cluvškojo teptuko paspau- 
d mo, tikro lietuviškojo skulp- 
ter aus kalto Ir tikrojo lietu- 
c ško architekto plano.

C kalbėti savo tautos bal
su ir moderniausiose šių die
ni! kultūros apraiškose gali
ma ir privalu. Štai, sakysim, 
naujausioji architektūra ir ur
banistika, pirmu žvilgsniu at
rodančios tokios visuotinai in
ternacionalinės, giliau pažvel
gus. kiekvienoje tautoje reiš
kiasi charakteringu tautiniu 
b uožu. Technikai ištobulėjus, 
dabar jau visokiausia statybi
nė medžiaga paklūsta archi- 
'■c kto įnoriams, bet ir kiek- 
v'enas ryškus architektas pa
klūsta tautiniam kūrybos ge- 
n.'ju. Todėl ir šioje srityje 
jau galima kalbėti apie mo- 
d mąją prancūzų, ispanų net 
adų ar afrikiečių architektu-
y**'

žinoma, kūrybos (šiuo tar- 
; j mums rūpimos lietuviško- 
s js kūrybos) visur buvimo 
_ c salas negali būti paliktas 
t k pačių kūrėjų galvose. Rei- 
k a ii pačios visuomenės do
mėjimosi viskuo, kas lietuviš
kąjį kultūros bruožą ryškina 
ir -skelia, kaip realų faktą 
pasauk o švieson. Pagaliau kū- 
čjas turi jausti savo tautinės 

visuomenės moralinę, o kartais 
kad ir netiesioginę materialinę 
į ai amą. Nesgi kam ir kokia 

. i la jeigu, sakysim,
. . s mūsų architechtūros 

kiu žai egzistuos tik archi-
■ ūžimuose, visuomenei 

n- uprantant reikalo ir neiš-
: .jr.nč sąlygų juos reali-

■ i; gyvenimo konkretybėje, 
kuri šiame svetingame kraš
te mūsų tautiniams pomiš
kiams nestato jokių kliūčių, 
o -r cš'ngai — juos sveikina, 

i- Įdomų kultūrinį įvairu
mą.

Tad rūpestis visur visoke
riopa lietuviškojo bruožo kū
ryba tenelieka tik pavienis ir 
ats tikrinis. Reikia, kad jo 
svarbą jaustų ir mūsų orga
nizacijų valdybų posėdžiai ir 
šiaip įvairūs bendruomeniniai 
junginiai. Reikalas yra visų 
— v:sos tautos. K. B.

Kad kiltų didesnis susidomė
jimas knyga, dr. J. Grinius ne
seniai yra siūlęs net patiems 
knygų autoriams pasisakyti dėl 
kritikų bei recenzentų padarytų 
jų veikalams pastabų. Sunku 
pasakyti, ar ateityje išsivys
tys dialogai tarp kritikų ir kny
gų autorių ir dar sunkiau pra
matyti, kiek tokie dialogai pa
sitarnautų mūsų raštijos pa
žangai. Praeities pavyzdžiai 
daug vilčių neduoda. Ar nebū
tų geriau, jei į dialogą akty
viau įsijungtų skaitytojas, ku
riam knyga skirta. Ilgesnėm 
ar trumpesnėm pastabom skai
tytojas galėtų pasisakyti ne tik 
dėl pačios khygos, bet ir dėl 
recenzijų. Tuo būdu lietuviško
ji knyga ilgiau išsilaikytų vi
suomenės dėmesio 
jos kultūrinė misija 
singesne.

Bronius Murinas Didmiesčio meškeriotojai (aliejus)

centre, ir 
taptų vai-

Girnių

tautinė iš
likti lais- 
dauguma” 
- J. K.;

didžiąja dalimi šiam rei- 
skirtas. Knygos skaity- 

iš Gobio kritikos peršasi 
išvada: arba recenzentas

kai ku- 
emigra- 
Girnius 
nurody-

Gobis kritikuoja 
į -

Lietuvių Dienų žurnalo lapkr. 
mėn. numery J. Gobis paskelbė 
Juozo Girniaus “Tauta ir 
tautinė ištikimybė” knygos 
recenziją. Gobis — judrus 
piiuiKsnos žmogus su plačia en
ciklopedine erudicija, tad ir jo 
liečiamų temų skalė labai pla
ti: filosofija, psichologija, so- 
cioiogija, filosofija, gamtos 
mokslai, istorija, literatūra, po
litika. Daug įdomių straipsnių 
jis yra parašęs Amerikos ir ki
tų kraštų lietuvių spaudoje. De
ja, pastarąja recenzija Lietu
vių Dienose reikia labai ir la
bai nusivilti.

psl.) 
kalui 
tojui 
tokia
recenzuojamos knygos nebuvo 
perskaitęs, arba noras autorių 
sukritikuoti buvo toks gaivus, 
kad skaitydamas nebeįstengė 
suprasti labai aiškių dalykų.

Emigracijos kaltė
“Autorius norėtų betkokią 

emigracijų laikyti pabėgimu, 
badumu ir net išdavimu”, re
cenzijoje teigia Gobis ir toliau 
įrodinėja, jog tai neteisinga, 
nes net pats popiežius 
rials atvejais skatinąs 
ciją. Taigi, išeina, jog 
priešinasi popiežiaus 
mams.

Pakartotinai “Tauta ir tauti
nė ištikimybė” knygoje patik
inęs šį klausimą. Gobio mini
mų te.gmių neužtikau, ir kri
tikas, įeg.s kritikuoja tik sa
vo paties suformuluotas -tezes. 
Šiuo klausimu pagrindinai au
torius kalba 127—163 pusla
piuose. Norėtųsi pacituoti pora 
Girniaus teigimų:

“Todėl, palikdami Lietuvos 
kraštą, dar nepatikome pačios 
Lietuvos. Mumyse tauta yra 
įsikūnijusi, ir todėl kur esame, 
ten yra ir Lietuva” (141 psl.).

“Nesame Lietuvos netekę, 
kol patys nesame jai mirę. 
Tikra prasme palikti Lietuvą 
— tai jai mirti nutaustant” 
(141 psl.).

“Dabar lemiame, ar tik be-

Nors pavasaris dar miega pumpuruos.
Nors dar juodos šakos šnekasi neramios...

Jenas Aistis Vyt. Maželio nuotrauka

kaip nutautimas mumyse fak
tiškai vyksta, o moralinis nu
švietimas, kam mus įpareigo
ja ištikimybė tautai” (281 psl.).

“Kas norėtų remtis tik so
ciologine faktinio žmogaus el
gesio analize, tas iš viso neras
tų, kuo remtis, prieidamas amo- 
ralizmą. Faktiškai žmogus vi
saip elgiasi, bet tai nepaneigia 
moralinių normų, skelbiančių, 
kaip iš tiesų privalu žmogui 
elgtis”. (146—7 psl.)

“Sociologiškai mūsų santykis 
su aplinka iš tiesų yra mažu
mos santykis su dauguma. Kaip 
nutautimas vyksta įsiliejimu į 

| daugumą (sociologinis momen
tas — J. K.), taip 
tikimybė re.kalauja 
viems santykyje su 
(mcralis momentas 
286 psl.).

Gcbis: “Tautos esmę J. Gir
nius nustato iš filosofinio ir 
sociologinio požiūrio, o socio
logija yra menka patarėja tau
tinės ištikimybės klausimu”.

Skaitytojas, pats perskaitęs 
Girniaus ypač ketvirtąjį kny
gos skyrių, lengvai gali įsiti
kinti, kuo autorius remia tau
tinės ištikimybės postulatą: so
cialine analize ar moralės nor
momis. Sunkiai išaiškinamu 
manevru recenzentas priekaiš
tauja autoriui, savo priekaiš
tais paremdamas autoriaus te-i - zę.

Girnius: “Kalba liudija tau
tinę gyvybę tiek apskritai tau
tos, tiek atskiro žmogaus... j
Blėstant tautos kalbai, blėsta gėdiškai palikome gimtuosius 
ir pati tauta. Dar labiau tai namus pačią sunkiausią valan- 
galioja išeiviams, atsidūrusiems dą, ar iš tiesų rinkomės tremtį 

i už tėvų krašto. Svetur kalba 
yra tiesiog neatskiriama nuo 
V.autybės... Neišmokus svetur 
tėvų kalbos, savaime mirštama 
ir tėvų tautai Todėl pirmasis 
tautinio auklėjimo būtinasis 
įsakymas yra išmokyti vaikus 
tėvų kalbos kaip gimtosios kal
bos. Tai būtina ir tai galima” 
(255 psl.).

Gobis: “Iš Potebnios kny
gos ‘Mintis ir kalba’ aišku, ko 
žmogus netenka, užmiršęs ar 
neišmokęs savo tautinės kal
bos. Girnius permaža į tai at- 

I kreipė dėmesio".
Regis, nereikia Potebnios, 

užtenka Girniaus, kad supras- 
; tume, “ko žmogus netenka, už
miršęs ar neišmokęs savo tau
tinės kalbos”. Ir tiesiog sunku 
įsivaizduoti, kaip būtų galima 
stipriau už Girnių užakcentuo
ti kalbos reikšmę tautybės iš
laikymui. Girnius prie kalbos 

‘ reikšmės nuolat grįžta, ir vi
sas skyrelis “Tautinis jaunųjų 
kartų auklėjimas” (254—275

MUZIKOS MENAS
Neseniai išėjo iš spaudos 

prancūzų muzikos kritiko vei
kalas, teikiąs Vakarų muzikos 
panoramą dvidešimties amžių 
būvyje: nuo pirmųjų Bažnyčios 
giesmininkų ir Palestrinos ligi 
Lullo ir Rameau, nuo Glucko 
ir Mozarto ligi Beethoveno ir 
Bacho, nuo Chopino ir Bedlio- 
zo ligi Liszto ir Wagnerio, nuo 
Faure ligi,"Debussy ir Ravelio, 
nuo Barako ligi Milhaudo ir 
Honeggerio. Nuo Musorskio ir 
Borodind Tiįgl Stravinskio ik 
Prokofjevo. Salia didžiųjų var
dų autorius neužmiršta ir ma
žesniųjų talentų, šlovingųjų 
muzikų aptemdytų, bet kurių 
meninė reikšmė taipgi yra di
delė.

Čia randame ir kitą naujo
vę. Čia žodis duodamas ne vien 
muzikams, bet ir to laikotarpio 
rašytojams, besidomintiems mu 
zika. Tuo būdu estetinių idėjų 
skyriuje šalia Mozarto, Beetho-

gan ilgą recenziją. Tik gale ke- 
skirta “gilioms 

mintims ir naudingiems patari
mams”. Normaliai recenzentas 

pusės:

Pats priėjimas prie knygos 
recenzavimo keistokas. Jau pa
čiais pirmaisiais sakiniais pra
dėtos knygos nuvertinimo pa-

veno, Wagnerio ir Rimsky Kor- stangos tęsiasi beveik per visą 
sakovo mes randame J. J.
Rousseau, Goethe, Poe, Ra- lėtas eilučių 
meau ir Voltaire; šalia Beetho
veno — Stendhalį. Džazo srity
je greta jo žymiausių atstovų pr.ema iš priešingos 
— J. P. Sartre. Gui Bernardo apie veikalo trūkumus kalba 
veikalas yra tikras paminklas paskiausia. Bet tai gal recen- 
muzikai, kuriame nepaprastai 
gausi dokumentacija palieka ne
paliesta jokio didaktiškumo ir 
kartu teikia supratimą apie mu
zikos prestižą ir iškelia nau
jus akstinus ją mylėti. (L’art 
de la Musiąue par Guy Bemard 
Ed. Seghers, Paris, 1961.)

