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"AUKSO 2ASIS" JAU ATLEKIA
Pokalbis su režisiere ir autore Birute Pūkelevičiūte

— Jūsų premijuotosios “Auk
so žąsies” premjera, kuriai “At
žalynas” dabar stropiai ruošia
si, pasiilgusiai lietuviško spek
taklio publikai kelia visą eilę 
su teatriniu pasauliu susijusių 
klausimų. Teko nugirsti, jog 
ne vieno manoma, kad “Aukso 
žąsis” bus tik vaikams skirtas 
vaidinimas . pasaka. Kaip iš 
tikrųjų yra? Ar šis pasakiškas 
vaidinimas bus tiktai tradicinė 
pasakos interpretacija, ar jo 
pasaldškumas siekia daug to
liau ir giliau, kuo ir suaugusie
ji ir aplamai visa “sunkioji” 
dramaturgija domisi?

— Nusprendusi dalyvauti jau 
nimo dramos konkurse, pačios 
jaunimo sąvokos amžiumi neap
ribojau: rašiau visiems, kurie 
turi jauną širdį, moka šypso
tis ir išmonei patikėti. Tur būt, 
todėl judriausiu ir linksmiau
siu “Aukso žąsies” personažu 
tapo šimto metų seneliukas 
Fortūnatas...

Veikalo baze būtų to pat var
do Brolių Grimų pasaka. Vie
nok, aplink šią ašį tolimais ra
tais besisukdama, draminė int
riga tiktai paskutiniame veiks
me į ją visom strėlėm susmin
ga — priartėjusi ir galutinai 
susilietusi su savo išeities taš
ku. Beveik iki pat baigmės 
“Aukso žąsį” neša tikroje pa
sakoje neegzistuoją veikėjai: 
karalijos astrologas Fortūna
tas, pilies daktaras, šaunus 
valstybės admirolas, jo širdies 
dama Teodora, rūmų juokdarys 
Pikis, karalius Kleopas Aštun
tasis ir Kajetonais Gervėniškis 
— pretendentas į karalaitės 
ranką.

Šie personažai, būdami kome
dinės tradicijos “vaikaičiais”, 
savaime apsprendė visą pasa
kos toną ir ją pakreipė ton pa- 
čion linkmėn — komedijon. Jų 
tarpusavio santykiai, interesų 
susikryžiavimai, dialogo tėkmė 
ir jos lūžiai — bus pilnai aiš
kūs tiktai suaugusiam žiūrovui.

Tikiuosi, kad ir vaikams 
“Aukso žąsis” gali atnešti 
džiaugsmo. Spalvos, šviesos, šo
kis, daina — visa tai lengvai 
pagaunama ir atmintyje pasi
laikoma. Tačiau akustinius ir 
optinius įspūdžius tektų laikyti 
tiktai “Aukso žąsies” plunksno
mis. Pats kepsnys, be abejonės, 
yra skirtas sąmoningai audito
rijai.

Todėl ir premjeros valanda 
vėlyva. Kviesdami vyresnę jau
nuomenę šeštadienio vakarui, 
žadame praskleisti uždangą ne 
vaikiškam spektakliui. Anaip
tol!

— Ką ypač norėjote užak
centuoti “Aukso žąsies” minti
mis ir kaip koncentruojate j 
jas savo dėmesį režisūriniame 
šio veikalo apipavidalinime?

— Pirmiausia — man pamo
jo pasaka. Tarkime, kad buvo 
prieblanda ir kad migla — si
dabrinė. Miško taku atėjo pa
saka: jos plaukai ir blakstie
nos kvepėjo ievų žiedais. Tar
kime, kad viskas buvo lygiai 
taip, kaip dabar nupasakojama 
“Aukso žąsies” prologe...

Vaikystės pasaka šviesi, 
Užgimus laimės ilgesy, — 
Žėrėk iš tolo, kaip žvaigždė: 
Mane per tamsą palydėk—

Nors pasakų šalies nėra ir 
nebus, tačiau gera bent įsivaiz
duoti, kad kažkur spindi kriš
tolinės pilys, kad kažkur vieš
patauja grožis, dama ir teisė
tumas; ten slibinai nuveikiami, 
ten ašaros nušluostomos ir 
skriaudos — su kaupu atlygi
namos. Pasaka yra tokia švie
si, teisinga, išmintinga, tokia 
“neregėta - negirdėta”, kad ji 
per šimtmečius nemiršta. Ir lie
ka amžinai jauna.

Vėliau — man pamojo šyp
sena. Gal todėl, kad tolydžio vis 
labiau imu ją branginti. Kar-

Birutė Pūkelevičiūte
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tais net abejoju, kas šiandieną 
būtų svarbiau: ar žiūrovus iki 
ašarų sukrėsti, ar jiems atnešti 
linksmos valandos prošvaistę ?

Jau pati “Aukso žąsies” te
ma yra džiaugsmas ir jo nuo
stabi galia. Jaunutė karalaitė 
niekad nesijuokia, nesišypso, 
nedainuoja... Liūdinčios karalai
tės motyvui atsvara būtų fan
tastiškoji žąsis: blizganti, auk
su žypčiojanti pilna slepingos 
jėgos. Karalaitei nusijuokus, 
pralinksmėja 
— vaidmens 
sikeičia ir ji

Man visa
Tarsi žiedas ankstų rytą 
Spinduliuojančia rasa. 
Man tokia širdis visa...
Tiesioginiais šios temos ryš-

kintojais būtų jaunas juokdarys va buvo negarbinga, kad savo 
Pikis, išmokęs paprastos laimės teatro gyvybei išlaikyti jie ne- bandau atlikti Montrealyje. Tai

ne tik visa šalis 
metamorfozėj pa- 
pati:
širdis nušvito.

Telesforo Valiaus dekoracijų eskizą* Birutės Pūkelevičiūte* “Aukso žąsies’’ pirmam veiksmui. Veika
lą stato Lietuvių teatras “Atžalynas” Chicagoje.
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dainos iš raudongūžio paukšte
lio ir mįslinga miškų senutė Sa
manėlė, dieną - naktį verpianti 
šilkus paukštei, žvaigždei ir le
lijai;

Tam, kad džiugtųsi visi 
Žemės grožio dovana, 
Nes akimirka šviesi 
Gali būti — kiekviena... 
Atrodytų, kad kelrodžiai 

džiaugsmą yra nesudėtingi 
labai lengvai išskaitomi.

Spektaklio metu visas sce
nas, kur pasigirsta “Aukso žą
sies” tema, bandysime ypatin
gai išskirti: sutelkdami šviesos 
ir garsų efektus žodžio paryš
kinimui ir tose vietose iki mi
nimumo pristabdydami judesį.

Kadangi daugelį sykių bu
vau užklausta,-ar liūdinti kara
laitė nebus pavergtos Lietuvos 
simboliu, šio pasikalbėjimo pro
ga norėčiau pastebėti, kad jo
kios patriotinės alegorijos 

j “Aukso žąsis” neturi.
— Kokios sunkiausiai įkan

damos problemos iškilo, “Auk
so žąsį” ruošiant scenai?

— Aktoriška prasme didžiau
sios mūsų pastangos skiriamos 
eiliuoto teksto apvaldymui ir 
komedinės žaismės ieškojimui, 
kuriai, Kaip tvirtinama, lietuvių 
dramos teatras neturi polinkio.

Gi techniškos spektaklio re
alizavimo problemos yra taip 
sunkiai įveikiamos, kad artė
jančią premjerui būtų galima 
pavadinti tiesiog beatodairišku 
žygiu. Jau pats faktas, kad re
petuoti tenka per tūkstantį my
lių, tur būt, akivaizdžiai šiuos 
žodžius patvirtins.

Kai tolumoje nyksta Montre- 
alio žiburiai ir lėktuvas nukrei
pia savo sparnus Chicagos pu
sėn, man visados ateina galvon 
mintis, kad išeivijoje niekas 
taip desperatiškai nekovoja už 
savo pašaukimą, kaip dramos 
aktorius. Nežinau, kuris eptite- 
tas mano draugams labiau de
rėtų: “morituri” ?.. “paskutiniai 
mohikanai”?.. Lieka tik viena 
raminanti mintis: niekas nega
lės jiems prikišti, kad toji ko-

atidavė visko, kas žmogiškomis 
pastangomis atiduoti buvo įma
noma.

Teoretinę savo darbo dalį

Viktoras Vizgirda Poeto Fausto Kiršos portretas (aliejus)
Iš Kultūros kongreso meno parodos
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IŠ CIKLO “DIENA“
ATUTINUM

Lyg milžinas drugys dangaus žvaigždėtoj pievoj. 
Nubudusiais sparnais virš klonių šlama rytas, 
Ir saulės paukštė, skrendanti iš sutemų rasoto lizdo, 
Auksinę plunksną ant išblyškusio lelijos veido meta. 
Ir mėlynų skliautų šilkinį stogą
Parėmę laiko medžių žydinčios kolonos, 
Ir jų žaliuojančioj viršūnėj skamba 
Nedrąsūs paukščių virpantys varpeliai.
Ir, Viešpatie —
Dulkėtos mūsų žemės lygumos 
Pavirsta mano akyse į Tavo garbei 
Išpuoštą šventyklą--------------

Vienplaukė ir basa liepsnojančiais arimais 
Ateina pasitikti rytmečio maldos mana, širdis — 
Ir ji kartu su balkšvo rūko smilkalais 
J dangų kyla------------

OMPLETORIUM
Esn šn k a, ambrų nuglostyta — — -
Vėtros surinko nusirpusius žiedus,
Ir pavasario paukštė gyvybės Uždų nebekrauna. 
Ir nebeliko man nieko nūnai —
Tik svyruoti rudens danguje liūdnai, 
Rinkti sodrias debesų ašaras 
Ir girgždėti — girgždėti — girgždėti...

Apie praeitį, rūdžių sukapotą,
Besklaidant pageltusius psalmės lapus 
Pro šalį praskrendantiems metų vėjams------------
O jie ant palinkusių mano pečių —
Padžiovę nuo laiko rūkų sudrėkusį savo apsiaustą — 
Prie saulėlydžių gęstančio laužo
Nebylūs suklūsta į lūžtančią mano nedalią------------

Aš linguoju purvinoj
Rudens dangaus sulytoj drobėj
Išbadėjusių juodvarnių klyksmą------
Ak, Viešpatie — sustingęs juodžemis negimdo 
Svajonių ir troškimų,
Mano vieninteliam gyvenimo saulėteky 
Pasėtų šioj dirvoj — — —

M
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i būtų smulkus teksto nagrinė
jimas, vaidmenų piešiniai, spek
taklio kreivės kritimas ir ki
limas. Turiu taipogi tikslų sce
nos ir dekoracijų maketą, ku
rio pagalba galiu pasiruošti 
mizanscenai, dėstydama medi
nius žmogiukus. Tačiau tie ma
no “lėliukai” tėra labai vargani 
mainai. Kaip labai aš gyvo ak
toriaus stokoju! Jo veido, vidi
nės šilumos, impulsyvaus kūry
binio momento! Vienintelis 
“Aukso žąsies” aktorius Mont
realyje yra Leonas Barauskas 
— Kleopas Aštuntasis. Repeti
cijų metu jam aš turiu atsto
ti visus partnerius, gi Chicagon 
nuvykusi, karališkam 
bandau atkurti 
vaizdą...

Chicagoje esu 
Atostogų dienos 
ta, o pernelyg dažnai “sirgu
liuoti” darbovietėj neįmanoma. 
Tačiau, man išvykus, “Aukso 
žąsies” sąstatas vėl dirba to
liau, užtvirtindamas visa tai, 
ką nustatome bendrose repeti
cijose. Ir Chicaga dirba šau
niai, intensyviai! Ne sykį išsi
skirstėm paryčiui, kai mano 
draugams jau užsibrėžia mėly
ni ratai po akimis.

Kiti spektaklio kūrėjai pla- 
(Nukelta į 4 psl.)

dvarui 
Jo Didenybės

tiktai viešnia, 
greitai tirps-

ANTROJO JAV IR KANA •It
LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESO

REZOLIUCIJOS
i.

Antrasis JAV ir Kanados 
Lietuvių Kultūros Kongresas, 
peržvelgęs lietuvių išeivijos 
kultūrines pastangas ir laimė
jimus, su pasigėrėjimu ir dė
kingumu vertina lietuvių kul
tūrininkų darbą ir kūrybą ir 
kviečia juos nesitenkinti tik 
esamos padėties palaikymu, 
bet pereiti į dinamišką kultū
rinę ofenzyvą visose kultūros 
bei veiklos srityse.

n.
Pripažindamas kiekvieno lie

tuvio svarbą lietuvybei ir jos 
išlaikymui,. Kongresas ypatin
gai kreipiasi į visus lietuvius 
kultūrininkus, lietuviškų para
pijų vadovus, organizacijų vei
kėjus, spaudos darbininkus ir 
sportininkus, primindamas, 
kad kiekvieno jų darbas yra 
drauge ir lietuviškosios kultū
ros postas, už kurio gynimą 
ir išlaikymą jie yra atsakingi 
prieš lietuvių tautos ateitį.

UI.
Atsižvelgdamas į konkrečius 

lietuvių kultūrinio gyvenimo 
uždavinius, Kongresas nuta
ria:

1) prašyti PLB organus rū
pintis, kad nė viena lietuviška 
kolonija neliktų be lituanisti
nės mokyklos,

2) priminti tėvams, kad sa
vo priešmokyklinio amžiaus 
vaikus leistų tik į grynai lie
tuviškus darželius ar į paren
giamuosius lituanistinių mo
kyklų skyrius; to siekiant, 
steigti lietuviškus darželius, o 
kur to negalima, stengtis pa-
Ltt J7XXTrXX\z*3v> UCWx>vnavDC lULvuJ 

lietuvišką skyrių,
3) . pavesti JAV LB Centro 

valdybai tirti lietuviškos vi
duriniosios mokyklos ir lietu
viškų bendrabučių steigimo 
galimybes,

4) siūlyti PLĘ valdybai 
steigti Švietimo Tarybą,

5) rekomenduoti PLB val
dybai 1963 metais surengti 
studijų diepas šeimos lietuviš
kumo išlaikymo klausimais,

6) kviesti jaunosios kartos 
kultūrininkus aktyviau jung
tis į bendrą lietuviškosios kul
tūros darbą,

7) skatinti lietuvių studen
tiją labiau susidomėti lituanis
tinių mokslų studijomis ir pa
sinaudoti Pedagoginio Litua
nistikos Instituto neakivaizdi
niais kursais,

8) raginti lietuvių visuome
nę bei organizacijas remti lie
tuvių jaunimo sportinę, meni
nę ir kitokią kultūrinę veiklą,

9) skatinti tikinčiuosius bū
ti lietuviškų parapijų nariais 
ir, dalyvaujant lietuviškose 
pamaldose bei organizaciniame 
gyvenime, kovoti dėl jų lie
tuviško pobūdžio išlaikymo.

10) prašyti Lituanistikos 
Institutą suaktyvinti savo 
veiklą, sutelkiant visus litu

LITUANISTINIŲ MOKSLŲ SEKCIJOS 

POSĖDŽIO NUTARIMAI

1. Sudaryti sąlygas p. Anta
nui Mažiuliui baigti paruošti 
spausdinimui tautotyrinį moks
linį veikalą “Lietuviškoji krikš
čionybė”.

2. Rūpintis išleisti dr. Jono 
Balio “Lietuviškųjų dainų Ame
rikoje” II-ją dalį.

3. Ieškoti žmonių, kurie per
rašytų ir sutvarkytų a. a. Juo
zo Būgos tautosakos rinkinių 
užrašus. Surasti žmogų, kuris 
perrašytų iš juostelių Juozo 

s

anistikoje moksliškai dirban
čiuosius, ir rūpintis aktualių 
lituanistinių mokslų veikalų 
leidimu,

11) pritarti J. Kapočiaus ir 
J. Bačiūno sumanymui išleis
ti reikalingą Lietuvių Enciklo
pediją anglų kalba,

12) sveikinti ir rfemti paski
rų rašytojų pastangas, lei
džiant lietuvių literatūros vei
kalų angliškus vertimus,

13) raginti lietuvių visuo
menę ir toliau remti reikšmin
gą mūsų tautos reikalų pro- 
pogandai Lituanus žurnalą, o 
mūsų kultūrines institucijas ir 
paskirus kultūrininkus prašyti, 
kad padėtų sutelkti žurnalui 
reikalingą medžiagą,

14) raginti tėvus prenume
ruoti savo vaikams Eglutės 
laikraštėlį ir kviesti rašytojus 
bei dailininkus paremti jį sa
vo rašiniais ir kūriniais,

15) prašyti LB apylinkes ir 
kultūrines organizacijas pasi
rūpinti lietuviškų knygų plati
nimo talka paskirose vietovė
se ir steigti lietuviškas biblio
tekas bei skaityklas,

16) kviesti visus, o ypač fi
nansiškai pajėgesnius, lietu
vius remti Lietuvių Fondą ir 
būti jo nariais,

17) pavesti JAV LB Centro 
valdybai tirti Lietuvių Kultū
ros Namų steigimo galimybes,

18) prašyti, kad mūsų pe
riodinė spauda šalia lietuvių 
visuomeninių ir politinių rd* 
kalų svarstymo išsamiai in
formuotų apie visus svarbes
niuosius lietuvių kultūrinio 
gyvenimo įvykius,

T9T amy©, kad apsndojeir 
mokyklose būtų vartojama 
viena, dar Nepriklausomosios 
Lietuvos laikais priimta ra
šyba,

20) siūlyti, kad būtų dau
giau rūpinamasi lietuvių kal
bos ugdymu ir jos gryninimu 
mūsų raštijoje, ir rekomenduo
ti visuomenei palaikyti tam 
reikalui leidžiamą Gimtosios 
Kalbos žurnalą,

21) atkreipti ypatingą do
mesį į skubų medžiagos rinki
mą išeivijos istorijai ir rūpin
tis tokios medžiagos paruoši
mu, pavedant tą reikalą Lie
tuvių Istorijos Draugijai,

22) rekomenduoti, kad lie
tuvių privačių ir ypač visuo
meninių pastatų architektūro
je atsispindėtų lietuviškosios 
aspiracijos,

23) pasmerkti sovietinių ins 
titucijų išeiviams lietuviams 
peršamą vadinamą kultūrinį 
bendradarbiavimą ir tokio 
bendradarbiavimo propagandą.

(Kultūros kongreso centrinę 
rezoliucijų komisiją sudarė: 
dr. V. Maciūnas, pirm., kun. 
J. Borevičius, S. J., J. Jankus, 
P. Maldeikis, A. Marčiulionis, 
Iz. Matusevičiūtė ir J. Sima
navičius.)

Būgos surinktųjų dainų melo
dijas.

4. Kalbos rašybai suvienodin
ti sudaryta komisija iš šių kal
bininkų: p. St Barzduko, prof. 
dr. P. Joniko, prof. dr. A. Sa
lio ir prof. dr. Pr. Skardžiaus.

5. “Gimtosios Kalbos” reda
gavimo ir leidimo klausimai pa
vedami svarstyti Redakcinei 
Komisijai.

6. Įvertina Lituanistikos Ins
tituto veiklą ir kviečiama šią 
instituciją konkrečiai paremti.
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Vienas Lietuvių Kultūros kongreso momentų Chicagoje: Lietuvių Operos choras, palydimas simfoninio orkestro, atlieka Stasio Šim
kaus dainą “Saulė motina pakilo iš “Pagirėnų operos”. Diriguoja Jeronimas Kačinskas. (Nuotrauka V. Juknevičiaus)

kruopštumas, ruošiantis diri
guoti veikalą. Jo dirigavimo 
mostai prasmingi, tikslūs ir su
prantami. Jis niekad nelaiko 

i orkestrantų įtampoje, o tik sa
vo nurodymais iškelia reikšmin
gas kūrinio vietas. Kadangi jis 
turėjo tik vieną repeticiją su 
orkestru, tai jo atvykimas į 
Chicagą pateisina viską. Geres
nio pasirinkimo koncerto ini
ciatoriai negalėjo padaryti.

Kačinskas dirigavo dvi savo 
kompozicijas: ištraukas iš “Vil
niaus suitos”, kuriose panaudo
ta sudėtinga harmonija, be ryš
kesnių temų pravedimų, vystant 
muzikalinę mintį, kaip abstrak
tiniame paveiksle, vis naujom 
harmoninėm priemonėm. Nors 
publika nepratusi prie moder
niosios muzikos, šias kompozi
cijas priėmė labai palankiai ir 
šiltai, sukeldama dirigentui ova
cijas. Net užkietėję muzikos 
konservatoriai po koncerto pa-

reiškė, kad Kačinsko kompozi
cijos įdomios.

Išklausėme lietuviškos simfo
ninės muzikos miniatiūras. Kon
certo programa galėjo būti pa
rinkta geniau. Bet ir už šias 
miniatiūras visuomenė Kultū
ros kongreso rengėjams pasi
lieka dėkinga.

Kauno augimas
1863 m., panaikinus baudžiavą, 

Kaune buvo 24,000 gyventojų. 
1897 m., per visuotinį gyventojų 
surašymą, mieste buvo užregist
ruota 71,000 gyventojų, o 1914 m. 
— 91,000.
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LIETU VIŠKOS MUZIKOS SIMFONINIAM KONCERTUI 
PRASKAMBĖJUS

Tik prieš keletą dienų Mari
jos Aukšt. mokyklos salėje, 
Ghicagoje, klausėme lietuviš
kos muzikos simfoninio koncer
to. Antrąjį Kultūros kongresą 
ruošiant, spaudoje kilo įvairių 
nuomonių ir net aštresnių pa
sisakymų. Manytume, kad ir 
simfoninio koncerto paruošai 
būtų galima šį tą prikišti. Bet 
tiek to, prisimenant, kad mūsų 
sąlygose suruošti simfoninį kon
certą yra prabanga, pačia ge
rąja prasme. Jo išlaidos siekia 
arti 4 000 dol. Tad ir rezulta
tai galėjo būti net geresni.

ANTANAS NAKAS

Orkestras

Vienu atveju buvo sakoma, 
kad gros Chicagos simfoninis 
orkestras, kitais atvejais buvo 
kalbama apie Lyric Operos or
kestrą. Programoje paskaitėme, 
kad dalyvaus “simfoninio or
kestro nariai”, bet kokio — ne
pasakyta. Chicagoje mes 
tik du gerus orkestrus: 
gos simfoninį ir Lyric 
orkestrą.

Prisipažinsiu, kad aš 
Jakubėno vietoje tokio 
ro mūsų koncertui
samdęs. Šio koncerto orkestras 
susidėjo iš 53 atsarginių muzi
kų, kuriais užkamšomos įvai
riais atvejais atsiradusios spra
gos. Kongreso nariai ir Chica
gos visuomenė 
simfoninio 
o bent iš 
Ruošėjai 
spinetą. o
pijoną į koncerto estradą. Ant
rajam kongresui atžymėti ne
reikėjo gailėtis didesnių išlaidų. 
Jei ne — visai neruošti simfoni
nio koncerto. Jei balius tai ba
lius, o ne vakaruška. Ir kiek 
vargo su tuo orkestru turėjo 
mūsų svečias dirigentas Ka
činskas Buvau repeticijoje ir 
mačiau.

turime 
Chica- 
operos

komp. 
orkest- 

nebūčiau

tikėjosi gero 
orkestro ir ne iš 53, 
75 instrumentalistų, 
atitempė iškliarusį 
ne koncertinį forte-

Programa

DR. J. K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

*~*1 valandos skambinti telefonu 

kasdien, ' išskyrus trečiad Ir šeštad.

Tel. ofiso PO 7-8000. rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63 rd Street
Vai: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai Trečiad ir šešt. uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINB8 LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešai* šv. Kryžiau* ligonine.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 8-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniai* tr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-22*0.

—_____...._________________________________________ I----------------------------------------------- -1

dainų melodijų dar nepadarė 
rapsodijos lietuviškos muzikos 
kūriniu. Rapsodijos charakteris 
lyriškai - romantiškas. Po ge
rų pietų jos malonu pasiklau
syti. Nebūtų buvę didelio nuos
tolio, apsieinant ir be šios rap
sodijos, jei vietoje jos būtume 
išgirdę mūsų jaunesniosios kar
tos kompozitoriaus darbą.