P. G.

zento metodas, ir jam šią tei
sę turime pripažinti. Pasekime 
Gim.aus veikalui daromus prie
kaištus.

Kaip vystosi dialogas?

Kalbėdamas apie tokias kaip 
Girniaus knygas, kuriose nag- 

t rinėjamos labai aktualios prob
lemos, kritikas paprastai veda 

'tarsi dialogą su autoriumi; pri
ima argumentaciją ar atmeta, 
paremia tezes ar paneigia, su
tinka su išvadomis ar jas ko
reguoja. Pasekime autoriaus 
ir kritiko dialogą.

Girnius: “Mūsų uždavinys 
V. Mykolaitis-Putinas i buvo ne sociologinė analizėj

Niekas negali pasakyti, kad 
tuvių tauta nėra davusi didelių 
lentų ir net genijų. Nelaimė 
kad lietuvių tauta, gimdydama 
nijus, nesugebėjo duoti tinkamų
aplinkybių jiems lieuviškai prabil
ti, ir jie arba žuvo, arba nuėjo sve
timiems tarnauti, dažnai savo kury 

,ba stiprindami mūsų priešus.

lie- 
ta 
ta, 
ge

recenzen- 
ilgoje pastraipoje bando 
suvesti į kontradikciją. 
pastangos visai nevai- 
ir, regis, savo “nuosek- 
galvojime” recenzentas

tolesnei kovai už tautą ir lais
vę” (143 psl.).

Pasaulėžiūra, sklerozė, politika
“Visa knyga yra nepasaulė- 

žlūrinė, kaip ir PLS charta, bet 
nuosekliai galvojant sunku su
prasti, kodėl į mūsų bendruo
menę netinka lietuviai komu
nistai...”, skundžiasi 
tas ir 
Girnių 
Gobio 
singos 
liame
įklimsta j rimtas logines pai
niavas. Girnius savo tezę, kad 
“visi laikai lygiai sudaro tautą, 
visos dvasinio gyvenimo kryp
tys yra lygiai tautiškos”, labai 
aiškiai sąlygoja šiuo šalutiniu 
šakiniu: “jai tik pajėgia tautą 
praturtinti naujais kūrybiniais 
laimėjimais” (75 psl.). Recen
zentas, kiek pridengęs sąlyginę 
sakinio dalį, tarsi nesutinka su 
skelbiamu principu, o tuo tar-

(Nukelta J 6 psl.)
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4 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 24 d. į nas palaikyti gyvybę vandeny- 
je. Jei to nebūtų, ledu virsda-

NUOSTABIOJI NAKTIES SAULĖ

FIZIKO RELIGIJA
Mokslininkas dr. Klopsteg apie Sutvėrėją

balsų, išpažįstančių tikėji- 
į Dievą. Chicagos dienraš- 
“Tribune” yra išspausdi- 
ištisą seriją tokių moks-

mas vanduo skęstų dugnan, 
taip užšaltų visas ežeras ar ki
tas vandens kiekis ir išnyktų 
visa gyvija vandeny.

t_ *
Istorija mūsų nemoko jokios ki

tos tiesos su tokiu tikrumu, kaip 
ši: civilinė laisvė negali būti be į 
pavojaus ilgai atskirta nuo reli-1 

_ ; tokiu atveju ilgai- (
I

niui jos abidvi žūna. Kur tik yra 
religinė laisvė, ten anksčiau ar 
vėliau ji atneš ir politinę laisvę.

J. Storypu- 
su-

Ne vien tik žvaigždės, menu- yra priešingoj nuo saulės 
liai ir planetos sudaro nuosta
bų dangaus pasaulį. Yra dar 
ir tokių reiškinių, kurie nela
bai pastebimu savo buvimu pa- 
įvaiiina spinduolių audinį, puo
šiantį nakties veidą. Dar prieš 
šimtą metų astronomai visai 
nežinojo nakties danguje esant 
silpną šviesos dėmę, slenkančią 
ekliptikos taku iš vieno Zodia
ko žvaigždyno į kitą visai taip, 
kaip ir saulė, tik diametraliai 
priešingoje dangaus pusėje. O 
pastebėję ilgą laiką nebuvo tik
ri, ar ji nėra optinė iliuzija.

Šią keistą ir paslaptingą erd
vių šviesą amerikiečiai vadina 
“counterglow” arba dažniausiai 
naudoja vokišką žodį “gegen
schein”. Ją sunku pastebėti. 
Reikia labai skaidraus oro. Ne
turi būti mėnulio, nė miesto 

_ šviesų. Akys turi būti visiš-
nis vanduo kyla. Sušaldamas JAV Mokslo fondo tyrimų di- kai apsipratusios su tamsa, 
į ledą, vanduo darosi mažiau, rektoriaus pavaduotojas, o if 
tirštas ir lengvai plaukia eže-; dabar yra tos mokslo įstaigos 

. ro viršuje. Tai nuostabus pla- i direktoriaus patarėjas. J. Pr.

ir Tiki j maldą

I

Iš pirmaujančių mokslo at
stovų girdėti kaskart stipres
nių 
mą 
tis 
nęs
liniukų pasisakymų, štai dr. 
Paul E. Klopsteg, plačiai Ame
rikoje žinomas mokslininkas, 
Dievą įžvelgia kaip gyvą, pro
tingą Esybę, kurios buvimas 
gali būti išvedamas iš visatos 
buvimo ir iš gamtos įstatymų.

Dr. Klopsteg yra fizikas, bu
vęs Amerikos Mokslo Pažan
gai sąjungos prezidentas ir spe
cialus Northwestem universite
to prezidento patarėjas moks
lo ir inžinerijos klausimais. Jis 
1944 m. buvo pakviestas North- 
western universiteto tyrimų di
rektoriumi ir pritaikomojo 
mokslo profesoriumi to univer
siteto garsiame Technologijos 
institute. Buvo jau pasitrau
kęs į pensiją, bet dabar, sulau
kęs 72 m. amžiaus, vėl pakvies
tas į Northwestem universite
tą patarėju taip išplitusios 
mokslo programos.

Visatos atsiradimas
ku- 
kad 
kū-

ti minties, kad medžiagos 
energijos tarpusavis veikimas 
būtų galėjęs atsirasti tik 
puolamai

Vandens šalimas —
tikslingumo įrodymas

Akivaizdų didžios ir tikslin
gos minties pėdsaką gamtoje 
dr. Klopsteg įžvelgia vandens 
prigimtyje. Kai vanduo vėsta, 
jis darosi kaskart labiau tirš
tas ir skęsta iki jis pasiekia 
39.2 laipsnio Fahrenheito. Kai
vanduo pradeda dar labiau šal- ' vėliau profesoriavo, dėstyda- 
ti, jis ima plėstis ir kilti aukš- mas fiziką. Jis turi filosofijos 
tyn. Gilumoje vanduo pasilie- doktoratą, yra menų magist- 
ka vis vienodos temperatūros ras ir turi bakalaureato laipsnį 
— apie 39.2 laipsnio, o šaltes-' elektros inžinerijoje. Jis buvo

pri-
skelbiaDr. Klopsteg taipgi 

tikįs į maldos jėgą, tik jis sa
ko, kad svarbiausia — Dievui 
dėkoti už jo daug palaimų ir 
darbų mums, o ne prašinėti 
naujų malonių; jis taipgi tvir
tina, kad naudinga būtų mels- 

■ ti žmonėms tauraus nuoširdu
mo. Tada būtų galima visas 

tžmonijos problemas išspręsti.

Dr. Klopsteg yra baigęs Mi- 
nnesotos universitetą, kur jis

V. Noreikos nuotr.G. Žumbakienė Miražas (1960 m.)

PASLAPTINGOJI INDIJA

Dr. Klopsteg atmeta kai 
rių atstovaujamą mintį, 
žmogus yra nedraugingas 
rinys nedraugingoje visatoje,
valdomoje aklų jėgų. Anot jo, 
tos paslaptingos jėgos, kurios 
riša atomą ir jį laiko draugė
je, yra dalis to aiškumo, rodan
čio, kad visažinantis Dievas 
sutvėrė pasaulį. Toliau tas 
mokslininkas aiškina.;

— Žemė tėra tik maža dė
melė mūsų galaktikoje, kuri, 
savu ruožtu, yra tik viena iš
milijonų panašių žvaigždžių. į 
sistemų. Apie tai mąstydamas ją prancūziškai, 
žmogus išsigąsti to erdvės ir 
laiko didingumo, kurie pralen
kia mūsų supratimą. Kaip vi
sa tai atsirado? tfalima skelb
ti, kad žemė, saulė ir nesuskai
tomi bilijonai žvaigždžių visa
da buvo. Bet tai nesąmonė. 
Protas tegali pasitenkinti prie
laida, kad visa tai turėjo pra
džią. Jeigu turėjo pradžią, tai 
arba turėjo atsirasti savaime, 
kas taipgi yra nesąmonė, arba 
jų pradžią tenka priskirti be
galinės išminties ir galios Bū
tybei, kas jau sudaro prasmin
gumą. Ta mintis pralenkia mū
sų supratimą, tačiau ji teikia 
vienintelį patenkinamą išaiški
nimą, kurį gali priimti mano 
protas.

Tą begalinės kuriamosios jė
gos paslaptį aš ir jungiu su 
Dievu. Kurie Jį neigia, privalo 
susitikti su uždaviniu — išaiš-

sėj, tai tas faktas stipriai 
gestijonuoja, kad “gegenschein” ginęs laisvės; 
turįs būti saulės šviesos at
spindys erdvėje. Dėl to vieni 
mano, kad meteoritinių kūnų 
debesis, esąs maždaug už mili
jono mylių nuo žemės, reflek
tuoja* saulės šviesą. Kiti galvo
ja, kad tai saulės atspindys 
nuo interplanetinių dulkių. Pa
ti naujausia, tur būt, teorija aukštos ’ rcai es 'fx>tografijo> 
sako, kad tai galinti būti vadi
namosios geokomos, t. 
džaulio vandenilio dujų 
kalo, gaubiančio žemę, 
ga, nusidriekusi erdvėn 
milijonus mylių.

O V I NGi’"*
j. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkrausimas 

WA. 5-9209 Chicago, ^11-
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I VVSTUV1U NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCŠIES FOTOGRAFIJ<» 
MOŠŲ SPECIALYBE.

v I PRECIN PHOTO STUDIO
y* 4068 Archer Avė. Tel. VI 7-248)
apval- ! į lneorporated )
uode-1
net 4--------------------------—

viena !Kaip ten bebūtų, bet 
yra aišku, kad naktis turi sa- 

i vo saulę, daug didesnę už die
nos valdovę saulę, tik tokią 
tamsią ir neryškią, kad naktis 
taip ir lieka naktim — juodas 
langas į visatą. A. R.

Stebint nuoga akim, dėmė' 
atrodo 8—10 laipsn. diametro.

I Yerkes observatorijoj atlikti 
j fotoelektriniai matavimai rodo 
j ją esant eliptinės formos apie
30 laipsn. ilgio ir 20 laipsn.

I pločio. Neįmanoma jos dydžio 
tiksliai išmatuoti, nes ji netu
ri griežtų kontūrų. Silpnas jos 
švytėjimas laipsniškai susilieja 
su tamsa.

Į

f

PINIGAI SIUNČIAMI Į 
LIETUVĄ 
oro paštu—bet kokioje 
sumoje iki $300 tik už 

$1.65

ŠĮ MĖNESĮ 
PAS BUDRIKĄ

COMPTOMETKOMAŠINRAŠCIO 
MOKYKLA

pradeda pavasario semestrą 
Priimami nauji kursantai 

Mokyklos vedėjas
P. KESICNAS 

5543 S. Albany Avė. 
WAlbrook 5-4315

Duodamos didelės nuolaidos ant 
gerų RAKANDŲ, TELEVIZIJŲ, 

AUKSINIŲ DAIKTŲ, RANKINIŲ
i VOSYLIUS FOOD MART LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ 

2433 W. 69th St., Tel. PR 6-2113' „ , v .
_ | Svečių kambario setai,
Gamina ir par-, 2 dali nuo
duoda lietuvis-1 
kas rūkytas 
dešras, skilan-I 
džius, įvairią rū-

ŽINIAI PEČIAI,
HI-FI Stereo, 
DĖS, LEMPOS.