I

DR. ANT. RUDOKAS, OM.
Tflulua akis tr pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rCmoa
1455 S. California Avė., Y A 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 rak.. trečiad.
ikdaryta. Šeštad. TO v. r. Iki z p. o.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
iienj uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322*. 
Res. telef. HAlbrook 5-507B

Telefonas: GRovehlll 6-15*5

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadieniu*, už
daryta.

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS

756 West 35th Street 
(Kamp. 35-ta ir Halsted) 

Valandos vak. 6-9. Šeštad. 10-2 p. p 
Treč. susitarus.

Ofiso tel. BI 7-0400 
Dienos metu teL CA 5-5010

Rez. HE *-187*.

DR. K. G. BAI-UKAS
4KUŠF.RMA TR MOTERŲ LIGOS 

3449 So. Pnlaski Rd. (Crawford 
Medical BuHdfngl. tel LTT 5-644R 
Valandos pagal snsttnrlmą. Jei ne 
ttsUlepia skambint' MT 8-0001.

Ofisam 3148 W«*t «2rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

ReHd.: 3341 Wwt «6th Ptace
Tel.: REpublic 7-7888

DR. S. DIEŽIS.
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

Ofiso tr buto tri. OLympic 3-1331

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J, KIRSTU!
(T Jetnvis gydytojas )' 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

Vei • Pirmai., antra., ketvirtad Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. Šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampa* 63-čios Ir California 

Vai. kasdien nuo 8—8 vai. vak.
šešt 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartj 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048 Tel. ofiso ir buto OLympic 3-415* 

08. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

W. I5fh Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai vak.. 

išskyrus trečiadienius 
š-štadieniais 12 ik! 4 popiet

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

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą Ofiso telef. LAfayette 3-3310, jei 

neatsiliepia, šaukti KEdzfe 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA JR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak.. pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susitarus.

Tel. ofiso HE 4-584*. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaL Pirm., ketvirt.. penkt. 1-4 ir 7-D. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartj 
■ekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Rea. HI 5-323S

DR. $. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr.. ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. Iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. tkl 1 p. p. Ligoniu* 
priima pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKŲ 
LIGŲ 

SPECIALTST#
MEDICAL BUILDING 

7158 South Western Avenue 
Pirmad.. antrad.. ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 ▼. — 8 vai. vakare. Trečiad. nno 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

. vai. ryto iki 8 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Res. tei. 23*-2*l*Tai. oflao 347-1082, Namu PR 3-8*60

DR. E. DECKYS 
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

DR. MARIJA LIRAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Re*. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

<133 Su. Kedzie WA 5-2670
Valandos pagal aualtarimą. Jei n*. 
atamapU skambinti MI 3-0001.

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 West 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773 

Vai.: pirmad tr ketvirtad. 1-4 p. p 
antrad. ir nenktad 5-8 v. v.

Ofteo HE 4-1414. Rea. RE 7-6867

DR. D. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■pedtadyM akušerija te motėm bgoa 
M5f W«t 71«t Street 

(Tl-oa tr CampbeU Av*. kampas) 
▼•L; kasdien I—1 ir 6—8 vai. vak. 

Mtad. 1-4 p. p.
Trailadteniala uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-*8*l

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybč — vidau* Ilgo* 
2454 West 71M Street 

(7J-09 Ir CampbeU Ava. kampa*) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto te 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniai* uždaryta

DR. A DARURIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2737 Wert 71M Street
Į VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak., 
: šeštad. nuo 1* iki 12 valandos
> Trečiad. ir kit* laiku tik suattara*

TM oCM* te rea. WA 5-3*17

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 8. Michigan, CHcago 28, m. 

Telef. ofteo: PTTimaa 5-6766 
Narnp: BEverly 8-8*46 

Prtšm. vai.: kasdien 8-D v. v.. Mt 
|1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta

DR. $. GEŠTAUTAS 
7050 S. Talnuui Avė.

Všžlo Ir leukemijos chcmlnč tera
pija. Prišmima* tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo 8 Iki 9 

p. p. WA 5-3388.

Tat ofisu RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Ofisas 2659 W. 59th Street 
VALANDOS: *2-4 p. p. b 6-8 p. p 

fteitadieniai* 10-12 valandos.
TreJirdieniale nidarvtaOfiso tel. PR 8-222A

Namp — rez. PRospect 8-R081
! DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOUA
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
1 3856 WcM 63rd Street

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki 
6; antrad. ir penktad. nu* 4 Iki 8: 
Šešt. nuo 1 iki 4 vai.

Ofteo telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAAKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 8c. Kedzie Avenue 
(Kampa* Kedzie te Archer) 

VAL kasdien nuo 2 iki t vai. vak.
Treč. te aakmad. tik ausltarua

*
Skaičiau partitūrą, bet jame lie
tuviškumo radau mažai. Šis kū
rinys — tai eilinis lenko senti- 

■ mentas lietuviams. J rapsodiją 
įvestos trys liaudies dainų te
mos ir
ma pasikartoja du kartu. Dvi 
iš tų temų turi daugiau gudų 
tautos liaudies dainų charakte
rio, o ne lietuvių.

jo blankiai ir nesukėlė didesnio
/kiausytojų dėmesio. Bet užtat 

viską išpirko dvi puikios Ja-Į 
Kubėno dainos: “Kas per visą 
kelionę lydės” ir “Kol jauna, 
nevedęs buvau”. Šias dainas 
kompozitorius pats meistriškai 
suorkestravo pilnam simfoninio 
orkestro sąstatui. Koks puikus, 
savarankiškas su vokaline par
tija susiliejęs akompanimentas, 
kurio malonu klausytis atskirai 
be vokalinės partijos. Gili lie
tuviška nuotaika, ne dėlto, kad 
žodžiai lietuviški, bet pati mu
zika persunkta lietuviška dva- 
s.a. Čia V. Jakubėnui nepapras- 
_ai gerai pasisekė. Dainas pui
kiu, sultingai ir šiltai praskam- 

. i jusiu bosu atliko J. Vaznelis, 
xuris, mano manymu, vis to
bulėja ir muzikaliniai auga. So
listas ir kompozitorius buvo 
publikos šiltai sutikti. Kai ku
riose vietose žemutines gaidas 
nustelbė orkestras.

Prieš pat, koncertą spaudoje 
buvo populiarinama M. Karlo- 
vičiaus “Lietuviška rapsodija” 
priskiriant šiam kūriniui lietu 
všką charakterį ir 'patį kompo
zitorių pristatant kaip lietuvių 
simfoninei muzikai artimą as
menį. Rapsodija vadinamas mu
zikos kūrinys, laisvos formos, 
epinio, herojinio arba tautinio 
charakterio. Esu šį kūrinį gir
dėjęs keletą kartų Lietuvoje. E- Jocienė

viena rauda. Viena te-

Jei architektūrinį baroko ar 
kito stiliaus pastatą papuošime 
lietuviškomis koplytėlėmis ir 
kryžiais, tai dar nereiškia, kad 
jau turime lietuviškos architek
tūros pavyzdį. Tas pats ir su 
šia rapsodija. Įvedimas liaudies

I

Bedalis (medis)

Antroje dalyje girdėjome J. 
Kačinsko dvi. ištraukas iš “Vil
niaus suitos”, J. Gaidelio du 
lietuviškus šokius ir S. Šim
kaus ištrauką iš operos “Pagi- 
rėnai” mišriam chorui su or
kestru. Nežinia kodėl katologo 
autorius pavadino ją kantata. 
Pirmasis J. Gaidelio šokis lėtas, 
ištęstas, necharakteringas ir 
praskambėjo blankiai. Antrasis 
šokis — kur kas įdomesnis sa
vo charakteriu ir ekspresija. 
Kompozicijose jaučiama didelė 
Gruodžio mokyklos įtaka. Ta
čiau Gaidelis čia nepraranda 
savo individualumo. Harmonija 
spalvinga, disonansinė, daug 
staigių moduliacijų. Forma kla
sikinė. Gaila, kad girdėjome tik 
Gaidelio miniatiūras, o ne stam
besnę kompoziciją.

Choras a komponavo orkestrui

ištraukoje. Nelaimingu 
išdėstymas choro ir or- 
scenoje buvo gana ne- 
Choras buvo patalpintas

I
Programa neišbalansuota. Pir 

moji dalis pertrumpa. Girdėjau 
nuomonių, kad aplamai progra
mą reikėjo dar prailginti bent 
10—15 minučių, o kiti pareiš
kė: kadangi muzika per moder
niška, tai jos pilnai užteko.

V. Jakubėno “Intermezzo rus- 
tico” styginiam orkestrui — 
trumpa kompozicija, parašyta 
diatoniškame stiliuje, naudo
jant modernios kompozicijos 
priemones. Pradinėje temoje 
trumpai praskamba 5 ir 3 met
ro kombinacijoje liaudies dai
nos melodija, liet kūrinys lie
tuviškos muzikos emocijų nesu
kelia. Trumpame kūrinyje no
rėta perdaug pasakyti. Veika
las stygų orkestrui praskambė-!

i

I

ll-ojo Kultūros Kongreso 

Literatūros sekcijos nutarimai
1. L. Bendruomenė kiekvie

noje apylinkėje suorganizuoja 
nuolatinį lietuviškų knygų pla
tinimą, panaudodama efektyvų 
gyvą kontaktą su pirkėjais; 
knygų leidėjai ir platintojai tu
ri nuolat ieškoti sėkmingesnių, 
modernesnių būdų knygai pa
skleisti. Literatūros reikšmei 
pabrėžti ir skaitytojui suartin
ti su rašytoju LB apylinkės 
dažniau rengia literatūros va
karus.

2. JAV LB Kultūros Fondas 
raginamas leisti ir tokias kny
gas, kurių leidimas jei ir ne
apsimoka, kurios tačiau yra 
vertingos ar reikšmingos.

3. Laikraščiai prašomi, susi
tarę su Lietuvių Rašytojų Dr- 
ja ar betarpiškai su žinomais 
rašytojais, atkarpoje spausdin- 
L pirmoj eilėj mūsų rašytojų 
kūrinius ir iš jų sudarius kny
gą siuntinėti visiems laikraščių 
prenumeratoriams.

4. Okupuotoje Lietuvoje lei
džiamoji iškraipyta ir trūktina 
lietuvių literatūros istorija

Lietuvių operos mišrus cho
ras pasirodė S. Šimkaus “Pagi
rėnų” 
atveju 
kestro 
vykęs.
antrame plane, pakilime už or
kestro. Orkestras, kuris turėjo 
antraeilę akomponiatoriaus ro
lę, išsikišo į priekį ir nustelbė 
choro dainavimą. Pirmoje eilė
je girdėjome nesudėtingą akom
panimentą, o protarpiais pasi
girsdavo ir choras. Pats diri
gentas vienintelėje repeticijoje 
neturėjo laiko padaryti pergru- 
Davimų. Repeticijai buvo pa
skirtos tik 3 valandos. Bet kal
tė krenta koncerto rengėjams, 
kurie turėjo iš anksto numatyti 
ir pasirūpinti tinkamu choro

įpareigoja mus nedelsiant iš
leisti veikalą, plačiai ir pilnai 
apimantį mūsų literatūrą. Li- „sugrupavimu pirmame plane, ir 
tuanistikos Institutas prašo- nesudarkyti savo neapdairumu 
mas sudaryti komisiją lietuvių 
literatūros istorijai parašyti ir 
parengus ją tuoj išleisdinti.

5. Grožinės literatūros kūri
niams temos neturi būti aprė- 
žiamos ar nustatomos, vis dėl
to mūsų rašytojai skatinami 
daugiau dėmesio kreipti į ak- Į praskambėjo blankokai ir ne-

1 tualias lietuviams temas, o at- įspūdingai. Jis parašytas ištisai 
sverti Lietuvoje komunistų nu- vienoje A-dur tonacijoje. Cho- 
statytai nepriklausomos Lietu- rui trūksta geresnių tenorų ir 
vos niekinimo linijai turėtų ne
vengti teisingo nepriklausomy
bės laikų vaizdavimo.