Lengvais išsimokėjimais
Lietuviški rekordai

mėsą. Liet, sū- i 
riai, saldainiai, 
medus, delikat., i 
grocery prekės.1

~ > .................... $99-00
3 dalių miegamojo kambario 

setai nuo ........................ $99.00
5 dalių Dinette setai .... $38.00 
KARPETAI, ŠALDYTUVAI GA- 

, TELEVIZIJOS, 
Phonografai, KĖ-

Y

Indijos vardas dabar beveik vertingo veikalo dalis. (Jean 
nuolat - minimas spaudoje. Jos 
įtaka tolydžio didėja. Tad ne
nuostabu, kad ir knygų apie ją 
gausu ir jos pasirodo tiek ang- 

į lų, tiek kitomis kalbomis. Pas
taruoju metu išėjo iš spaudos 
dvi neeilinės knygos apie Indi-

Geriausia “gegenschein’ą” ste 
bėti kaip tik šiuo metu, t. y. 
vasario, kovo ir balandžio mė
nesiais. Taip pat rudenį, rug
sėjo bei spalio mėn. Tada jis 
būna labiausiai nutolęs nuo 
Paukščių Tako, kurio šviesa 

Filliozat: Inde. Nation et Tra- trukdo surasti dėmę. Vidurnak- 
dition.) tis yra patogiausias stebėjimo

metas, — X-J- “--------- ’ ' ’’
pakyla 
zonto.

i

Kadangi senus rūbus ir kai- 
kuriuos maisto produktus nega
lima siųsti į Lietuvą, daug kas 
dabar siunčia tik pinigus—per

Amalgamated

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai 
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, u> 
dirbtuvės darbą - $10.00 ir dalys

Pigios paveikslinės lempos
J. MIGLINAS

2549 W. «»th St. II * PR 6-1003

Antroji knyga apie Indiją 
yra prašyta prancūzų akade
miko Rene Grousset, jau daug 
metų laikoma klasine ne tik 
Prancūzijoje, bet ir už jos ri
bų. Joje autorius nagrinėja vi
sas 
nes 
nes, 
mą.

nes tada “gegenschein”i 
aukščiausiai nuo hori-

Pirmosios autorius — pran- 
j cūzų prof. J. Filiozat aprašo 
Indiją iš savo tiesioginės pa
tirties. Jo knyga yra tiksli In
dijos tikrovės panorama ir pui
kiai papildo klasinį Rene Grous
set veikalą, kuriame šis apra
šo jos dvasinę, literatūrinę ir 
meninę kultūrą, o taip pat ir 
tūkstantmetę praeitį. J. Fillio
zat mum pateikia jos dabarties 
paveikslą. Pirmoji knygos da
lis pašvęsta Indijai, kaip da
barties tautai: jos įvairialy- 
čiam geografiniam paveikslui, 
gyventojams ir jų kalboms, 
socialiniam gyvenimui miestuo
se ir kaimuose, darbui, ama
tams, švietimui ir moksliniams 
įvairių kultūrų tyrimams: in
dų, musulmonų ir krikščionių, 
filosofijai, religijai, menui, bei suteikia išraiškumo savo iliust- 
to laikotarpio Indijai, indusų ir I racijomis. Įvairūs muziejai ir 

kinti visatos atsiradimą ne Die- musulmonų Indijai prieš oku- paskiros kolekcijos Londono ir 
vo sutvėrimo keliu. paciją ir pagaliau indų pašau- paryžiaus traptautinės paro-
Gamtos {statymų liudijimas
Antras dalykas — kai tik 

atsirado medžiaga ir energija, 
turėjo būti ir gamtos įstaty
mai, saistą 
džiagos ir 
apraiškose, 
vokiamose.
kad tikėjimas į Dievą, į sutve
riančią būtybę, aš esu įsitiki
nęs, jog gamtos įstatymai yra 
Jo neišmatuojamos išminties 
pasireiškimas, nes visi fizinai 
reiskinai turėjo vykti pagal 
gamtos dėsnius nuo pat visa
tos atsiradimo.

santykius tarp me- 
energijos visose jų 
žmogaus proto su- 
Dėl to aš pridėčiau,

i »

yra tasai “gegenschein”

International Dept.

111 SO. DEARBORN ST.
Tel, FRanklin 2-4100

Chicago, UI.
Member Federal Deposit 
Insurance Corporation

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumu
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

iš

BUDRIK
FURNITURE 

3241 So. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vaL

Budriko radio programos sekmad. 
š stoties WHFC, 1450 kil nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

įjčį

Kas
arta “counterglow” ? Astrono
mų tarpe nėra vieningos nuo- 

išraiškos formas: filosofi- monės. Kadangi dėmė visada
ir religines, poetines, meni- j 
žodžiu — indų sielos visu-1 
Toji jų siela kartu yra vie

na ir daugeriopa, amžinai atsi
naujinanti, bet niekad nepaliau
janti būti panaši į save, jau
dinanti savo minties gilumu, 
savo ieškojimu tiesos ir išmin
ties, dieviškojo ir žmogiškojo 
pradų bendravimu ir savo mįs
lingumu, kuriuo ji. nuolat 
dangstosi

Kontempliuodamas meno, ta
pybos, skulptūros, architektū
ros šedevrus ir atsakydamas į 
mįsles, kurias iššaukia dvasia 
ir širdis, R. G. tobulai mums 
perduoda Indijos pašaukimą. 
Nauja tos visam pasauly gar-
sios knygos laida dar daugiau

paciją ir pagaliau indų pašau- j paryžiaus
liui prieš Islamą: budiškai ei- dos, visų šalių fototekos sutel- 
vilizacijai, santykiams su Va
karais ir indų

Tokioje pat 
ir iliustracinė

tradicijom, 

aukštumoje yra 
šio nepaprastai

kė savo ikonografinius lobius 
to didžiojo istoriko knygos pa
puošimui. (L’INDE par Rene 
Grousset.) G. i

I

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.

I

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.

UNIVERSAL SHOE STORE
(Liet. batų krautuvė) YA 7-0525 

(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So. 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.
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— Toliau, 
Klopsteg, — 
protas, kuris gamtą bestudi
juodamas susekė gamtos dės
nius, yra apsireiškimas Dievy
bės sukurto evoliucijos vyks- j 
mo, veikiančio pagal nepakei
čiamus gamtos dėsnius... Tie 
dėsniai turėjo atsirasti drau
ge su medžiagos ir energijos 
sutvėrimu... Aš negaliu prileis- j

— skelbia dr. 
patsai žmogaus

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

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4’/į%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue

—

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC

Siuskite dovanas savo artimiesiems 
Lietuvoje ir tolimame Sibire per 

PATIKIMĄ FIRMĄ

4102 So. Archer Avė., Chicago 32, III. 
Ši firma veikia jau 27 metai ir kiekvienam siuntėjui 

pristato pakvitavimą pasirašytą gavėjo
Telef. FRontier 6-6399

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Į

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!

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoma 
santaupoms

r?

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pre$. «TeL VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F.S.LI.C.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos t
Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

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
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STABAS DIVOS ŠIRDYJE
IZABELE MOTEKAITSENE

jo lega- 
čiulbėji- 

kiek tie-

5DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 24 d.linkčiodama perplaukdavo per 
sceną, kad tik girdėtų publikos 
katutes. Ir taip iki mirties va
landos ji kankino save, savo 
draugus, gerbėjus, tarnus ir pa
valdinius bei pilies “įgulą”.

Jos vyras Nicolini po pana
šios puotos vykdavo su svečiais 
žvejoti, bet niekas kitas netu
rėdavo teisės paimti meškery
kočio į rankas, o tik stebėti ir 
girti, kaip meškerioja Nicolini. 
Dažnai besigėrėdami draugai, 
kaip šešėliai pranykdavo iš pa
krantės, palikdami Nicolini vie
ną su jo žuvelėmis.

Nenugalimai stipriausioji
Adelina dainavusi nepakitė

jusiu balso grožiu ir jaunyste 
iki mirties valandos. (Taip il
gai dainuodavę visi Auksinio 
Dainos amžiaus Bei Canto dai
nininkai. Tik 20 šmt., praradus 
Bei Canto mokymo metodus, 
dainininkai labai greit turi pa
likti sceną.)

Pirmą kartą ji viešai koncer
tavo dvylikos metų amžiaus, o 
paskutinį — profesinio lygio 
koncertą davė, turėdama sep- 
.................... ; dvejus metus. 
Dainos menui ji tarnavo net 
60 metų! Jei kas jos paklaus
davo, kaip ji dainuojanti, ji1 
meiliai atsakydavus, kad neži
nanti. Ji buvo draugiška savo 
kolegoms solistams. Būdama 
dainos karaliene, ji neturėjo ga
limybės pavydui, varžyboms, 
intrigoms, nes visa tai yra 
silpnųjų priemonės. Ji gi buvo 
nenugalimai stiprioji!

j Senatvėje vijosi jaunystę
Mirdama Adelina nusinešė į 

kapus savo Bei Canto dainavi
mo paslaptį, kartu su savęs 
garbinimo stabu, nenugalimai 
radusiu vietą jos širdyje. Jei 
ji būtų pilies koncertus paver
tusi į pedagoginį darbą, gal jos 
balso grožio paslaptis būtų pa- > 
likusi ne paslaptim, jei ji pati, 
padėdama dainos meno aspi
rantėms, būtų įsigilinusi į sa- 

Su teatru ir su meškerykočiu vo dainavimo metodus, gal bū
tų juos perteikusi ir jaunajai 
kartai. Tada ji būtų pastačiu
si sau ir dainos menui nemirs- 
tarną paminklą. Tam ji turėjo 
pakankamai laiko ir patyrimo. 
Tačiau — senatvėje ji vijosi 
jaunystę, ir ne mums ją teisti 
už tai.

Pagal: “Singers Pilgrimage” 
— B. Marchesi. “Bei Canto 
Principles And Practices” — 
C. Reid. The New Funk Ency- 
clopedia.

Nors ir labai šykštus, De Saxe 
paskirtą dieną atvyko su rei
kalaujam om gėlėm, bet nė vie
nas pilies šeimininkų nepasiro
dė, nors pagal to laiko madą, 
net karaliai išeidavę pasitikti 
jų pakviesto svečio. Pasirodęs

MAGELANAS IR PIRMOJI KELIONĖ ; riantį pirmąją kelionę aplink 
pasaulį, o rašytojo talentas jį 

padarė gyvą ir patrauklų. (L. 
le prie-

Magelanas, portugalų navi
gatorius Ispanijos tarnyboje, 
išvykęs 1519 m. rugpiūčio 10 
d. su penkiais laivais atrasti 
sąsiaurio Amerikos žemynui 
apiplaukti, išgyveno tragišką 
epopėją. Jis, kaip ir Kolumbas, 
nešiojosi didelį sumanymą ir 
turėjo tikėjimą, galintį apvers
ti kalnus. Kaip ir Kolumbas, 
jis turėjo pakelti begalinį var
gą ir pažeminimus ligi pasiekė 
savo tikslą.

Pradedant pabėgimu iš Por
tugalijos ir įstojimu į busimo
jo Karoliaus V tarnybą, kny
gos autorius L. Peillard mus

veda per sąmokslus bei intri-
gas į didįjį išplaukimą. Ir štai Peillard: Magellan et 
esame liudininkai daugiau kaip m*er Tout du Monde.) 
dviejų metų atradėjų kelionės, 
kurioje jūreiviai su kapitonu 
turėjo pergyventi sunkiai įsi
vaizduojamas kančias. Laki L. 
Peillardo plunksna laiko mus 
tartum užburtus daugiau kaip 
per 200 puslapių ir tepalieka viena jų priėjo pažiūrėti, ką jis 
ramybėje, bet jau pilnus fan- piešia, ir davė jam patarimų. Jis 
tastinių vaizdų, svajonių ir tik už Patarimus padėkojo, 
vieninteliam laivui “Viktorijai” 
1522 m. rugsėjo mėn. 6 d. su
grįžus į Cadixą.

Knygos autorius ilgus metus 
studijavo ir tyrinėjo Magella- Parodykite man jį, — paprašė ji. 
no pėdsakus, surinkdamas dau
gybę ligi šiol nežinomų doku
mentų. Viso to išdavoje turi
me veikalą, pilnumoje atku-

tą užsuka ir išklauso 
to, staccato ir trelių 
mo. Šioj istorijoj yra 
sos, nes Adelina mėgdavus imi- šilkinėmis kojinėmis liokajus 
tuoti kanarėlių čiulbėjimą, ką priėmė gėles, o kitas pilies tar- 
darydavus ne viena to amžiaus nas 
koloratūra. Tarp begalinių is- 
torijėlių būdavo ir tokių, kad, 
štai, princas siūlo jai širdį ir 
sostą, norėdamas ją vesti, bet 
ji nesutinkanti iškeisti balso 
net į karališkos garbės vaini
ką!

nurodė svečiui kelią per 
oranžeriją, kupiną piktai kly- 
kiančių papūgų, į jam skirtą 
miegamąjį kambarį. De Saxe 
pasijuto įžeistas. Atsidūrus 
jam skirtam kambary, įėjo pi
lies mergina, nešina ant pa
dėklo daugybę papuošalų dė
žučių, kurias atidarinėdama 
prieš svečią, pasakius, kad Ade
linos malone, jis gauna teisę 
parinkti brangenybes, kuriomis 

; Diva pasipuoš šį vakarą. Ne-) 
I atsipeikėjęs De Saxe iš nuste- Į 
i bimo parinko rubinus. Suskam
bėjus puotos varpui, De Saxe, 
nuėjęs į svečių kambarį, jau 
rado kitus svečius išsirikiavu
sius prie durų, laukiančius pa
sirodant šeimininkų, kaip kara
lių rūmuose. Greit įžygiavo ka- tyniasdešimt 
rališkai spindinti, gražiausioje 
suknioj, pasirėmus vyro ran
kos Adelina, atkišusi ranką 
svečių pabučiavimams ir šyp- j 
sodama dešinėn ir kairėn svei
kinosi su svečiais ir su vyru 
pirmieji nuplaukė į valgomąjį. 
Paskui juos susėdo visi kiti 
svečiai. Puotos metu visus pa
sikalbėjimus vedė iš anksto su
režisuoti žmonės vien apie Ade
liną, jos nuopelnus, taip rafi
nuotai, kad niekas kitur nega
lėjo pakreipti temos. Adelina 
valgė tik tai, ką jos vyras, pir
ma paragavęs, iškilmingai vie
šai leido valgyti ir jai. Adeli
nos vyrui vynas ir cigarai bu
vo teikiami specialūs, skirtin
gi nuo mirtingųjų svečių. Po 
vakarienės Adelina nusišypso
dama tarė svečiams: “Pasima- 

ną tik “Ma Dovine” vardu. Jos V3™6 teatre” Ir P^nyko.

ris Strakosh. Jos balsas buvęs drau^ai kalbėdavę su 3a Pri' 
unikumu. Balso apimtis kolo- 
sališka, technika — virtuoziš
ka. Tembras nuostabaus grožio. 
Jos dainavimas buvęs tobulas 
visų moterų rolėms to laiko 
statomose operose, ar tai būtų 
žaisminigausia koloratūrinė ro
lė, ar Carmen Habanera, ar pa-

— vis ieškant Caru- 
paslapties. Apie jo 
parašyta ne viena 

studija, tačiau iš jų

Nors Caruso užgeso 48 me
tų amžiaus (1873—1921), bet 
jo balsas vis dar tobulėjo iki 
paskutinės minutės. Jei jam 
būtų buvę lemta gyventi — iki 
kurio tobulybės laipsnio būtų 
pažengęs jo balso menas — te
bėra mįslė. To laiko netobula 
balso įrašymo technika neduo
da gyvojo Caruso, tačiau plokš
telėse jo Bei Canto pagrindi
niai elementai jaučiami; jie 
skrodžiami moksliškai medici
nos bei garso tyrimo laborato
rijose, studijuojami dainavimo 
specialistų 
so balso 
dainavimą 
moksliška
naujo Caruso balso nepajėgia
ma sutverti. Caruso buvęs vie
nas iš paskutiniųjų Auksinio 
amžiaus Bei Canto atstovų, ku
rių ankstyvesnis žvaigždynas 
buvęs labai gausus. Įdomu, kad 
tuo laiku šalia jo beveik ly- 
giagreta spindėjo nemažiau 
reikšminga dainos žvaigždė 
moteris — Bei Canto Diva — 
Adelina Patti, kuri mirė tik 
trejetą metų anksčiau už Ca
ruso, nors buvo 30 metų už jį 
vyresnė. Savo dainos žvaigžde 
Adelina padarė didesnę orbitą 
už Caruso, nes jai buvo lemta 
išdainuoti visą normalaus žmo
gaus gyvenimą, kuriame ji bu
vo pasaulio pripažinta dainos 
Karaliene ne vien scenoj, bet 
ir privačiam gyvenime. Pernai 
suėjo šimtas metų nuo jos ant
ro sėkmingo debiuto Londone, 
Covent Garden operoj, kur ji 
laimėjo pasaulinės dainininkės 
pripažinimą, būdama 18 m. am
žiaus.

I

P. G.

HoracePrancūzų dailininkas
Vernet piešė prie Ženevos ežero. 
Netoliese piešė dvi svetimšalės.

Balsas visų moterų rolėms

Koncerto honoraras — 
prezidento metų alga

'Visos panašios reklamos pa
pratino pasaulio publiką trak
tuoti šią solistę, kaip tikrą ka-

Adelina Patti

Adelina Patti (1843—1919) 
gimė Madride, Ispanijoj, artis
tų italų šeimoj. Pirmas daina
vimo pamokas jai davė tėvas, 
o vėliau — vyras ir menedže-

ralienę. Ji buvo to verta ne vien 
už balso grožį, bet ir už nuo
stabų grožį, gyvumą, minties 
elastiškumą, asmens magnetiš- 
kumą. Jos kūnas ir siela buvę 
tikroj harmonijoj su jos balsu. 
Ji tai žinojo pati ir žingsnis 
po žingsnio tuo atžvilgiu darė
si reiklesnė. Ištekėjusi už ant
ro vyro Marųuizo De Caux — 
jis turėjo kreiptis į savo žmo-

klaupdami. Karalių dvaruose ji 
buvo sutinkama kaip karalių 
šeimos narė, ypač Anglijoj. 
Laiškuose visi turėdavę į ją 
kreiptis aukščiausio laipsnio 
būdvardžiais. Koncertų kelio- 

, nėse jinai keliaudavo savo trau
kiniu su daugybe patarnauto- 

U Aida. Tačiau: Šio7a7mo‘tta- » Kartą Amerikos preziden- 
las nėra Adelinos balso verti- tas Pakvietęs k koncertuoti 
nimas, o tik noras parodyti, ko- H paprAšiusi J'astronomisko 
kį charakterį išaugina neribo
tas pasisekimas ir akivaizdus 
atpildas už talentą ir darbą, ir 
kaip publikos dievinamai sun
ku neperkelti savo stabo į sa
vo širdies gelmes.

I

Lenkų istorikai apie 
Lietuvą

Rytojaus dieną jis tą svetimšalę 
vėl sutiko garlaivyje.

— Pone, jūs esate iš Prancūzijos, 
tai turite pažinti didįjį dailininką 
Vernet. Sako, kad jis yra laive.

— Norite pamatyti jį?
— O, taip.
— Gerai, panelę, jūs jį jau pa

žįstate, nes vakar davėte jam pie
šimo pamoką.

Spaudos “antys” ir legendos
Po pirmo pasisekimo Londone 

Adelina pateko į savo talento 
verto menedžerio Strakosh 
rankas. Jis pirmas artistų rek
lamos istorijoj pradėjo maitin
ti publiką apytikrėmis ir tik
romis spaudos “antimis” apie 
savo šimtmečio Divą - Adeliną, 
jos pasisekimus, privataus gy
venimo legendas. Adelinos var
das stambiomis raidėmis būda
vo laikraščių pirmuose pusla
piuose, kad vos paėmus jį į 
rankas — tuoj į ten nukreip
tum akis. Ir, štai, kiekvienas 
žmogus skaito, kad Pietų Ame
rikoj po Divos Adelinos kon
certo, įvedami grandinėse dvy
lika juodų vergų, kurie pado
vanojami solistei. Jinai su aša
roms ' akyse nutrauko grandi
nes ir dovanoja vergams lais
vę. Sužavėta publika šaukia už 
tai daugiau dainų! Kitą rytą 
skaitai, kad surasta tikroji Ade
linos balso grožio paslaptis: vienas Adelinos gerbėjų Mon- 
solistė eidama gulti suvalgo 
sviestainį iš dvylikos lakštin
galų liežuvių. Tai vėl informa
cija — vienas gerbėjų padova
nojęs Divai Adelinai mechaniš
ką paukštį, kuri jį, eidama gul
ti, užsideda ant krūtinės, o ry-

i “astronomiško” 
honoraro, kad nustebęs kvietė
jas išdrįsęs priminti Divai, jog 
tai sudaro prezidento ištisų me
tų algą!

— Gerai, leiskit koncertuoti 
prezidentui, — ramiai atsakius 
Diva.

Nuvesti svečiai į teatrą, jau 
rado jį pilną anksčiau minėtos 
publikos. Scenoje pasirodė Ade
lina spindinti rolių kostiumuo
se ir dainavo savo jaunu, ne
gęstančiu dievišku balsu mė
giamų operų ištraukas, paly
dint pianinu ir asistuojant ne
byliam kostiumuotam statistui. 
Po vaidinimo pasigirdo iš bal
kono surežisuotos triukšmingos 
ovacijos, 
vimai, o 
dirbtinių 
rinko ir 
ir pirštų
likai bučkius.
dangai pilies tarnai rūpestin
gai surankiojo gėles į dėžutes 
sekančiam vakarui. Jei kurį 
vakarą Adelina būdavo nesvei
ka, ar pakimus, tai ji vis vien 
nuo spektaklio neatsisakydavo. 
Tada ji savo rolių kostiumuose 
sėsdavo į išpuoštą gėlėmis gon
dolą ir žėrėdama džiaugsmu bei 
brangiais papuošalais meiliai

nesibaigiantys valia- 
iš palubės biro lietus 
gėlių, kurias Adelina 
glaudė prie krūtinės, 
galiukais siuntė pub- 

Nusileidus už-

Gyvenimo pabaigos farsas

Tad nenuostabu, kad šitoks 
gyvas kultas pasidarė jos kas
dieninė duona ir charakterio 
būtenybe. Pasitraukus iš pa
saulio scenos, ji jau nebegalė
jo normaliai ilsėtis ir gyventi. 
Ji sugalvojo naują dilginantį 
gyvenimą. Persiskyrusi su Mar- 
kyzu, ji nusipirko didelę pilį 
Craig Y Nos Castle. Ir ištekė
jo už panašiai pasaulio išlepin
to prancūzų tenoro Nicolini. 
Abudu įsimylėję vien save, jie 
pradėjo gyvenimo pabaigos far
są. Nicolini jau nepaisė daina
vimo, bet jo aistra buvo žve
jojimas. Adelina dar tęsė sa
vo Divos egzistenciją, pačiais 
komiškiausiais, vertinant mūsų 
laiko akimis, būdais. Pilyje bu
vo didelė teatro salė su balko
nais. Adelina susuko ten savo 
pačios dainavimui “lizdą”. Kaip 
tie koncertai ten vyko, aprašo

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
IO%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 

[už apdraudą. nuo ugnies ir auto- 
Imobilio pas
i FRANK ZAPOLI8 

32OK54 We*t 95th Street 
■Jhicago 42, Illinois 

4-8<>54 ir GK. 0-13.39.

sieur De Saxe. Gavęs pakvieti
mą apsilankyti j pilies balių, 
De Saxe ^ekančią dieną vėl ga
vo Adelinos sekretorės kitą 
laišką su priminimu, kad atei
damas De Saxe atneštų Divai 
skrybėlės formos vazoje gėlių.

g

rh

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niai* ir sekmadieniai* nuo 8 iki 
9:20 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak

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

Tel. HEmloek 4-2413
71 5» So. Maplewood Avė., 

Chica«o 2». IU.