6. Vertindami Stepo Zobars- 
ko, Algirdo Landsbergio ir kitų 
pastangas bei pasiekimus, per
duodant lietuvių literatūrą ki-, 
tafaučių pasauliui, kviečiame' 
visus tautiečius ir organizacijas 
medžiagiškai ir moraliai remti , 
tosI .

i

I

gražių ir vertingų choro pastan
gų. “Pagirėnų” 
koncertui buvo 
Programoje 
kompozicija, 
pakankamai 

j nedrąsūs ir

ištrauka šiam 
per trumpa, 

turėjo būti ilgesnė 
Choro balsai ne
išlyginti, įstojimai 
netikslūs. Veikalas

bosų. Yra būdų, kaip tokiais 
svarbesniais pasirodymais šią 
spragą užpildyti. Bet tai kita 
tema.

Dirigentas

Dirigentą J. Kačinską pažįs
tu iš Lietuvos. Tai yra vienas 
iš iškiliausių mūsų dirigentų. 
Asmenybė, kurioje sutelkta in- 

Rezotiucijų Komisija teligencija, talentas, muzikalinis 
ir Sekcijos Vadovas pasiruošimas ir begalinis

srities darbus.

s. tei. PR *-0563. Rea. PR. *-873*

r. W. Ross Dr. L Seibirtis
Inkstu. pūslės tr šlapumo taku 

chirurgija
įsai: 7958 S. VVestern Avė. tel. 
I 6-0091. 3*2 E. 1591 h St,, Harvey, 
.. tel. EDison 8-4388; SO N. Ml- 
igan Av.. Su i te 808. tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimų

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
•44* So. Pnlaskf Rd. Tel. LU 3-577* 
arba 18*42 S. Cicero. Oak ForeBt.nl.

Teief. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE *-1071. . .

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-441* 
Rez. tel. GRovehlll 8-0817 

Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt. tik i—3 a. p. 

Trečiad. ir šeštad pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635 
Tikrina akis ir pritaiko akintus 

Visual Training — Contact Lense* 
Pirmad., ketv. 10:80 v. r. — 7 p. p. 
antrad.. penkt 10:30 v. r — 6 p.p.;

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p.
Treč. uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-38*8 
Rezid. telef. WAIbrook 5-30**

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4344 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniai* tr sek
madieniai. uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1233 ar PR 6-5*77 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. tr 
penkt nuo 2 iki 4 Ir nuo 8 tkl 8 
v. v. šešt. 2—4 ▼. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123. re*. GI 8-61*3
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Į KULTŪROS KONGRESO MENO PARODĄ 

ŽVELGIANT
z

STASYS GOŠTAUTAS

klausiama: kaip atrodo paroda? 
Menas yra kūryba, vienu žo
džiu “patinka ar nepatinka” at
sakyti neįmanoma. Paroda yra 
“žiaurus” visuomeninis “teis
mas”, kur išryškėja genijai, še
devrai, jaunųjų pasiekimai ir 
ryžtas. Bet “patikimas” nėra 
dar meno mastas. Patikimas 
yra skonio dalykas. Tikras me
nas yra kūryba. Ir jeigu tas 
menas tik gražus, bet jis mūsų 
nesukrečia, nesujaudina, nepa
pildo, neatskleidžia naujų pa
saulių,. jis pasilieka gražus da
lykas, bet ne menas.
Jokia srovė mums nėra svetima

Mūsų laisvos Lietuvos gene
racija davė ne vieną talentą. 
Tremtis ir emigracija juos iš-

t

pras.skverbti lietuviška temati
ka, ir savo optimistiškumu, iro
nija bei karikatūra, tapdamas 
Chagall, Duffy ir Matisso pa
saulių dalininku.

Petravičius šį kartą lyg ir ap
vylė. Mes turim teisę iš jo 
laukti daug’daugiau, negu rodo 
jo “Pajūry” ir “Jautis”. Šiuos 
darbuos jisai praranda daug 
ką savo. Tai nėra iškilusis Pet
ravičiaus stilius. Antra vertus, 
jo šios parodos aliejai nelabai 
ir išbaigti.

Negaliu suprasti, kodėl taip 
neoriginaliai žvalgosi į Galdiką 
bei kitus Br. Murinas. Tiesa, 
temos, spalvos ir linijos pri
klauso visiems, bet vis dėlto ne
galima prarasti ir savojo veido.

Pautienius savo darbštumu 
yra pasiekęs neblogos techni
kos. Tegu jo peiszažai ir nepa
sižymi ypatinga kūryba, nei jis 
turi daug ko išskirtino pasa
kyti. *

Mūsų jaunieji šį kartą nieko 
stebinančio nesuspėjo parodyti, 
išskiriant Zapkų. Nei Blyskis, 
nei Žumbakienė,, nei Krištolai- 
tytė, nei Matuzonytė, kuri ima
si Roualt ekspresionizmo, ne-j 
peržengė pažados laiptų.

Svarstymai Kultūros kongreso metu literatūros sekcijoj

Piaėjusį penktadienį Kultūros plūdimo amžius. Šiuo metu tiek 
kongrese literatūros sekcijoj senoji, tiek jaunoji generacija 
ualyvavo daugiau šimtas litera
tūros bičiulių, kritikų, rašytojų.
Buvo keturios paskaitos mūsų mas nebegali nustebinti vyres- 
aktualiaisiais literatūros klau- niųjų, kadangi šių dienų pa
siniais. Pirmininkavo rašyt. J. šaulyje nebėra paslapčių ir vis- 
Kralikauskas ir rašyt. J. Jan- kas yra visiem prieinama. Lie- 
kus. Sekret. J. Švabaitė. Rezo- tuvių nenoras vertinti rašytojo 
liucijų komisiją sudarė A. Kai
rys, dr. V. Maciūnas ir Al. Ba
ronas.

gali tinkamai reprezentuoti lie
tuvius. J. Jankus taip pat ma
no, kad vadovaują asmenys, 
skirią premijas konkursam, tu- 
lėių geriau tuos pinigus skirti 
veikaiO išleidimui. Iš prisiųstų 
veikalų taip pat būtų galima at
rinkti geriausius kaip ir iš kon
kurso, nors ee abejo, atrinkta
sis rašytojas gautų nebe pre
miją, bet gal mažesnį honorarą.

Prelegentas taip pat kėlė 
mintį, kad Lietuvių Rašytojų 
d-jos premija turi būti aukš
čiausia, kad ir ne pinigine pras
me. Ji turi būti skiriama ne
atsižvelgiant, ar tas, ar kitas 
veikalas kokiame nors konkurse 
buvo premijuotas, nes konkur
so laimėjimas nėra premija. 
Taip pat prelegentas išreiškė 
mintį, kad reikia džiaugtis tais 
asmenimis, kurie atvyksta į 
kokius nors 
labiau jiems 
kad nesidomi 
apraiškom, 
spalvingą žodį baigė priminda
mas, kad spauda turi vertinti, 
dž'augtis ir atžymėti visus tuos, 
kurie lankosi į mūsų kultūri
nius parengimus. Prelegentas 
pastebėjo, kad autorius daug 
įdeda darbo valandų į kūrinį, 
atsižadėdamas materialinių da
lykų. tokios aukos turėtų pa
rodyti ir leidėjai.

Leidėju atstovo žodis
Kun. Pranas Garšva, Drau

go redaktorius. Lietuvių Kny
gos klubo pirmininkas, prane
šė, koks yra tikrasis knygos 
leidėjų ir platintojų stovis. Pre
legentas operavo skaičiais, 
konkrečiai paskelbdamas, ko
kios knygos ir kokie autoriai 
labiausiai perkami ir kiek gali
ma knygos išplatinti. Knygos 
išleidimas kainuoja nuo pusant
ro ligi dviejų tūkstančių dole
rių, gi išplatinama tik labai ma
žas skaičius ir investuotų lėšų 
negalima atsirinkti per ilgą lai- 

Labiausiai perkama knyga 
virimo vadovėlis. Prelegen- 
pastebėjo, kad skaitytojas 
taip pat ir kritikas ir jis 
teisę reikalauti iš rašytojų 

aktualesnių temų Knyga 
domėrmo priežasčių yra 
rių. tačiau 
žastys yra

Daug ieškojimo, blaškymosi 
ir kūrybos randame Zapkaus 
monumentaliuose paveiksluose. 
Jo kūriniai iš karto pritrenkia 
stiprumu, originalumu, fantazi
ja, drąsumu. Tai yra “surrea- 
listinis” abstraktas, jeigu taip 
galima būtų išsireikšti, pilnas 
“message” ir jausmų. Zapkus 
nėra eilinis mūsų talentas, bet 
dar nėra ir meistras savam pa
sauly. Jo svyravimai rodo ne
paprastos fantazijos blaškymą
si tarp jo asmens ir pasaulio, 
kurio jis dar nepajėgia apčiuop
ti ir išryškinti.

Rimša jau nebekuria, bet ko
pijuoja indėnų pasaulį, suges
tyvų. bet folklorinį pasaulį, ku
ris virsta formule ir žudo ge
riausią tapybą. Jo paveikslai 
net nėra gerai apvaldyti ir ban
dymas verstis gauguiniškomis 
spalvomis labai abejotinas.

Priklausydamas prie Pary
žiaus “ecole”, Kasiulis bando

f

Kultūros kongreso dailės pa
roda sutelkė 98 skulptūros, ta
pybos ir keramikos kūrinius, iš 
kurių tapyba pasirodė stipriau
siai

Gyvųjų dauguma
Be abejo, tokių stiprių vardų, 

kaip tapyboj Galdikas, Jonynas, 
Zapkus, o grafikoj Viesulas, 
Valius ir dar, keletas kitų, 
skulptūroj bei keramikoj mes 
neturime.

Retai tenka išvysti tokią me
no parodą, kaip ši lietuviška, 
kuri pasišovus duoti mūsų kū
rybos apžvalgą. Todėl ši paro
da turi labai svarbius uždavi
nius, nes norint nenorint iš jos 
mes turėsim spręsti, ką mes tu
rime, ko tas mūsų menas yra
vertas, regėsime mūsų aktyvą ugdė. Per vargą, tragizmą, pri- 
ir mūsų pasyvą. Tiesa, čia dar mestą likimą jų talentas susi
nę visi mūsų menininkai — 
trūksta K. Zikaro, Kašubos ir 
dar kelių kitų, nekalbant apie 
mirusius. Bet čia, Chicagon, su
sirinko gyvųjų dauguma. O pa
gal dalyvius darysim ir išvadas.

Klausimai, reikalingi atsakų
Stebint šią parodą, man kilo 

ne viena mintis, ne vienas klau
simas. Ar mes, lietuviai, savo 
mene turime tikrą savo veidą? 
Ar mes tik kraunam spalvas 
vieton paveikslo? Ar mes ieš
kom, kovojam už savo nuosa
vą stilių? Ar mes tik drabsto
me spalvas ir naudojamės mū
sų “lengvu lengvumu”? Ar mes 
ne per daug tenkinamės seno
mis “klišėmis” ? Ar aplamai mū
sų dailė dvelkia kūryba, o gal 
tik sulipdymu?

Ne vieta į tuos klausimus bū
tų atsakyti šioj trumpoj 
žvalgoj. Bet aš neabejoju, 
atsakymai pastatytų mūsų 
ną truputį kiton plotmėn.

Patinka, ar nepatinka?
Vos įžengus į parodą, dažnai

f

yra susirūpinusios tais pačiais 
klausimais, ir šiandien jauni-

kyla daugiau iš to, kad lietu
vis pradėjo viską matuoti ma
terializmo mastu. Ypač tai pa
lietė lietuvių sąmonę todėl, kad 
jis iš tėvynės išbėgo nuogas, 
ir noras užsitikrinti jį verčia 
rūpintis daiktais, turinčiais ma
terialinę vertę. Knygos negali
ma parduoti svetimiems, ir to
dėl ji, atrodo, nereikšminga, 
nors liaudyje knygos pamėgimo 
pavyzdžių yra daugiau negu 
šviesuomenėje. Lietuviai šian
dien stengiasi daugiau repre- 
zentuotis liaudies menu, o ne 
individualiu, todėl, kad lietuviai 
nespėjo sukurti savo kultūros.