Paskutiniu metu Lenkijoje 
pasirodė eilė istorinių veikalų, j i 
kuriuose plačiai liečiama D. Lie Į 
tuvos Kunigaikštija ir 
Lietuva. Iš jų trumpai 
tini:

St. 
jWalki 
kiego 
III t. 
džiagos visos Užnemunės 1905 ■ 
m. lietuvių judėjimui, visa eilė 
rusų žandarų pranešimų liečia 
Marijampolę, Vilkaviškį, S. Kai 
variją ir kt. vietas. Veikalas bū 
tinas perskaityti visiems, kurie 
1905 Užnemunės sukilimą ver- 

' tina tik pagal savo kaimo pri
siminimus. Jis labai gerai pa
pildo iš Kauno gub. archyvo 
paskelbtą dar pulk. Vytauto 

I Steponaičio 1905 medžiagą ir 
dokumentus Karo Archyve.

M. Rymszyna ir Adr. Zahors- 
ki, Tajna korespondeneja z War 
szawy do Ign. Potockiego 1792 
-1794, Varšuvoje 1961 (373
psl.) gana svarbus ir D. Lietu
vos Kunigaikštijai, jos likimui 
suprasti.

•J. VVolinski, J. Michalski ir 
Em. Rostworowski Materialy 
du dziejowsejmu czteroletniego 
I-IV t. .961. Šiame Keturių me
tų seimo dokumentų rinkinyje 
gana daug įdomių Lietuvos de
legacijų pareiškimų ir kt.

šiaip 
minė-

Kabalinski. ir F. 
chlopow krolestwa- pols- 
w revolucji 1905-1907 I- 
1960. Jame gausiai me-

Tych

I

X.

lįjDflinoMgge
TV-RADI3AI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI - PLOKŠTELĖ? 
ANTENOS- BATERIJOS - LEMPUTĖS 
EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Wsk»zn tamlausios kainos Ir garantija 
3321 S. Halsted St - CL1FFSCE4-5665

5SS

C&IZ I D’G s E L F□ IMI MSERVICE

Liųuor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES,WA 5-8202

MARCH — KOVO 22, 23, 24 D. D.

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR

------------------------------------------------------------------------------------------
$4.98BISULTT THREE STAR COGNAC Fifth

COEUR DE FRANCE LMPORTED 
COGNAC Fifth $4.29

ST. ANNE 80 PROOF BRANDY Fifth $2.98

I.KA1N ALCOHOL 190 PROOF 
U. 8. P. Fifth $489

RICCADONNA Imported VERMOUTH 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19

LMPORTED POLISH KRUPNIK 
OR CHERRY CORDIAL Fifth $4.98

CLOSE OUT DECANTER BOTTLES OF
POPULAR BRAND OF BONDED 
WHISKEY Fifth $3.98-

PERNOD LIQUEUR 90 PROOF Fifth $5-49
KRON — BRANNVIN 

LMPORTED AQUAVIT Fifth $3-98

I

iftofaunel y

Kiekviena sąskaita • /r\
ligi $10.000.- ;
apdrausta •
Federal inėje •Federal inėje 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visą taupymo 
sąskaitą

e
ant Bonus 
sqskaitu

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

August Saldukas Prezidentas
J

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

SS

INSUR D

m.
D.

.... Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitą nuo vasario mėn. 1 d., 1962 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALANDAI* PIRM- lr KKTV................  s v. r. nu s p.

ŠEŠTAD..........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. VVestern Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. WAIbrook 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKLEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY 0F FREE PARKING

p. 
p.
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0 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 24 d.

H. Šalkauskas Piešinysi

Atkelta IS 3 pusi.)
pu Tėviškės Žiburiuose, recen
zuodamas vienos jaunos “tary
binės” poetės poeziją, skiria 
ją į laimėjimų kategoriją. Visa 
ta recenzijos pastraipa tiek yra 
sujaukta, kad ten Girniaus vi
sai nebesimato.

Tiesa, kad Girniaus “knyga 
yra nepasaulėžiūrinė, kaip ir 
PLB charta” (prie kurios pa
ruošimo stipriai ranką yra pri
dėjęs prel. M. Krupavičius), 
bet ar dėl to autoriui galima 
daryti priekaištą ? Nėpasaulė- 
žiūrinių knygelių ir pats recen
zentas yra nemaža parašęs. 
Kai autorius apsiriboja nepa- 
saulėžiūrine tema, pasaulėžiūri
nis elementas ir išleidžiamas. 
Svarbu tik žmogaus principiš
kas nusistatymas pasaulėžiūros 
klausimu. Girnius neišbraukia 
pasaulėžiūros iš žmogiškojo 
gyvenimo pilnaties. Priešingai, 
net vad. tautinės vienybės la
bui nesutinka paaukoti pasau
lėžiūrinės laisvės:

. ir skaitytojui gali paaiškėti jau 
iš šių citatų:

“Tauta susiformuoja istoriniu 
vyksmu. O istorija lygiai imp
likuoja ir tradiciją, ir kūrybą. 
Jei kuri karta tik pasyviai pri- 
.mtų praeities tradicijas, tai 
ji pati liktų lyg istoriškai ne
egzistavusi, nes nieko naujo 
nesukūrusi ir todėl neturinti 
nieko naujo perduoti sekančiai 
kartai. Tradicijose sustingimas 
— tai gyvybės blėsimas, tai 
traukimasis iš istorijos. Istori
ja, telkdama praeitį, kreipiasi 
į ateitį Gyvastingoje tautoje 
tradicija yra pagrindu kūrybai 
ir pažangai” (mano pabrauk
ta J. K.; 75 psl.).

“Natūralu naujai kartai save 
realizuoti naujomis idėjomis. 
Bet kada norima apskritai bodė
tis idėjomis, liudijama ne nauja 
karta, o dvasinė sklerozė, am
žiais lygiai bergždžia” (274 
psl.).

tra-

pasidarė Lenkijai seserimis. ‘ 
Spėja, kad, tur būt, dėl to, jog 
dabartinė Lenkų vyriausybė re
mia Castro režimą nelaimingo
je Kuboje.

Koks gali būti didesnis nusikal
timas, kaip laiko gaišinimas?

T. Tusser

KVALIFIKUOTOS 
RANKOS ir AKYS

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ii ko
mentarai, muzika, dainos ir alag 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
Draugas'

.ii:ii’>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiii 

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionaiui

“Lygiai neteisu tautinės vie
nybės vardan norėti išskirti 
kovą tarp atskirų pasaulėžiū
rų, krypčių, kartų etc. Tai bū
tų noras vienybės siekti lais
vės kaina. Kur yra laisvė, ten 
iškyla ir skirtybės. O kur yra 
skirtybės, ten kova yra neiš
vengiama. Tautinė vienybė ne
gali būti suprantama bandos 
vienybe, kur kiekvienas savi
tumas būtų laikomas vienybės 
ardymu” (230 psl.). Pagaliau 
perskaitę 304—305 puslapius, 
galėtume pamatyti ir kur pats 
autorius pasaulėžiūriniais įsiti
kinimais stovi.

Nesusipratimu tenka laiky
ti kritiko pastangas knygos 
autorių suvesti į kontradikciją 
konservatyvizmo klausimu. Gir
nius konservatyvizmą aptarė 
kaip dvasinę sklerozę (119 
psl.), tačiau jo konservatyviz
mo koncepcija yra labai aiški,

i Taigi, Girnius neatmeta 
dicijų, bet sustingimą tradicijo
se ir neadvokatauja pažangai, 
atremtai į “tuštumą”, kaip įro
dinėja Gobis, bet pažangai, at
remtai į idėjas.

Jau nebe nesusipratimu, o ne- 
džentelmeniškumu- reikia palai
kyti kritiko patarimą knygos 
autoriui “išstoti iš bičiulių par
tijos”. Iš vienos pusės, čia jau 
peržengiamos kritiko kompeten
cijos ribos, iš kitos — perdaug 
grubiai iškreipiamos autoriaus 
pažiūros į politinių partijų vaid
menį. Girnius nesmerkia partijų 
iš esmės, nesiūlo jų panaikinti, 
tik jų egzistencijai nori suteikti 
kitą prasmę:

“Išeivijoj partijų prasmė ne
bėra varžybos dėl valdžios, o 
vieningas jėgų sutelkimas lais
vės kovai, aukštesnei už visas 
partijas... Ne tarp savęs tenka 
varžytis, o už visų laimėjimą 
kovai už laisvą Lietuvą krašte ir 
gyvą lietuvybę išeivijoje” (233 
psl.). Pastebėtina, kad šioje vie
toje kritikas iškreipė ne tik 
knygos autoriaus principines

-
Į pažiūras, bet “reformavo” savo 
naudai ir cituojamus žodžius. Ir 
gal būt čia yra raktas į visos 
recenzijos supratimą?

Kad būtų išvengta katastro
fų, mašinų vairuotojams prime- 

, narna nemaišyti benzino su al
koholiu. “Tauta ir tautinė išti
kimybė” knygos recenzentas sa
vo Straipsnyje sumaišė politi
nius ir kultūrinius tikslus, ir iš
vadoje visą recenziją tenka ver
tinti tik kaip nelaimingą atsiti
kimą.

seseriškas respublikas: Lenki
ją, Kubą, Meksiką ir Lietuvą. 
“Gwiazda” sutinka, kad istoriš
kai Lenkija ir Lietuva yra se
serys, bet nesupranta, kaip Mek 
sika ir ypač komunistinė Kubai

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

KETURIOS “SESERYS”

Lenkų “Gwiazda Polarna” ga 
vo lenkų emigrantų Meksikoje 
laikraštį ir nustebo: pirmoje 
vietoje straipsnis apie keturias

PHOENIX, ARIZONA
Kviečia lietuvius pasiilgusius 

saulės ir šilumos arba sergančius 
sąnarių ligomis apsistoti lietuviš
kame

BARBARA MOTEL
2148 W. Buckeye Rd.

Butukai su pilnu virtuvės įrengi
mu ir TV, nebrangiai 

TeL 254-3895
Algirdas ir Janina Rimavičiai

I
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NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR

NUOŠIMČIU
: G. L (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

• Taupykite STANDARD 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

Dvi automobi-

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

JUSTIN MACKIEH1CH Sr.
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr.,
President

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.

Trečiadieniais nedirbama.

ketvirtad. nuo 9 vai.

STANDARD
FEDERAL SAVINOS

AND LOAN ASSOCIATION

V/rgmia 7-JMJ

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 -So. Halsted St.

Tel. VTctory 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
Rastine atdara kasdien nuo 8 va! 
ryto iki 6 vai. vakaro tr šeštadie

niais iki 3 vai.

Ne visi vaistai yra pagaminami 
vaistų gaminimo laboratorijose. 
Daugelį receptų mes turime išpil
dyti tik iš užrašų. Tokiu atveju 
tik tikslus pasvėrimas ir išmiera- 
vimas yra labai svarbu. Kai mes 
išpildome receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy- 
sime, 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
tų.

DARGIS DRUG STORE
CHARLES P. DARGIS

Reg. Pharmacistas
2425 W. Marąuette

Road
Chicago 29, III.

Tel. HEmlock 4-6050

reikia
draugas

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street

CHICAGO 29. ILLINOIS
Skambinkit LUdlow 5-9500

illlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll

K RISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC.

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais 

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 

yra išversta j 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas F .įta
rių dienraštis. GI skelbimu Kainot 
visiems prieinamos.

VALANDOS:
Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai. vak. 
šeštad. 9:30 v. r. iki 6 v. v.
Treč. ir sekmad. uždaryta.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufactorers

A&ERAS
Atvykite ir apžiūrėkite mūsų gausų 
pasirinkimą prekių dovanoms.

j

į

EUGENIA’S 
BEAUTY SALON

2652 West 47th St, Chicago, 32, III. 
Tel, LAfayette 3-5586

SIUNTINIAI
I

LIETUVĄ

———r

Jau dabar siuskite 
VELYKOMS!

DĖL GARANTUOTO PRISTATYMO KREIPKITĖS I

CENTRAL PARCEL SERVICE
PAGRINDINE ĮSTAIGA:

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

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

• f

MARŲUETTE PROTO 
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

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai
2400 S. Oakley Ave., Chicago 

Virginia 7-7258-59

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

IGNAS
Tel. HE 4-5570

INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!
Stein Tevtile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntiniui 
artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainais! 
Gavome specialių medžiagų paltam* kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

STEIN TEXTILE CO.
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.

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

nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų-

Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo į šiaurę 
ant Jefferson St. — aikštėje

Atidaryta kasdien įskaitant ir sekmadienius nuo 9 v. r. 
iki 5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta.

i
i

d
i

K

f........... .. N
JAU 15 METŲ 

PRISTATOM SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ

— VISADA LAIKU !
-

STABDŽIŲ TAISYMAS 
BRAKES RELINED

Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja:
CHEV., FORD, PLYM. ........................................   $14.95
DODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLER, BUICK $15.95 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON ............................... $16.95
CHRYSL., De SOTO, PACKARD ......................................... $18.95
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC ........................... $19.95

Žemos kainos ir čia neišvardintoms mašinoms. Piltas 
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

Jš
NELAUKIT, nes •ali būti

%

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baidus, 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 COMPANY

AMERICAN BONDINO COMPANY
AMERICAN INDEMNITY COMPANY

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMANS FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMANS INDEMNITY COMPANY
INDUSTRI Al,. INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO ' 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY ’ 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY ,

UN1VERSAL INSURANCE COMPANY 
VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY

WESTERN C A SU A LT Y & SU RETY COMPANY
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriter»

0‘MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
-------------------------------------------;____________ __________ ____'

Perskaitė dien. "Draika", duokite ii kitiems

f
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Ir prezidentas Kennedy tapytojas. Jeigu tapė Eise nhoweris, jeigu tapė Churchilis, kodėl nepaban
dyti ir-Kfinnedžiuį? štai čia matome vieną jo darbą, nutapytą 1955 metais, kada būsimam prezzi- 
dentui f&o ilgokai pasirgti. Vėliau jis teptuko atsisakė, įsitikinęs, jog menui neturįs pašaukimo.

Petras Armonas, muzikos veikėjas DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 24 d. 7
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1962 metu “Mažąjį Larousse“ pavarčius
Kiekvientais metais nauja laida

66

J. DAINAUSKAS, Chicago, III.

Pierre Larousse 1856 m. iš- Lenkijos dalį”. Čia vėl įdėta 
leido “Prancūzų kalbos naująjį 
žodyną”, kuris susilaukęs labai 
daug laidų. Nuo 1906 m. toji 
pat leidykla pradėjo leisti “Ma
žąjį (iihistruotą) Larousse”, I 
kuris nuo 1948 metų kasmet 
turi naują laidą. Šiemetinė to 
enciklopedinio žodyno laida tu
ri 1,800 dvigubų puslapių su 
73,000 straipsnių, 5,130 iliust
racijų, 114 žemėlapių. Tai ak
tualiausioji trumpa enciklope
dija, kąinojanti apie $6.00.

Rusę ir lenkų šaltiniai
Šiandiena Larousse vardas 

yra tapęs savybiniu vardu dau
gybei įvairiausių žodynų, en
ciklopedinio pobūdžio leidinių, 
kurie yya paplitę po visą pa
saulį ir (kurių informacinė me
džiaga naudojama visame pa
saulyje. i To žodyno pateiktomis 
žiniomis naudojasi žurnalistai, 
politikai, visuomenininkai. Apsk 
ritai, Larousse žinios yra tiks
lios, išsamios, bet ir jos neiš
vengia tokių ar kitokių tenden
cijų. Lietuviams įdomu, kaip 
ir kokia forma tokiame tarp- prancūziškai, bet prancūzams 
tautiniame žodyne yra pavaiz- tai yra lietuvių rašytojas. Tas 
duoti lietuviški reikalai. Straips pats yra ir su airių rašytoju 3 
nelyje “Lituanie” (Lietuva)^ nu- Yeats, kuris parašęs labai daug Viktoro Petravičiaus darbais, 

talpinąs daug kultūrinės bei po
litinės informacijos lietuviškai
siais reikalais.

rodoma,- jog tai esanti Rytų 
Europos “socialistinė - sovieti
nė respublika”, TSSR narys, 
su sostine Vilnium, t. y. patei
kiama ’ “oficialinė” dabartinė 
Lietuvos padėtis, nieko nenu
rodant, kad Lietuva buvo 
smurtu pavergta Maskvos. Is
torinėje straipsnio dalyje nuro
doma, kad “...1940 m. ji tapo 
socialistine sovietine respubli
ka, kuri nuo 1940 m. (kas vi
sai neatitinka tikrenybės iki 
1944 m. buvo okupuota vokie
čių. Šiandien Lietuva esanti 
TSSR ValStybė - narys”. Iki 
1940 metų to pat leidinio 
straipsneliuose apie Lietuvą 
buvo pateikiamas žemėlapis, 
herbas, —vėliava. Dabartiniame 
leidiny yra tik Lietuvai Mask
vos prinįėsta “vėliava”. Neabe
jotina, jog enciklopedijos lei
dėjai toms žinioms apie Lietu
vą pasinaudojo Maskvos pa
teiktais duomenimis. Gi rašiny
je “Vilnius” rašoma, jog tai 
“buv. Wilno ar Wilna”... kuris 
nuo 1920 iki 1939 m. sudarė

Čelistui Petrui Armonui sau- ne grojo prof. Lautenbecker 
šio 13 d. suėjo 55 m. Baigęs 
Klaipėdos konservatorijoje če
lo ir ‘pedagoginius dalykus, 
Armonas dvejus metus grojo 
Kauno valst. operoje, vėliau, 
persikėlęs į Šiaulius, mokyto
javo berniukų gimn., buvo ku
rį laiką aštunto pėst. pulko ka- 

i pelmeisteriu. Atkėlus iš Klai
pėdos Muzikos mokyklą, dėstė 
joje čelo ir buvo mokyklos 
inspektorius. Būdamas Šiaulių 
miesto teatro orkestro dirigen
tu, surengė nemažai koncertų, 
pastatė tris operetes, buvo pa
ruošęs A. Račiūno operos “Tri
jų Talismanų” pastatymą, bet, 
priartėjus frontui, premjera ne
įvyko. Tuo laikotarpiu su ki
tais muzikos mokyklos moky
tojais surengė įvairiose vieto
vėse pusšimtį koncertų. Vil
niaus

! niam orkestrui dirigavo XX-jį 
koncertą Vilniuje. Vokietijoje 
Salzburgo Mozarteum orkestre 
buvo čelistu - koncertmeiste-

I _
riu. Karui pasibaigus, Kempte-

Filharmonijos simfoni-

styginiame kvartete ir su juo 
įvairiose vietovėse turėjo ne
maža koncertų. Dvejetą metų 
grojo Miuncheno simfoniniame 
orkestre, ta proga tobulinda- 
masis čelo griežimo ir dirigavi
mo meno. Tremty vadovavo 
gausiam chorui, su kuriuo su
rengė 40 koncertų.

Atvykęs į JAV, Armonas 
Rochestery, N. Y., lietuvių pa
rapijoje vargonininkavo, su
rengė daug bažnytinės ir kito
kios muzikos koncertų. Čia, 
kaip čelistas, reikšdavosi ir i 
svetimųjų tarpe. Dabartiniu 
laiku gyvena Kalifornijoje. 
Žmonai padedant, organizavo 
moterų balsų kvartetą, su ku
riuo reiškiasi Los Angeles ko- 
lonijoj. Taipgi neretai reiškia
si ir kaip koncertinis čelo' meis
teris. J. ž.

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

ir kitų papuošimų
2443 MEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Tik prarask vieną valandą iš 
ryto ir vėliau jos veltui jieškosi 
per visą dieną. — A.Whateley

1
J. F. EUDE1KIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS •
-k
L TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS J

4605-07 South Hermitage Avenue > 
Tel. TA 7-1741-2 }

_4330-34 South California Avenue > 6S7 Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 J 
AMBLLANCF PATARNAVIMAS DIENA dr naktį *

)

nosios Lietuvos praeitį, tai 
teiškelia vieną argumentą 
kalbą, nors, čia pat rašiusį vien 
anglų kalba (ir nė žodelio apie 
Lenkiją) Joseph Conrad’ą (jo 
tikroji pavardė yra Korze-i 
nowski) visur skelbia esant 
lenku. Prancūzai šiame leidiny
je nurodo, kad tai esąs “lenkų 
kilmės anglų rašytojas, gimęs' 
(Ukrainoje’'. Lenkai apie tai 
moka “garsiai rėkti”. Reikia 
garsiau riktelėti ir mums apie 
savo nuosavybes.

i I
- M'. < s ® . ■

ATSIUSTA PAMINĖTI

jie
žinutė, “pasisemta” ne iš 
tuviškų, o neabejotinai iš 
kiškų šaltinių!

Nevienodi kriterijai
Tame leidinyje yra ir dau

giau žinių, kurios turi atkreip
ti lietuvių dėmesį ir kurias vie- i 
tomis reikia atitaisyti. Taip 
1541 psl. “Adam Mickiewicz” 
yra užrašytas kaip “pats di
džiausias lenkų poetas, gimęs 
Zaosėje (Lietuvoje)... autorius 
“Vėlinių”, “Pono Tado” ir 1.1.” 
1543 psl. apie Oskarą Milašių 
rašoma, jog tai esąs “Lietuvių 
rašytojas prancūzų kalba..; 
17S0 psl. randame, kad Yeats 
William Butler (rašęs angliš- 
kai) yra “Airių rašytojas, gi
męs prie Dublino, autorius... - 
įkvėptas tautinės dvasios, No- leidinys, Nr. 36. Knygoje 
belio premijos 1923 m. laure
atas”. Sugretinus tas visas tris 
žinutes matome, jog aptarimo 
kriterijai labai nevienodi.