Negalima norėti, kad lietu
viai rašytojai būtų visi išskir
tinai geri. Be mažų žuvų nėra 
didelių, taigi, nors ir kaip at
renkant, vis tiek neišvengiama, 
kad nepasirodytų ir menkesnių 
kūrinių. Prelegentas skatino 
ruošti literatūros vakarus, kad 
galėtų labiau suartėti rašyto
jas ir skaitytojas. Tokius vaka
rus ruošti turi imtis visi, ypač 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės Vakarus rengia visos kul
tūringos tautos, tokie vakarai 
laba? praktikuojami ir Ameri
koj. Nereikia norėti, kad pub
likos mūsų rašytojas sutrauk
tų. kaip amerikietis poetas 
Frost. tūkstančius. Tačiau ir 
mažos grupelės skaitytojų bend
ravimas su rašytoju gali daug 
pasitarnauti visai mūsų litera
tūrai.

Prelegentas atkreipė dėmesį, 
kad daugelis mūsų, net ir gerų 
lietuvių, nevertina literatūros,,

perkainojimo, bet vertybių už- manydami, kad tik kiti menai

Skaitytojo ir rašytojo 
santykiai

Dr. J. Grinius savo valandą 
užtrukusioje paskaitoje palietė 
mūsų rašytojų tematiką tiek 
senąją, tiek dabartinę. Prele
gentas, plačiai išnagrinėjęs es- 
.etizmą, pastebėjo, kad net to
me estetai kaip Flaubert nega
lėjo išlikti menas meno dėsny
je ir jo romane Hadam Bova- 
ry yra pašiepiamas miesčioniš
kumas, o ir pačiam autoriui bū
dingas svajingumas. Skaityto
jui menas menui principas ne
svarbu. skaitytojui svarbu ir 
kitos, ne tik estetinės, vertybės, 
ie; ska'tytojas nenori tik for
mos Skaitytojų nepatraukia as- 
men’nės problemos. Pastebėjo, 
kad lietuviai vengia religinės te- 
mat kos. ypač prozoje, išeivijo
je pas:gedo grožinės literatūros 
kūrinių apie nepriklausomos 
Lietuvos šviesuomenės gyveni
mą Prelegentas pažymėjo, kad 
reikia ne daug, bet gerų veika
lų, ypač būtų gana įdomi me
džiaga. vaizduojant turtingąjį 
Amerikos lietuvį, pragmatistą. 
ir iš antros pusės — idealistą. 
Tai tūtų savotiškas Don Kicho
to ir Sančos Pančos santykių 
pakartojimas.
Jaunimas nebegali nustebinti 

seilių

parengimus, juo 
nepriekaištauti, 

mūsų kultūrinėm 
Prelegentas savo

kristalizavo ar žuvo. Užtat mes 
dabar turime visą eiię gerų dai
lininkų, kaip reta Lietuvos me
no istorijos raidoje.

Tad ši paroda įgalina padary
ti mūsų meno balansą. Šiomis 
dienomis jokia “Ecole” mums 
nėra svetima. Visos meno sro
vės mūsų braidžiotos, ieškant i 
jose gilmenų ir lietuviškajai' 
dailei. Lietuvių menas yra nuo
stabus spalvomis.

Spalvų hegemonija
Visas mūsų dėmesys siurbia

si į spalvas. Ir todėl dažnai mes 
aplenkiame kitus meno princi
pus: kompoziciją, piešinį, net 
pačią tematiką, imaginaciją ir 
transcendenciją. Bonnard ir 
Fragonard mus daugiau įkvepia 
negu Cezanne, Modigliani, Du- 
buffet, Kandisky ar Klee.

Kiekviena kūryba yra kova, 
o kiekviena kova ugdo asmeny- Į 
bę, kuri negali nuslėpti ir tau-j 
tos veido. Šioj parodoj mes kaip 
tik to ir pasigendame. Bijom i mija paskirta mūsų grafikui 
ar nenorim kūrybinės kovos?Ui ...
Kaip tik tokią didžios įtampos Tiffany prėmijos šiame krašte 
kovą mes pastebime Galdiko, 
Viesulo ir Kasiulio darbuos. To
dėl ir jų kūriniai įgauna gilios 
meninės vertės.

Trumpai apie kai kuriuos
Pilnas fantazijos ir pajėgu

mo Galdikas išlaiko pusiausvy
rą tarp kompozicijos ir spalvų, 
tarp gamtos ir jausmų. Jo abst
rakcijos, gamtos poetiškumas 
eina iki ekstazės.

Dau 
Jonyno 
darbas, 
spalvų 
tą lengvą akvarelę, kurios val
dyme toks meistras buvo jis 
iki šiol.

Nieko naujesnio nerandame 
Vizgirdos gerai nupieštuose pa
veiksluose. Atrodo, kad jo “fo- 
vizmas” virto formule. Nesijau
čia problemų sprendimo. Tačiau 
savo prasme jis tapo kaip vir
tuozas.

I

ap- 
kad 
me-

V. Krištotaitytė Mano šokėjas
(lydytas plienas)

Iš Kultūros kongreso meno 
parodos

silpnesnį įspūdį padarė 
vienintelis 1959 metų 
Čia Jonynas pasimeta 

margume ir apsunkina

H. Šalkauskas Paskutinis vaizdo momentas (lino raižinys)
Iš Kultūros kongreso meno parodos

ROMAS VIESULAS VĖL PREMIJUOTAS
Už šių metų grafiką Tiffany 

Foundation 1,000 dolerių pre-

Romui Viesului. Kasmetinės

fiziniai silpnesnės genties pa
stangos būti laisvai. Romas Vie
sulas šiuo metu gyvena Phila- apie tariamą vertybių perkaino- 
delphijoje, dėstydamas meną jimą, teigė, kad ne vertybių 
Pensilvanijos universitete.

Rašyt. J. Jankus, kalbėdamas
i

yra skiriamos už tapybą, skulp
tūrą, grafiką ir vitražus. Gau
tąją premiją dailininkas priva
lo sunaudoti kūrybiniam dar
bui. Kūrybinio darbo pobūdį ir 
temas renkasi laisvai pats dai
lininkas, ir mecenatiškoji drau
gija jokiomis sugestijomis kū
rėjo nevaržo. Šiemetinė premi
ja dailininkui paskirta už ketu
ris jo darbus: Lc Serpent qui 
dancc (ofortas), Cuauchtemoc 
(spalvota litografija). Be pa
vadinimo (ofortas) ir Madona 
(ofortas). Du pirmieji premi
juotieji darbai išstatyti ir Kul
tūros kongreso meno parodoj 
Jaunimo Centre, Chicagoj, ku
ri atdara dar ir šį savaitgalį. 
Dailininkas gautąją premiją 
manąs sunaudoti, atsidėdamas 
naujai darbų serijai, kurios te
ma — tautos (neapibrėžta ko
kios) kova su pavergėju, arba

i

Pokalbis kultūrinėmis temomis. Iš kaires: dr. Juozas Girnius, poetas Henrikas Nagys ir poetas Al
fonsas Nyka-Niliūnas. (Nuotrauka Vytauto Maželio)

ką.
vra 
tas 
yra 
turi

ne visos tos 
esminės.

nesi- 
įvai- 
prie-

rankraščių laukia 
leidėjo

Penio Babrausko pranešimo 
t^ma buvo “Lietuvis rašytojas 
Amerikoje ir jo knyga”. Kal
boje. trukusioje 50 minučių, pa
teikė daug statistinių duomenų, 

-kaičiuodamas. kiek rašytojų 
1944 m. pasitraukė į Vakarus, 
k’ek ji’ anksčiau būta atvyku
sių į Amciiką. kartu pažymė
damas. kiek liko Lietuvoje, kiek 
grįžo iš Rusijos. Toliau nuro
dyta. kiek nuo to laiko mirė 
čia. Lietuvoje ir Sibire. Paga- 

(Nukc.U j 4 psl.)
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4 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 1 d.

(Atkelta iš 1 psl.) 
čiai išsibarstę. Chicaga teikia 
mums choreografę — Aldoną 
Valeišaitę, Ročesteris — grimų 
ir perukų specialistą Stasį Il
gūną, gi Torontas — pastaty
mo dailininką Telesforą Valių, 
kuris, sukūręs “Aukso žąsies” 
dekoracijų ir kostiumų eskizus, 
jų išpildymą patikėjo “Atžaly
no” vyrams: Jonui Kelečiui ir 
Kaziui Veselkai. Šį darbą, tal
kinami kitų gelbstinčių rankų, 
juodu ištvermingai stumia prie
kin Jaunimo Centro patalpose, 
už kurias, lygiai kaip už nuo
latinį prieglobstį repeticijoms, 
— didelis ačiū T. J. Kubiliui!

Kostiumų 
susilaukėme 
visuomenės 
nioms, savo
niu puošiančioms mūsų spek
taklio moteris, Paulinai Vaitai- 
tienei ir Henrietai Vepštienei, 
ir St. Pulkaunininkui spren
džiančiam sunkias vyriškų kos
tiumų problemas
lauš dėkingumo skoloje;

Montrealyje atliekami

savininkas, pažymėjo.

Stiklas senovės Lietuvoje tintų storomis balanomis. Jei at
sitikdavo kokia nelaimė, tai su
duždavo tik viena kita šukė. Stik
las tada buvo dar brangus.

XVII amž. kai kur Lietuvos val
stiečiai jau ėmė trobose dėtis stik
linius langus. Stiklas būdavo ne 
ištisinis, o iš mažų šukių, sutvir-

gą iškelti, kad ji atkreiptų vi
suomenės dėmesį, o ne pasiten
kinti tik atsitiktinėm recenzi
jom. Jonas Karvelis, Prekybos 
namų
kad jis išleistų kiekvieną kny
gą, jei jam 
bent 250 skaitytojų. Ar nega
lėtų kokia nors LB apylinkė 
padėti suorganizuoti Jonui Kar
veliui tokio skaičiaus skaityto
jų klubą?

Pokalbis grėsė išvirsti į il
gas diskusijas dėl estetinių ir 
kritikos normų, tačiau pirmi
ninkaujančio J. Kralikausko jos 
buvo sustabdytos. Malonu pa
stebėti. kad sekcijoj dalyvavo 
apsčiai jaunimo, jau spėjusio 
mūsų periodikoje užsirekomen
duoti. Pabaigoje buvo priimtos 
rezoliucijos, kurios skelbiamos 
atskirai. L. Augštys

visa tai apjungti bendram dar
bui, ko pakanka ir ko trūksta, 
įtemptai ruošiantis premjerai?

— Iš tiesų, grupė margaspal
vė. Jai sulydyti tėra vienas ir 
tikras kelias — spektaklis. Ta
da, kai salėj ims gesti paskuti
nės šviesos ir mes anapus už
dangos susiimsim už rankų, lin
kėdami vieni kitiems laimės, 
tiktai tada suplazdės spektaklio, 
o vienkart ir atgimstančio “At
žalyno”, širdis. Nebeliks nei či- 
kagiečių, nei montrealiečių. nei 
pirmą sykį ugnin šokančių jau
nųjų draugų. Gims vienetas.

Jaunosios lietuvių šviesuome
nės dėmesys “Atžalynui” mus 
visus labai džiugina. Palyginti, 
nedideliame dvylikos aktorių 
sąstate turime tris naujus žmo
nes: Vidą Janulevičiūtę. Kazį 
Almeną ir Romą Stakauską. Gi 
administraciniam Stasio Gašlū
no darbui entuziastingon tal
kon įsijungė Leonas Narbutis.

— Ko pageidautumėt besiar- 
liksime gi- tinančios premjeros proga Lš 

ir kas 
mieste 
konti- 
Chiea- 

nesuklhidė

i
t

kas garantuotų
I 
I STIRBIS FUEL OILS

Aliejus virtuvei ir krosnims 
‘Geresnė ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, m.

Vytautas Ignas Kelionė nežinion .(aliejus)
Iš Kultūros kongreso meno parodos

Lietuvių literatūros laimėjimai
pagaminimo talkai 
pagalbos Chicagos 
tarpe. Visoms po- 
gebėjimais ir sko-

premjeros 
lietuviškosios Chicagos 

kiti aplamai čionykščiame 
paruošiamieji darbai. Zigmas Jums patinka, kad net 

komponuoja “Aukso nentiniai nuotoliai tarp 
gos ir Montrealio 
prenije-os c2 mošos?