Garsiau šnekėti apie savo
nuosavybes

Nors O. L. Milašius rašė tik

lie-
len-

Irena Joerg, Laimės ieškoto
jai. Novelės. Nidos Knygų Klu-

* 7 J O J

yra atspausdinta septynios no- I 
velės. Leidinys 262 psl.

Sigitas Pranskūnas, Riedme
nys rieda pergalei. Išleido Spau
dos B-vė Rūta, Hamiltone, Ka
nadoje. Viršelis Alg. Trumpic- 
ko. 1961 m.

Lituanus. 
terly. 1961. 
_. Numeris

Kaina $2.50.
Lithuanian Quar- 
Volume VII. No. 
iliustruotas dail.

istorinių poemų, giesmių iš 
Airijos istorijos, bet... vien ang
lų kalba. Anglai turi savo ra-| 
šytojų pakankamai ir jiems nė
ra reikalo savintis airio Yeats, i 
nes jo rašiniai persunkti Airi- i 
jos, o ne Anglijos praeitimi. 
Jie neargumentupoja tuo, kad 
Yeats rašė tik angliškai. Jiems 
buvo svarbu, jog Yeats yra ai
ris ir rašė apie Airių praeitį. 
Tuo tarpu lenkai, kuriems ne
priklauso nė “Konradas Va
lenrodas”, nė “Gražina”, nė 
“Vėlinės”, nė, pagaliau, tas pats 
“Ponas Tadas” nors ir negali 
paneigti, kad Mickevičius yra 
gimęs istorinėje Lietuvoje ir 
pats save laikė lietuviu, su di
džiausiu užsispyrimu skelbia

Gimtoji Kalba, 
kalbos laikraštis. 
3—4. Laikraštis

Bendrinės 
1961 m. Nr. 
parankus ir 

būtinas visiems. Kaina metams
1 dol. Gimtosios kalbos redak- 

jcija: 4314 40th St., Brentwood, 
Maryland. Redaguoja L. Damb- 
riūnas. Administracijos adre- 

: sas: 3932 So. Rockwell St., Chi
cago 32, III.

Knygų Lentyna- Lietuvių 
Bibliografijos Tarnybos biule
tenis. Nr. 5 (125) 1961. Lapkr. 
— Gruodis.

Atgarsiai. Venezuelos Lietu
vių Savišalpos Bendruomenės

visiems, jog tai yra lenkų po- dvimėnesinis leidinys. Leidžia: 
etas. Kai jiems nurodai, jog Caracas apylinkės valdyba, 
jis gi rašė daugiausia apie se- Nr. 7.

♦ e ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦-♦

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to” Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W.67 PI WA 5-8063
)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

-»- ■ - —

Alyva, arktfys. kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai 

BLUEHRE OIL CO.
DR 3-3683

<24 VAL. TARNYBA) 
Zcmop .kainos. srreita.s ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. BOBA, HE 4-5880
- ---- JM.---

j A. Duoblienė

Juozas Pautienius

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėle.- 
!ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 

kapus Jūsų artimųjų.

į 3942 W. 111 th Si., PR 9-1355 ir 9-1356

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

JOHN W. PACHANKIS 
MONUMEHTS

C. VITKAUSKAS-VITKUS

6819-21 So. Westem
Ali Phones GR 6-3745

GRAŽIAUSIŲ 
PAMINKLŲ 

PASIRINKIMAS
Didžiausias paminklas 

švediško juodo granito
Chicagos apylinkėje

Atdara kasdien ir 
sekmad. nuo 9 v. ryto 

iki 5 vaL popiet

Peizažas

■.IVIUVIVItl I1MIIIIIIIUI IIIMIVIU MUII.IIIIUI, 

be dirbtinių priemonių, specialistės, Lietuvoje buvusios kulinarijos mokytojos-instruk- 
torės, A. DUOBLIENES, 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 ir kitų gaminių.

Bus priimami užsakymai įvairių progų vaišėms bei parengimams.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

ANTANAS M. PHILLIPS
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. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

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

LIETUVIŠKI NAMINIAI MAISTO GAMINIAI
2543 West 69th Street, Chicago, 29, Illinois, Telef. - 737-1286 'a<i!iiaii(ii»kili‘ Draiko" flassified skyriumi
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TAUTU VIRTUVĖ
Kas vienur kasdieniška, kitur neliečiama šventenybe

STEFANIJA STASLENE, Cleveland, Ohio

kontinento gyventojus nes sausainiai Arabijoje neke- 
įvairių tautų mišinys 

papročiais bei kultūra.

Irena Pacevičiūte Vilią Sciarra

PASIRUOŠIMAS LAIMINGOMS VEDYBOMS

Ann Landers, turinti savo pagrįstos seksualiniu pagrindu, 
sdieninį skyrių amerikiečių 
mraštyje Sun-Times, išleido 
ygą “Since You Ask Me”. 
je, tarp kitko, ji duoda Šė
ta patarimų, ką daryti ar ne
ryti, kad asmuo pasirinktų 
u tinkamą gyvenimo draugą
draugę.

1. Juo daugiau turima pana- 
mo į tą, kurį pasirinkai, juo 
s sėkmingesnės vedybos. Tai 
iškia religinį pagrindą, kul- 
rinį, socialinį ir net finansi- 
foną. Senasis posakis “prie- 

įgumai sužavi” gali būti 
isingfes elektromagnetiniame 
ike, bet labai retai pasiseka, 
sirenkant partnerį visam gy-

Šio 
sudaro 
su jų 
Nors amerikietiškos tautos for
mavimo katilas ir nutirpdo 
ateivius, tačiau kiekvienos tau
tos tam tikri tautiniai aspek
tai vis dėlto lieka ryškūs. Ypač 
mes tai pastebime nepaprastam 
maisto įvairume šiame krašte. 
Čia beveik kiekvienos tautos 
charakteringesnius patiekalus 
ar kepinius galima bet kuriuo 
metu gauti. Pasižvalgius po 
knygynus, rasime čia irgi įvai
rių tautų kulinarijos veikalų 
anglų kalba, su būdingais kiek
vienos tautos valgiais. Kalbant 
apie paskutiniuosius leidinius, 
reikia paminėti gana populiarią 
ir turtingą įvairiais receptais 
New York Times išleistą viri
mo knygą.

Amerikiečiai domisi svetimų 
tautų valgiais

1961 metų pabaigoje pasiro
dė anglų kalba išleista rusų ku
linarijos knyga A. Petrovska- 
ja’oš “Rusų virimo paslaptys”. 
Knyga išleista gražiai, patrauk
liai, receptai aiškūs. Žinoma, 
daug skiriasi nuo senosios ru
sų knygos Malachovec, kur re
ceptai gana komplikuoti ir per-;
krauti riebalais. Praeitais me- ir vardas buvo parinktas ra
tais išleistoji knyga jau išpar
duota. Tai rodo, kad amerikie
čiai domisi svetimų tautų val
giais. Ir iš tikrųjų čia, kaip 
kokioje tautų virtuvėje, beveik 
visi charakteringiausi valgiai 
įmanomi ragauti. Ar tai bus 
vengrų gulaš ar Vienos šnice
liai (piausniai), ar prancūzų 
viščiuksa marengo, sluogsninės 
tešlos ir t. t.

pami, o žėlė Persijoje negami-
I narna.

Paimkime, kad ir taip popu
liarius čia ‘-pajus” (pyragai su 
vaisiais ar uogomis), kurie 

! Europoje retai mėgiami. Ten 
daugiausia mėgiamos trapios 

j tešlos. Nors po antrojo Pasau
linio karo su amerikiečių šei
mų apsigyvendinimu ir ten pa- 

isirodė “pajai”, tačiau vokietės, 
1 nežiūrint to, liko prie savo tra
pios tešlos kepinių.

Raguolio atsiradimas
Žinome ir daugelį charakte

ringų tautinių valgių bei kepi
nių, kurie pereina iš tautos į 
tautą ir pastoviai naujoje tau
toje įsipilietina. Pvz. amerikie
čio kulinarijos žinovo James A.

■ Beard žiniomis, užtiktas Vokie
tijoje charakteringas kepinys 
“baumkuchen”, kuris gamina
mas Kalėdų dienai kaip deser
tas. Jis primenąs nupiauto me
džio kamieną. Kadangi medžiai 
žiemos metu padengti ledais, 
todėl ir pats kepinys puošia
mas balta cukraus glazūra. Ne- 
paslaptis, kad tas turtingas ke
pinys buvo pamėgtas ir Lietu- mokėti gramatiką ir stilistiką, 
voje, net ir jo komplikuotas kurių jos darbas sunkiai 
kepimas neatbaidydavo. Jam

POPULIARIAUSIA MOTERŲ PROFESIJA
Ir stenotipistes tampa įmonių vedėjomis

N. BUTKIENE, Reading, Pa.

Moterų, dirbančių ne fizinį 
darbą, daugiausia yra mašinis
čių, stenotipisčių ir sekretorių. 
Tarp jų nėra didelio skirtumo: 
tos pačios mašinistės ir steno
tipistės gauna sekretorių pava
dinimą, kai jos sugeba savisto
viau dirbti. Bet kiekviena ste- 
notipistė svajoja būti paskirta 
sekretore, laikydama tai aukš
tesniu tarnybos laipsniu. Todėl 
yra įmonės, kurios, norėdamos 
paskatinti savo stenotipistes 
geriau dirbti ir geriau moraliai 
jaustis, bemaž visoms savo ste- 
notipistėms suteikia sekretorės 
titulą.

Didelis pareikalavimas 
stenotipisčių Paryžiuje

Iš stenotipistės reikalaujama 
mokėti stenografijos ir gerai 
rašyti mašinėle. Ji turi gerai

įmanomas.

guolis. Taip ir daugelis kitų Nepaisant, kad dabar yra la-
valgių, atėjusių iš kaimyninių ^a‘ daug stenotipisčių ir nema-

... i Uty nArnc rvlj’-trieili

|

Apie Indijos jautienos kepsnį,
Arabijos sausainius ir Persijos 

drebučius

ža joms mokyklų, vis dėlto ste
notipisčių pareikalavimas nema
žėja ir gerai stenotipistei ne
sunku rasti darbą, nes gerai 

į stenotipistei netaip lengva bū
ti. Todėl vienos Prancūzijos 
prekybos mokyklos, kurios 

džiūvėsių, centras Paryžiuje ir kuri turi 
provincijoje nemažiau 200 sky
rių, vedėjas ir šiandien suran
da vietas visoms savo moki
nėms.

2. Nevsk pagautas pirmojo 
momento. Jei meilė tikra, ji 
tęsis ilgai.

3. Nevesk asmens, kurio pa
grindinės savybės yra išvirši
nio grožio atrakcija. Vedybos,

sugrius, kai aistros atšals.
4. Nevesk su intencija, kad 

pakeisi savo mylimą asmenį 
pagal savo reikalavimus. Var
gu tai įvyks. Jei bendraujant 
asmuo yra neištikimas, gir
tuoklis, azartininkas, linkęs 
barniams, vedybos neatneš jo
kio stebuklingo pagijimo.

5. Pasirink asmenį, kuris iš 
gyvenimo laukia tų pačių da
lykų, ko pats tikies. Detaliai 
išdiskutuokite savo tikslus, 
siekius ir abu interesuojančius 
objektus. Vedybos turi reikšti 
draugystę ir statymą gyveni
mo kartu.

6. Į vedybas ruoškis kaip į 
nepakeičiamą dalyką, o ne eks
perimentą, kuris, jei nepavyko, 
galėtų būti lengvai numestas 
į šalį. Vedybos yra šventas pa
sižadėjimas, padarytas prieš 
Dievą — tai yra viso gyveni
mo kontraktas, kol mirtis abu 

I išskirs.