— Mano pageidavimas tėra 
su lietuviška ia 

kuo plačiau-

Lapinas
žąsiai” muziką — ją ir garsų 
efektus čionai įrašome į juos
tas, kurių tvarkymą spektak
lio metu perims Dalia Bylaitie- 
nė. Vytautas Valka rūpinasi 
specialiais šviesos efektais — 
“magiškųjų” žybčiojimų regu- ...... . , . . 1

vienas 
caga premjeroje 
šiai susitikti.

Prieš penkeris 
liuoti jis atskris ir premjeron,; me laimės pirma 
nors pagrindinis pastatymo ap
švietimas priklausys “Atžaly
no” veteranams: Stasiui Gašlū
nui ir Romualdui Urbonui.

Taigi, kaip šį sudėtingą me
chanizmą koordinuoti iš tolo 
(dažnai raštu ir paštu), kad,' 
pakilus uždangai, viskas riedė
tų, skambėtų, suktųsi ir žėrė
tų, tarsi vienalytis kūnas?

— Įdomu būtų išgirsti apie 
spektaklio įforminimo pobūdį: 
apie dekoracijas ir kostiumus. 
Kokį laikotarpį esate “Aukso 
žąsiai” pasirinkę?

— Pagal veikalo remarkes, 
“Aukso žąsies” veiksmas vyks
ta pasakų metais, pasakų kraš
te. Kur* ir kada būta Kleopo Aš
tuntojo karalystės? Tai šalis, 
kur karalaitei ateitį dar spėja 
iš žvaigždžių astrologas, tačiau 
pilies daktaras pataria ją gy
dyti naujoviškom priemonėm 
— vitaminų pagalba. Ten iškil
mingą puotos stalą puošia šer
no kumpis, išrūkytas devyniom 
kvapniom žolėm, gi admirolas 
gardžiuojasi įmantriu konjaku. 
Ir eilių, rinkiniui (tarsi 1962- 
tais Viešpaties malonės me
tais!) sunku surasti leidėją...

Šiuos teksto šuolius esame 
su spektaklio dailininku nuo
dugniai aptarę. Buvo nuspręs
ta nei scenovaizdžiui, nei kos
tiumams nesilaikyti griežtos 
epochinės vienybės, nes tatai 
prieštarautų improvizacinei pa
sakos laisvei. Tad, prancūziš
kas perukas stojosi šalia vidur
amžių šukuosenos, minezingeris 
ėmė groti auksine gitara, seno
viškų pilių fone iškilo moder
nios tapybos siluetas... Idant 
viskas būtų “Aukso žąsiai” įma
noma. Net ir karalaitės užgai
da: ne laiku nusijuokti ir spek
taklio viduryje pasaką nutrauk
ti.

Paviršutiniškiau pažvelgus, 
šios kontrastingos detalės gali 
pasirodyti neapdairumu, tačiau 
kiekvienam ž;ūrovui, atidžiau 
sekančiam tekstą, bus aišku, 
kad tai — sąmoningai ir nuo
sekliai siektas įforminimo tiks
las.

— “A'žilyno” kolektyvan su
burta dabar gana plati ir įvai
ri aktorių bendrija: buvę mont- 
realieč’ai, senieji čikagiečiai ir 
net pačios jauniausios kartos 
talentai. Sakykite, kaip sekasi

I

Chi-

metus turėio- 
svki Chicago

je viešėti ir “Ba'tarasio malū
no” vakaras mums visiems liko 
nepamirštamas. Tikimės, kad 
ir šį sykį svečiai iš Montrealio 
(jų nemažo būrio laukiame at
vykstant “Aukso žąsies” prem- 
jeron) nergvvens tas pačias 
šventiškas nuotaikas: kad ir 
jie, kaip mes kadaise, i namus 
sugrįžę, atminimuose Chicagos ( 
ims ilgėtis.

Gi pačiai Chirapai — ar be
reikia 
traukia 
kad ii 
žaves’o
prrtlO^Ž’o 
ries”

nsšskoti. kuo it mus 
ir vil’oia ? Man rodos, 

nuikiai žmo vi«as savo 
O">Gps Ta "1 ^ankS'ITie 

1~ Ir IR “Auk°O
spektakliuos. k

ios

70.

h

H. Blyskis Medžio raižinys
Iš Kultūros kongreso meno 

parodos

ir
X 

(Atkelta iš 3 psl.) tinimą. Titas Antanaitis kvietė
suskaičiuotas prieauglis kūrinius vertinti iš literatūri

nio taško, pažymėdamas, kad 
svarbiausias kūrinio tikslas yra 

I literatūrinė tiesa. Panašiai kal
bėjo ir St. Goštautas. Jiems at- į 
sakydamas, pilnai pritarė dr. 
J. Grinius. D. Augienė pageida
vo, kad rašytojai labiau remtų 
Eglutę, nes vaikams turi rašyti 
patys gerieji rašytojai. A. Jan- 

į kauskaitė pastebėjo, kad ame
rikiečių knygos yra sunkios ir 
niūros, dažniausiai vaizduojan-! 
čios ne visai normalų žmogų i 
išskirtinose aplinkybėse. Disku
sijose dar dalyvavo dr. A. Bal
tinis, M. Pautier.ienė. A. Mažiu- 

: 'is. Pov. Jurėnas ir kt. Buvo. i 
nusiskųsta, kad knygos plati
nimas taip pat nėra tikslus, 
ieškotina knygų gjatinimo prie
monių sumodeminimo, <□. sten
giantis kiekvieną išėjusią kny-

liau 
čia ir ten.

Įdomu buvo išgirsti, iš ko gy
vena lietuviai rašytojai Ameri
koje. Pasirodo, kad šiuo metu 
tik trečdalis bedirba fizinį dar
bą, daugiau negu trečdalis ver
čiasi protiniu darbu (redakto
riai, tarnautojai, kunigai, pro
fesoriai...), likusieji — laisvos 
profesijos, pensininkai, gyve
nančios iš vyro uždarbio ir kt.

Prelegentas prieš kongresą 
buvo išsiuntinėjęs Amerikos lie
tuviams rašytojams anketą, tei
raudamasis jų nuomonės ak
tualiais rašytojams klausimais. 
Atsakė daugiau negu pusė ra
šytojų. Iš atsakymų paaiškėjo, 
kad daugiau negu 100 knygų 
laukia leidėjo. Didelė dauguma 
pasisakė besąlyginai už LRD 
premijos išlaikymą, taip pat 
aiški dauguma pritarė konkur
sams Dauguma pageidauja, 
kad visi mūsų laikraščiai pir
moj eilėj spausdintų savų ra
šytojų originalius raštus, vė
liau iš jų surinkdami ir išleis
dami knygas.

Toliau B. Babrauskas palygi
no, kiek nuo 1945 m. kasmet iš
leidžiama naujų grožinės lite
ratūros knygų čia ir Lietuvoje. 
Pasirodo, jog mūsųjų išleidžia
ma daugiau, nors skaitytojų 
teturime labai nedaug. Dėl to 
pranešėjas pasiūlė leidėjams ge
riau organizuoti knygų leidimą 
ir platinimą, į kurį būtinai tu
ri atkreipti dėmesį kiekviena 
LB apylinkė. Siūlė kiekvienam 
laikraščiui per 
po 1—2 
atkarpų: 
o knyga 
ir ilgiau.

Nurodė
kalą išleisti lietuvių literatūros 
istoriją, nes kitaip mūsų stu
dentai ir jaunieji intelektualai 
bus priversti naudotis Lietuvo
je leidžiama bolševikine litera
tūros istorija, kur nėra nė žo
džio apie Amerikoje gyvenan
čius mūsų rašytojus: Jurgelio- 
nį, Tūlį, Radauską, Andriušį, 
Vaičiūnienę, Gustaitį, Bradūną, 
Niliūną ir kt.

Baigdamas B. Babrauskas 
pažymėjo didžiulę tremties ra
šytojo reikšmę tautai — tiek 
dabar, tiek ypač ateityje.
Duokit pustrečio šimto pirkėjų

Po visų pranešimų, nepai
sant vėlumos, kilo įvairių dis
kusijų, liečiančių mūsų rašy
tojų kūrinius, jų leidimą ir pla-

metus išleisti 
knygas, surinktas iš 
laikraščiai numetami, 
išlieka dešimtmečius

būtiną ir skubų rei-

!

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS

3255 S. Union Avė., Chicago 16 
Tel., Vietory 2-0105

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
1 dol- 25 ct. vai. — privačios

I

.0%, 20%. 30% I
UŽ apdraudę nuo 
mobilio paa
FRANK Z

3208 H west I
Chicago 42

Tel. GA 1-8054 ir Gli 6-4330

pigiau mokėsite 
ugnies Ir auto-

A P O L I S 
»5th Street
:. Illinois

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 1065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

TV-RAOIUAI - □UOST. REKORDERIA 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

' ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTE 
EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 
Viskam Zsm/.uS'OJ kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St.-CLIFFSCE4-566SĮ

Apsirūpinkite nebrangiai garantuotais automobiliais 
prieš didžiuosius šalčius

Dedame keletą pavyzdžių:
1958
1958
1958
1957
1957
1957
1959

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

Gardaus maisto siuntiniai j visus 
krantus. Pristatoma per 3-4 
vaites. Pilnai garantuota. Prašy
kite sųrašų ir kainoraščių.

GRAMERCY 
SHIPPING C0.
118 E. 28th Street

New York 16, N. Y.
Tel. MU 9-0598

sa-

.
BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 

VADOVĖLIS
O-

*ia gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maloos ir gies 
mės bei liturginiai nurodymai 
Išleido Kunigų Vienybė 2 natai 
syta laida Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti DRAUGAS, 4545 W 
63rd St.. Chicago 29. UI.

MERCURY, Full Power, tik..................
FORD, 6 cilinderių, Stand. Transm. 
BUICK, Power .....................................
CHEV. Convert., tik .......... .. ..............
FORD, Retr. Top.....................................
OLDS. 4 Dr. “98" ................................
OLDS. 4 Dr. H. T., Power. Reikalinga 
įmokėti ................... ....................

$595.00 
$495.00 
$695.00 
$650.00
$650.09 
$600.00

i 
!

$300.00
1960 PONT., 2 dr., H. T. Full price .... $1,750.00
1961 CHEV., 4 dr., 6 cyl. Stand. Trans. $1,550.00
1961 FORD Galax., 4 dr. Power............ $1,550.00
1962 PONT. Bonn. Conv., tik ................. $2;300.00

1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00 
Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

Vacys Motor Sales
6516 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. WA 5-5121
ReaUy Handy 

For The Handyman!

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

CRANE SAVINGS

KVIEČIAME APLANKYTI MCSU NAUJAS PATALPAS

KOKIE YRA SUNKOS — PAVO 
■TINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metu 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje — '

FEDERALINIAl OARBv 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spauda' paruoAC Pr &ula»

šis leidinys papildytas, kokios da
bar veikia minimalinio uždarbo nor
mos ir kokioms dirbančiųjų katego
rijoms tos normos yra taikomos ir kt.

• Kaina 40 centų
Pinigus su užsakymais siųsti

DRAUGAS. 4545 W 63rd St,
Chicago 29, Illinois 

*2^*********^**  ̂*****♦♦*♦

II JAV ir Kanados Lietuvių Kultūros kongreso 
lituanistinio švietimo sekcijos 

NUTARIMAI
1. Stegti vaikų darželius prie 

lituanistinių mokyklų.

2. Suruošti studijų 
apsvarstyti šeimos vaidmeniui 
lituanistiniame švietime.

dienas

i

3. įsteigti bendrą Švietimo 
Tarybą abiems kraštams.

4. Inspektuoti lituanistines 
mokyklas.

5. Pakelti drausmės ir litu
anistinio švietimo lygį.

AU-Purpose
Adjustable Work Horse 
Sėt op and take apart 
in minutes. Easy te 
ūse A cinch te
store. Safety and riffid- 
ity maintained under 
aO work conditions.
Sure » the perfect all- 
a r o u n d handyman’t 
work horse. No compli- 
eated eonstruetion 
Staya sturdy and steady 
for all your ehores. Ūse 
it a thousand different 
ways around the house 
and the workshop lt 
will never outlive Its 
usefuiness and
you31 never know how 
you did without it! 
Complėtė. follow - m -a- 
minute instructiona 
Sėt of 2 work horses 
$6.88 delivered.
Send check or money 
order to:

C. E. Lutsche, Dept. L.N. 
1176 W. Front SU Mooroe. Mich. |

IDEAL rOB: 
Pknie TbNm 
Work Bene* 

S»1m Displsy 
Tabie.

Gam* T a
Boat Storac 
Train Tablss 

Carpentsr 
. Horaaa 
Bailder't 

Neresaity and 
Ssfety RaU

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

Ag

ra: 4 '/2% 
Naujia ankštas dividendas numatomas

mokėti ant Investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALANDOJ* PIRM fr KETV.............................. » ▼. r. im s p.IMLMNUUJ, ANTRAD. ir PENKT..................... » v. r. Iki 5 p.

ŠEŠTAD. .. » » r. Iki 1J ▼. d. Trečiad. uidaryta.
p. 
p.KAZĮ K FURNITURE CO-

5905 So. Kedzie Avė., PR 8-1331, Chicago 29, III.
Specialus išpardavimas matracų — BURTON 
DIXIE (Slumber on) RESTONIC Dr. Fuller, 
HOLLYWOOD lovos ir kiti modemiški baldai. 
Prieš pirkdami baldus patikrinkite kainas pir
miau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau negu 
kitur.
GAMINAME BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS

Pasirinkite stilių ir medžiagą, kuri jums patinka. Taip pat 
atnaujiname senus baldus.

 JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIKAICIAI

UNIVERSAL SHOE STORE
J

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

Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So, Halsted Street
Chicago, Illinois

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

f

J?

SK

f
Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penkta dieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 

.2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.
4*
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NUO RUBENSO PAVEIKSLŲ

IKI PAKITUSIOS VIENOS
Pradedant sentimentalaus pobūdžio kelionę Austrijos, 
Vienos kalnų link. — Radauskas ties Rubenso paveikslais 
Pinakotekoje. — JAV kariai Vokietijoje grobsto Armonie- 
nės knygą. — Lenkai savo filmu steb'na pasaulį.. Orient 

Express gabena Vienos link, bet be... romantikos.

V. ALSEIKA, Vokietija

Buvo metas, kai austrų Vie- sios 
na, puošnioji sostinė ties Du
nojumi, išvengė anglų ar ame
rikiečių griuvėsius nešančių 
sprogdinimų, o Muenchenas, 
meno turtais pertekusi bavarų 
sostonė ties Isaru, vaitojo, 
skaudžiai nukentėjusi nuo bom
bų. Tai buvo ankstyvas 1944 
m. ruduo, kai šių eilučių auto
rius su kitu teisininku Ž., iš 
Vienos vyko į Muencheną, vė
liau į Innsbrucką, toliau į 
Vorarlbergo provinciją, į patį 
Austrijos užkampį. Tikslas — 
išaiškinti darbo galimybes ne
mažam skaičiui Vienoje, 1944 
m. vasarą — ankstyvą rudenį 
prisiglaudusių teisininkų. Trum
pų atostogų metu teko ir vėl 
pasukti į Muencheną ir po 18 
metų pakvėpuoti Vienos oru, 
palyginti su padėtimi 1944— 
1945 m., kai vasario mėn. pra
džioje, inž. VI. Merkio dėka bent 
30 lietuvių buvo proga persi
kelti į nuo karo pavojų saugų 
užkampį austrų kalnuose. Iš 
Vienos, praeitis (kiti pasakytų 
— sentimentalumas...) traukė 
į kalnų karalystę — Innsbru- 
cką, pagaliau į vakarinę Aust
riją — Montafono slėnį.

Pinatotskos rūmuose, 
matyti, kaip ir užsienio turistai 
įdėmiai stebi pvz. gausius Ru
benso paveikslus, čia pat staig
mena — lyg pažįstamas veidas. 
Pasirodo, būta rašytojo Henri
ko Radausko su ponia — jie 
jau pora metų Europoje, ta
čiau Muenchene — pirmą kartą. 
Ligi šiol jau suskubo aplanky
ti meno turtus Italijoje ir ki
tur. o tiesioginis uždavinys — 
Librarv of Congress pavesti 
darbai Europoje Pasirodo, kad 
laikinai į šį kontinentą atvykęs 
paskęsta europiečių minioje, 
pvz. Radauskams buvo ir staig- 

: mena, patyrus apie prof. M. 
Biržiškos mirtį. Vėl — ameri
kiečių tarnyboje atsidūrusiems 
Europoje, kaip teko patirti, 
tikrai geros sąlygos. Tai liečia 
ne tik moralinę, aplinkos pusę, 
bet ir vad. buities reikalus. Tai 
karegorija žmonių, kuriems ga
lima

JAV

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 1 d.

Muenchenas — žvilgsnis j Liudviko gatvę ir miesto centrą

i 
t

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

TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Dalia r atidara ir svkm. tl v. iki 4 v.

Minelga, V. Ra- 
Tulauskaitė, J. 
Švabaitė, A. T.
Šimutis, S. To-

M O V I N G
R. ŠERfiNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis 

Tel. CLiffside 4-1050

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. M I G L I N A S ?549 w 69th st j, pR
SOPHIE BARČUS RADIO | 

ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo pirmadienio iki penk

tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaiuškos pirmad. ' 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmloek 4-2413
7159 So. Maplewood Avė.,

Chicago 29, HL

H 
J

pavydėti.

kariai grobsto Armonienės 
knygą

j
Radauskas. įsikūręs Wies-H.

tadeno mieste, visai netoli dvie
jų kitų — Frankfurto ir Main- 
zo. Jis kartais susiduria su JAV 
aviacijos pajėgoms skiriama 

I biblioteka ir pastebėjo įdomų, 
lietuviams malonų, reiškinį: jei 
paklausi, girdi, bibliotekos tar-

Radauskai tieę Rubenso 
paveikslais

Būtų nusikaltimas lankylis
Muenchene ir neužsukti į mu- nautojos, tai nuolat išgissi at- 
ziejų, bažnyčias, nepasižiūrėti sakymą — tamsta klausi, ar 

galima gauti Armonienės kny
gą “Leave youf tears m Mos- 
cow”? Deja, jį skaitoma. Ir 
tai, pasirodo, nuolatinis atvejis. 
Kitais žodžiais. JAV kariai, ’ I 
ypatingai Europoje tarnaudami, 
domisi knygomis apie Sovietiją,

ziejų, 
įdomesnio spektaklio teatre ar 
retesnio filmo, kaip amerikietis 
pasakytų — “art movies” tęat- 
rėlyje. Kai vieną vėlyvo ru
dens sekmadienio priešpietį te
ko gėrėtis Europos meno meist
rų. 14—18 amžių, kūryba seno-

Viena — atstatyta moderni Vakarų stotis

apie tai, kaip kenčia Sibiran 
nutremti, režimui tariamai pa
vojingi asmens.

• kultūros kongrese dalyva
vo daug rašytoju iš toliau: Jo
nas Grinius, Jurgis Jankus, Le
onardas Andriekus, Juozas Kra- 
likauskas, V. Ramunė Krali- 
kauskienė, Alfonsas Nyka Ni- 
liūnas, Juozas Girnius, Vincas 
Maciūnas, Jurgis Blekaitis, Kęs
tutis Keblys, Vitalija Bogutai- 
tė ir kt. Cikagiškiai; J. A. Vai
čiūnienė, Al. Baronas, K. Bra- 
dūnas, A. Jasas, J. Ignatonis, 
A. Kairys, J. 
monas, Gr. 
Pronskus, J. 
Antanaitis, L.
marienė, A. Margeris. D. Au
gienė, Nijolė Jankutė Užbalie- 
nė, G. Buračaitė, D. Kučėnienė 
ir daug kitų jaunųjų literatų.
• Laisvųjų lietuvių įnašas 

Vakarų kuitūron. Lapkričio 17 
ir 18 d. Paryžiuje įvyko Tarp
tautinės Akademijos (l’Acade- 
mie Intemationale libre dės 
Sciences et dės Lettres) pilna
ties posėdžiai, kuriuose moksli- 

į ninku buvo padaryti praneši- 
! mai apie Centro ir Rytų Euro- 
l pos egzilų įnašą į laisvo pasau
lio literatūrą, meną ir mokslą.

Akademijos pilnatis, prof. 
dr. J Baltrušaičiui pasiūlius, 
išrinko Akademijos nariu dr. 
A. Greimą, Poitiers universite
to profesorių. Visi posėdžių da
lyviai buvo maloniai nustebinti 
p. J. Vaitiekūno paruoštu ir 
atsiųstu lietuvių mokslininkų, 
profesorių, rašytojų ir meninin
kų 7 psl. sąrašu, kuriame vaiz
dingai matėsi Lietuvos įnašas 
i Vakarų kultūrą.

Ta proga buvo suruošta 
tremtyje (1940—1962) išleis
tų mokslinių darbų paroda, ku
rioje lietuviai dalyvavo su sa
vo paskutiniais moksliniais vei
kalais. Jų tarpe vien tik J. Balt-!

5%
)I
i

4^%
Už 4 

dar

current dividend on investment bonus
DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
metų investmento bonus mokame 4&% dividendų kas pusmeti lr 
išmokėsime po už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32. IELINOIS
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. lr šeštad. 9 v. r. — 4:10 p. p. 

Trečiad. uždaryta; ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.
-»

I lr šeštad.
r.

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ;
JOHN J. KAZAN AUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

Nuo nakties
Orient -

traukinio ligi
Expresso 

perdaug esama

JOIN OUR
WARE ĮLENOX

CLUB

4 ptece 

place setting to savers

Šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos, 
šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERWARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra 
LENOXWARE komplektai gau
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenatrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui. .. paštu pareikalavimai 
nepriimami. on Investment 

Account*

Mueenchene
muziejų, įdomių teatro, operos, 
operetės pastatymų, dailės pa
rodų, kad bent dešimtą jų da
lį sugebėtum aplankyti per die
ną - dvi. Reikėtų savaitės. Pvz. 
Eugenijus Onieginas operoje ar 
Karalius Lyras, Hamletas rezi
dencijos teatre, Fritz Kortnerio 
pastatymo Othello viename ge
riausių teatrų Europoje — 
Kammerspiele, pagaliau antra
sis, po vak. Berlyno, My Fair 
Lady pastatymas (su Sonja 
Ziemann, W. Lukschy) ar Kal- 
mano Cardašo princesė opere
tės teatre — tai vis patrauk
lūs dalykai. Radauskams pa
vyksta gauti bilietas į Fr. Sa- 
gan Pilį Švedijoje, o drauge, vi
si trys, netikėtai susitikę lie
tuviai iš Pinakotekos nuskuba 
įsitikinti, ar be lenkų filmo pa
žibų — A. Wajdos, mirusio 
Munko, ar ir Kawalerowicz su
geba parodyti stebuklus euro
pinėje “naujoje bangoje”. Taip, 
šio Kawalerowicz sukurtas “Po- 
ciąg” (vokiečiai pakrikštijo 
Naktiniu traukiniu) tai reto ta
lento filminis perlas. Būdinga, 
kad lenkams nusmukus filmo 
kūryboje prieškariniais metais, 
kaip tik Gomuikos režimo 
lygose jie sugeba pastatyti 

i mus, stebinančius pasaulį.
Wajdos Kanalo. Pelenų ir 
mantų, tas Traukinys tai
kūryba, kuria turėtų susidomė
ti visi, kine iešką ne tik pramo
gos ar įprastinių šablonų. Bū- 

, dingą — keliose vietose Kawa- 
lcrovvicz iškelia Lenkijos prisi- 

1 rišimą prie Bažnyčios.

Tačiau, nors ir labai vilioja 
bavarų sostinės įdomybės, skir
tingi ir jų regionaliniai valgiai 
(vad. Knoedeliai...), tačiau jau 

i metas vykti į Vieną. Viena grei- 
I čiausių priemonių — tai Orient 
i Expressas — jis kiekvieną rytą į

są- 
fil- 
Po 

dei
vei

-V DISTRICT 
) SAVINGS

■/ ——

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

i

9 vai. pajuda Dunojaus kryp- nišaičio buvo išstatytos septy-1

I

i 
i

timi.
I

nios knygos, iš kurių paskutinė
Nebėra tos nuotaikos i“Reveils et Prodiges” yra ga-

Savo metu ne vienas esame l’Academie Francais pre-1
i 
I 
I I

Fifth $3.89

6245 Sonth Westem Avenue.

Taupykite 
Amerikos 
Marąuette

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 

Parko apylinkės centre.