Šių metų pavasarine mada

Tačiau valgis yra kiekvienos 
tautos gyvenimo būdo dalis, 
tampriai susijęs su jos charak
teriu, klimato sąlygom, ekono
minėm sąlygom, kultūra, reli
gija ir papročiais. Pvz. būtų 
neįmanoma pasigaminti Indijos 
jautienos kepsnio, nes šios rū
šies gyvulio mėsa skaitosi šven
tenybe ir neliečiama. Arba Ara
bijos sausainius iškepti bei Per
sijos drebučių — žėlė desertui 
Svirti, taip pat neįmanoma,

ar tolimesnių tautų, mums yra 
žinomi ir net mėgiami. Pvz. kad 
ir Vienos veršienos piausniai.

Vienos veršienos piausniai
Paimti du sv. veršienos mė

sos, druskos, pipirų, du kiau
šinius ir pyrago 

į Minkšta mėsa be gyslų, be plė
vių supiaustoma piršto storu
mo pailgas gabalėlis. Kiekvie
nas gabalėlis atsargiai išmuša
mas, pasūdomas, pabarstomas 
pipirais, pavilgomas plaktuose 
kiaušiniuose, gerai pabarsto- 

' mas pyrago džiūvėsiais ir ke
pamas įkaitintame svieste ar 
taukuose, kol pasidarys auksi
nės spalvos. Po to, apkepę 
piausniai kišami į orkaitę ir 
neuždengti laikomi apie 15 min. 
Į stalą duodami su citrina, ku
ri supiaustoma griežinėliais ir 
uždedama ant kiekvieno piaus- 
nio. Prie jų duodamos bulvės, 
daržovės, lapinės salotos ir t. t. grafistė. Per kitą pažįstamą ji

Pirmoji pasaulyje stenografistė
Mažai kam yra žinoma, kada 

atsirado stenografija. Tai įvy- 
I ko prancūzijos Didžiosios re
voliucijos metu. Stenografijos 
dėka užsiliko užrašytos visos 
Dantono ir Robespiero kalbos. 
Vienas prancūzas sugalvojo
savo stenografijos sistemą, ku- sų dėmesį, 
rią nutarė išbandyti jo dukra 
Thevenor de Coulon. Ji ir pa
sidarė pirmoji pasaulyje steno-

buvo pakviesta dalyvauti kon
vento posėdžiuose ir užrašinėti * 
visas kalbas. Vėliau, po deba
tų, sugrįžus namo, ji iššifruo
davo savo užrašus.

Prancūzų rašytojas Andre 
Maurois pasakė: “Stenografis- 
čių triumfas išsiveržė mūsų 
gyvenamojo laiko situacijoje. 
Jaunai moteriai, kuri myli ak
tyvumą, nėra geresnio ir gra- j 
žesnio užsiėmimo, kaip būti ste- 
notipiste”.

Žinoma, stenotipisčių daugu
mas svajoja tapti kino žvaigž
dėmis, TV ar teatro artistė
mis, bet tam reikalingas ne ste
nografijos žinojimas, o gabu
mai scenoje.

i

Moterys, kaip įmonių vedėjos
Tačiau rimta stenotipistė ga

li turėti pasisekimą ir savo 
profesijoje, jei jai netrūksta 
inteligencijos ir skonio. Pran- ( 
cūzijoje, pavyzdžiui, pusketvir
to milijono įmonių vedėjos yra 
moterys. Iš tų vedėjų kevirta- 
dalis pradėjo savo karjerą ste- 
notipistėmis.

Prieš kokius septynerius - 
aštuonerius metus viename 
Amerikos laikrašty pasirodė 
skelbimas: “Man dvidešimt me
tų ; neturiu jokios praktikos, 
bet galiu stenografuoti ir ra
šyti mašinėle. Mano tėvai sa
ko, kad aš moku nugalėti sun
kumus ir turiu iniciatyvos. Aš 
laikau save rimta, bet ne be 

i humoro. Kas gali pasiūlyti man 
i vietą?”

Ir šio skelbimo autorė, Miss 
Puly Thompson, šiandien vie
nos didelės cheminės įmonės 
skyriaus vedėja, prisimena, kad 
tada į jos skelbimą atsiliepė 
1000 pasiūlymų, tarp jų nema
ža gerų ir didelių įmonių. Skel
bimo originalumas atkreipė vi-

retorės labai gražiai ir skonin
gai puošiasi. Ir net Prancūzi
jos madų salionai siunčia savo 
stebėtojus prie įstaigų, kada 
tarnautojai po darbo išeina, pa
tikrinti, kokie mados dalykai 
stenotipistėms patiko. Madų 
karaliai mano, kad ką iš jų su-

Dalia Kučėnienė giedos šv. mi
šių metu balandžio 15 d. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, vargonais paly
dint M. Motekaičiui. Tomis mi- 
šiomis bus užbaigtos moterų re
kolekcijos, kurias kasmet suruo
šia vyr. giedrininkės visoms lie
tuvėms moterims. Rekolekcijos 
prasidės balandžio 12 d. 7 vai. 30 
min. vakaro, Tėvų Jėzuitų koply
čioje, Chicagoje.

Garsiausia Paryžiaus firma ligi galo neatitinka tiesai, ir ji 
j parodė šių metų pavasarinių 
suknelių madą: jų ilgis — vos 
ligi kelių; jos darys moterų fi
gūrą plokščią. Dior mirus (bet 
jo firma tebegyvuoja), atrodo, 
jog Gabriela “Coco” Chanel da
bar diktuoja madas pasauliui. 
Jos firmos originali eilutė (kos
tiumas) kaštuoja 600 dol.; jo 
kopija — 100 dol., o kopijos 
kopija — tik 20 dol.; kopijų 
kopijos — tai parduotuvių pre- 

i kės. JAV prezidento žmonos 
nuotraukos su minėtos modis
tės eilute jau paplito po visą 
pasaulį; taip pat ir prancūzų 
kino žvaigždė Brigitte Bardot 
puošiasi tos pat firmos origi
nalais. Gabrielos Chanel kūri
niai — jos- sukurta seniai pa
brėžia charakteringus moteriš
kų formų bruožus, bet jų ne- 

i suplokština taip, kaip tai da
ro Dior firmos nauji mados kū
riniai.

O. Cassini sumini, kad C.t
Luce straipsnis nuo pradžios

galvotų madų stenotipistės ir 
sekretorės aprobavo, tas turės 
pasisekimą.

★ Lietuvos Dukterų dr-ja 
rengia tradicinį pavasario kon- 

. certą - balių gegužės 5 d. 7 
v. • v. Jaunimo Centre. Progra
moje dalyvauja trys didžiosios: 
solistė Pr. Bičkienė, smuikinin
kė Elena Kuprevičiūtė - Ber- 
gen ir poetė Julija Švabaitė - 
Gylienė.

Savo inteligencija viršijo 
akademikes

★ Sesuo M. K., Nekaltai Pra
dėtosios Švč. P. Marijos vie- 

I nuolyno narė, nupiešė naują 
spalvingą aplanką dr. J. Pruns- 
kio knygai “28 moterys”

Generalinio Lietuvos Konsulo dr. Petro Daužvardžio pagerbimo vakarienėje Jaunimo Centre, 
goję, kovo 18 d. Iš kairės j dešinę sėdi: Juzė Daužvardienė ir Dolores šrupšaitė-Daužvardienė 
vuoju jaunimu; stovi: Juzė Rauktienė (J. Daužvardienės motina), dr. P. Daužvardis ir sūnus 
Vytautas Daužvardis.

Chica- 
su sa- 
Petras 

Antano Gulbinsko nuotrauka

Gera sekretorė net gali kon
kuruoti su moterimis, kurios 
yra baigusios aukštąjį mokslą. 
Kartą Prancūzijoje vienos pa
saulinio masto įmonės direkci
ja ieškojo sekretorės. Kandida
tavo apie dešimt merginų, dau
gumas jų buvo baigusios uni
versitetus, aukštas prekybos 
mokyklas ir vertėjų akademi
jas. Bet laimėjo toji, kuri rei- 

■ kalingas žinias įgijo stenotipis-

Pirmoji sekretorė — anglė
Taip išsvajotas stenotipisčių 

titulas “sekretorė’’ taip pat tu
ri savo istoriją. Bet čia pra
dininkė buvo ne prancūzė, bet 
anglė.

Anglija buvo pirmoji valsty- čių mokykloje, nes ji savo in- 
, kur moterims patikėtas sek- teligencija viršijo akademikes.

Todėl baigsime tuo, kuo pra
dėjome; ir stenografisčių pro
fesija pradžiai 
Inoteris turi 
skonį.

Stenotipistė,
ti laikraščio redakcijoje, gali 
pasidaryti sekretore, žurnalis
te ir net savarankiška redak
tore. O pradėjus dirbti didelia
me liuksusiniame viešbutyje, 
gera stenotipistė gali pasidary
ti vyriausiąja sekretore ir net 
viešbučio viršininku.

bė
rotoriaus darbas. Tai įvyko 
1888 metais, kada vyriausybė 
paskyrė dvi moteris sekretorių 
pareigoms. Jos turėjo atvykti 
į darbą kukliai apsirengusios, 
kaip dabar rengiasi Išganymo 
ir Gelbėjimo Armijos (Salva- 
tion Army) moterys. Jos buvo 
surastos skelbimais. Joms dirb
ti buvo paskirta vieta atskirai 
nuo vyrų. Visuomenė tada lai
kė tokį moterims 
nesveiku, 
se buvo 
kaip jos 
trauką.

Madingosios sekretorės
O dabar stenotipistės ir sek-

nėra bloga, jei 
inteligenciją ir*

pradėjusi dirb-

Todėl net 
duodami 
turi

užsiėmimą 
laikraščiuo- 

patarimai, 
išnaudoti per-

Geriausi žmonės nėra tie, kurie 
, laimės laukia, bet tie, kurie ją iš
sikovoja. — E. H. Chaipnas

turėjusi gauti netikslias infor
macijas.

Spaudos sekretorė Pamela 
Turner patvirtino, kad J. Ken
nedy visi rūbai yra grynai ame
rikiečių gamybos. Ji viską 
perka iš O. Cassini, New Yor
ko madų 
non, New 
savininkės 
To salono
madų įkvėpti, bet pagaminti 
Amerikoje.

kūrėjo, ir Chez Ni- 
Yorko salono, kurio 
yra dvi amerikietės, 
rūbai būna prancūzų

Lakūne sumušė rekordą
Aviatorė Jacąueline Cochran 

pasiekė moterų pasaulinio grei
tumo rekordą skridime.

Nors jau 55 m. amžiaus, ji 
yra, kaip amerikiečių vadina
ma, No. 1 moteris pilotė. Laik
raštininkų konferencijoje pra
nešė, kad ji skrido T-38 Talon 

jsprausminiu lėktuvu 842,6 my
lių per valandą. Tuo pačiu ji 
sumušė senąjį rekordą 715,97 
mylių, pasiektą Jacąueline Au- 
riol, Prancūzijoje, 1955 m. ge
gužės mėn. Gi toji Auriol anuo 
metu buvo sumušusi šios pa
čios Cochran rekordą, laikomą 
nuo 1953 m., kai ji buvo pirmo
ji moteris, pralaužusi 
ribą.

J. Cochran, ištekėjusi 
nansininko Floyd Odlum 
dio, Calif., turi daugiau kaip 
200 atžymėjimų, laimėtų už 

| skridimus.

garso

UŽ fi- 
iš In-

____________

Laiką, kurį turime, dažnai kvai- 
I lai sunaudojame, o išmintingai ap
sieiti tariamės su tuo, kurio lau- 

'kiame. — G. E. Lessing'

Juzę Daužvardienę Juozinių proga sveikina atažlynas 
Antano Gulbinsko nuotrauka
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