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.

skaitę ar girdėję apie tą Orient mij3- 
Expressą, iš Paryžiaus pasie
kiantį tolimus Balkanų miestus. 
Ir filmuose buvo vaizduojami 
paslaptingi špionažo ar krimi
naliniai, dažniausiai naktis me
to, įvykiai tarptautiniame trau
kinyje. Tačiau tai jau praeitis. 
Orient Expressas, tiesa, atvyks
ta iš Paryžiaus, tačiau jis te
siekia Vieną, jos vakarų stotį. 
Jei kas nori patekti į Balkanų 
sostines, jau tenka persėsti į 
kitus traukinius. Pagaliau, ex- 
pressas (ir tai klaidina...) vė
luojasi apie valandą. Ne, gal
voji, tas pasaulis vis kinta, ne
bėra senųjų laikų romantikos, 
žmogus gyveni nepastoviais, 
nuobodžiais laikais, su nežinia 
žvelgi į ateitį. Viena tikra — 
viskas modernėja.

Dunojaus pakrantėmis iki 
puošnaus VVestbahnhofo

Kai dr. Valančius rašė gro
žėjęsis Dunojaus upe, ja plauk
damas, tai šių eilučių autorius 
su pasitenkinimu stebėjo iš va
gono lango Dunojaus pakran
tes. Linzo miestas, toliau —|

VVoeklabruck, žavingasis Salz- 
eurgas, pagaliau traukinys įrie
da į naujai atstatytą, stiklo - 
marmuro erdvų ir puošnų, šva
rų bei tvarkingą kūrinį, vaka
rų stotį — Westbahnhof. Ji ne
darytų gėdos jokiam JAV did
miesčiui, pagaliau, ji ir ne vie
ną tų miestų stočių praneša. 
Ar tai tas pats Westbahnhofas, 
kurio peronuose 1944 m. liepos - 
rugsėjo mėn. nakvodavo šimtai 
lietuvių, pro kurį atvyko apie 
3,000 lietuvių — kąro aukų? 
Ne, nesinori tikėti, tai visai 
naujas pasaulis. Taip, Viena 
žymiai pakito ir po kelių mi
nučių, pasinėrus į sostinės gy
venimą, jau galėjai tuo įsitikin
ti pilnumoje.

PERKI IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS 
P A T R I A

6312 S. VVestern GR 6-6592
Atdara 11-4 ir 6-8

VALANDOS: 
nuo 12 iki 8 po piet 

•• 9 „ 4 „ „
uždaryta visą dieną 
L __ J 9 iki 8 po piet

« 8 . 
9 12:80

Pirmad. 
Antrad. 
Trečiad. 
Ketvirtad. nuo 
Penktad.
AeStad.

SKIP’SiERV.cE
Liąuor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
NOVEMBER—Lapkr. 29, 30 ir DEC —GRUOD. 1 D-. D.

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 Proof

JUPITER 25 YEAR OLD GREEK
BRANDY Fifth $4.79

IMPERIAL NAPOLEON BRAND FRENCH
BRANDY Fifth $2-98

GRAND MARNIER or CHERRY MARNIER
LIQUEUR 22 oz. Bottle $5-98

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

TVARSCKI VODKA 80 PROOF Quart 2-98
HILDICK’S or LAIRD’S APPLE JACK

BRANDY Fifth $3.98
DON “Q” IMPORTED LITE or GOLD

RUM Fifth $2-98
CANADIAN 8 YR. OLD 86.8 PROOF

VVHISKEY. Fifth $3-98
MANDOCREMA (GOLD DROPS) BIPORTED

WINE Fifth $-| .98

antidpated dividend 
on investment accounta

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

Split by PDF Splitter
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MENAS, APJUNGIANTIS VISUS

Pianisto Antano Smetonos rečitaliui artėjant

ANTANAS VASARIS

Pianisto Antano Smetonos 
fortepijono rečitalis (gruodžio 
8 d. Jaunimo Centre) žada bū
ti vienas iš įdomesnių koncertų 
Chicagos muzikiniame gyveni
me. Rengėjai rečitaliui parūpi
no koncertinį fortepijoną Bald- 
win. Pianistas, pašvęsdamas 
daug darbo, šiam koncertui la
bai rimtai ruošiasi.

{domus programos įvairumas
Girdėsime įdomią rečitalio 

programą; Scarlatti, Haydeno, 
Beethoveno, Čiurlionio, Naba- 
žo ir Šopeno kompozicijas. Dvi 
Dominico Scarlatti sonatos, ku
rias atliks pianistas, pasižymi 
nepaprastu skaidrumu, muzika- 
linių temų išradingumu ir švel
numu. Jos trapios kaip šlifuo
tas kalnų krištolas. Šios kom
pozicijos iš menininko reikalau
ja gilaus subtilumo, rafinuoto 
skambinimo, todėl jas meniškai 
atlikti yra gana sunku. Jos 
praskamba kaip lengvi atodū
siai. Toliau girdėsime Haydėno 
ir Beethoveno “Das Lebewohl” 
sonatas. Pastaroji sonata suside 
da iš 3 dalių: “Das Lebewohl”, 
“Abwesenheit” ir “Das Wieder- 
sehn”. Beethovenas šią sonatą 
parašė savo subrendimo metu. 
Ji pasižymi giliu dramatiškumu, 
gyvybe pulsuojančiu ritmu ir

išsiskyrimo skausmu bei liūde
siu. Toliau seks lenkų tautos 
genijaus Šopeno preliudai, nok
tiurnai, trys mazurkos ir G- 
moll baladė. Ji parašyta laisvai 
traktuojamoje sonatos formoje. 
Pradžioje pasigirsta rami, 
trumpa, svajinga pasakotojo 
įžanga į pagrindinę temą, užsi
baigiančią klausimu “kodėl ?” 

. Pagrindinėje temoje epiškai ra
mi, liūdna melodija. Galima įsi
vaizduoti, kad kompozitoriaus 
mintis persikėlė į gilią jo tėvy
nės praeitį. Trumpose, kaip ir 
“nedasakytose” intonacijose pa
slėptoji baimė, kuri vis kyla ir 
auga ir išsilieja į audringą su
sijaudinimą. Baladė ir kitos pa
minėtos kompozicijos parašytos 
išeivijoje — Paryžiuje. Čia jis 
drauge su savo tauta išgyveno 
jos laisvės troškimus ir veda
mą kovą su tėvynės pavergė
jais - rusais. Laisvės kovose 
kraujas ir mirtis žymi geriau
sių tautos sūnų ir dukrų gyve
nimo kelią. Bet Šopeno gink
las buvo nemirtingoji muzika. 
Jo muzikoje visą naikinanti gil
tinė sulaužė savo dantis, ir 
mirtis įgavo gilesnę prasmę. 
Per muziką jis savo tautą iš
kėlė į aukštybes.

Puiki pianisto karjeros pradžia

Pianistas Antanas Smetona

mo dienos. Tu gyveni tik dėl 
savęs, anapus pasaulio. Tu tu
ri savo įstatymus, savo saulę, 
savo potvynius ir atoslūgius. 
Beribės nakties tyloje žvaigž
džių ramybė ženklina tavo švie
sų kelią.

Kokia rami tavo sidabrinė 
šviesa akims, pavargusioms 
dienos šviesoje. Mes glaudžia
mės prie tavo krūtinės ir go
džiai geriame sultis iš svajonių' 
upelio. Muzika, tu esi tyroji 
motina, nešiojanti savo įsčiose 
gėrio ir grožio pradus. Giliose, 
kaip mėlynas ežeras akyse, sle
pi gėrį ir blogį. Kuris ieško ir 
trokšta tavęs, gyvens amžinai. 
Visas jo gyvenimas bus kaip 
viena diena. Tu esi mano mei-

lė ir grožis. Bučiuoju tavo 1 
skaidrias lūpas, slepiu savo vei
dą i tavo medum kvepiančius 
plaukus ir blakstienom paliečiu 
tavo minkštą delną. Tylime. 
Mūsų akys užmerktos, bet ma
tau dar neišgarbintą šviesą ta
vo tylinčių lūpų ir, prisiglaudęs 
prie tavo širdies, klausausi ne
mirtingo gyvenimo ritmo”.

BEAUTIFUL HANDMADE

ROOSEVELT PICTURE 
FRA M E COMPANY 

Manufacturers

PINIGAI Į USSR
Pilnai garantuota. Prašyk 

platesnių informacijų
I GRAMERCY SHIPPING CO., 

Ine.
744 Broad Street,

\EWARK. NEW JERSEY

KARPE N TEKIS 
• Visoki namų pataisymai 

• Prieinama kaina

r

konkurso keliu patenka į 
siąją New Yorko Juilliard 
servatoriją, į kurią iš 50 
nistų patenka tik trys, jų 
pe ir Antanas Smetona.

i

Apoteozė muzikai

gar-__________________________
kon- ............... ................ .. ....................

PLKASF. OPEN YOl’R HEART. 
HELP NEEBH) AT ONCE! tar- “Dollare for Bricks”, to build St.

Patrick’s School in Phenix City. Ala- 
bama. Send no matter how little.

c/O SISTER MARY JAMES 
Box 168 — Dept. C. P.

"Won’t you please Help us!”

A Vaikšnora Gyvenimas trum
pas — mirtis tikra (aliejus)

Iš Kultūros kongreso meno 
parodos

Jaunasis pianistas Antanas 
: Smetona įgauna vis didėjantį 
pripažinimą amerikiečių ir lie
tuvių tarpe. Jaunam muzikui 
reikia dar mūsų didesnės para
mos. Džiugu pastebėti, kad vi
sas akademinis jaunimas, be 
pažiūrų skirtumo, norėdamas 
paremti “Lituanus” žurnąlo va
jų ir jaunąjį savo kolegą, įsi
jungė į šio koncerto rengėjų 
eiles.

A. Smetona pradėjo mokytis 
muzikos, būdamas penkerių 
metų amžiaus pas savo motiną 
Birutę Smetonienę - Nasvytytę, 
kuri yra pati gera pianistė ir 
pedagogė. Vėliau studijas tę
sia Clevelando konservatorijoje. 
Bestudijuodamas konservatori
joje, tris kartus, kaip solistas, 
skambina su simfoniniu orkest
ru. Keliais atvejais jis dalyva
vo muzikinėse radio ir televizi
jos programose. Su pasisekimu 
koncertavo Detroite, Chicagoje 
ir New Yorke 1957 m. Jis bai
gia New Yorko Mannes College 
of Music B.S. laipsniu, o rudenį

Nors dabartiniu laiku gal per 
daug romantiškai ir švelniai 
skamba Romam Rollando žo
džiai apie muziką (iš Jean 
Christofo veikalo), tačiau jie, 
man atrodo, gyvi ir mums arti
mi : “Gyvenimas praeina. Kū-! 
nas ir siela, kaip banga, lūžta 
ir išsilieja. Senstančio medžio 
kamieną paženklina metai. Vi
sas pasaulis sensta ir atsinau
jina. Tik tu viena nepraeini, 
nemirtingoji muzika. Tu gilioji 
siela ir vidinė jūra. Tavo švie
siose akyse neatspindi niūrus 
gyvenimo veidas. Vėjo ir neri- ; 
mo vejamos nuo tavęs bėga 

i ūkanotos, karštligiškos gyveni-

Europietiškos Mediciniškų 
žolių Arbatos Formulės

populiari gydom, žolių arbata var
tojama Europoje ir suformuluota 
dvylikos pirmaujančių berbalistų.

! Digestosan — padeda virškinimui. 
Nervosan — lengva vaistas nervams. 
Normosan — padeda sukietėj. vidu

riams.

Pectosan — kosuliui nuo peršalimų. 
Remosan — populiari arbata naudo

jama daugumos turinčių reumatiz
mų. artritų ir kt.

Sklerosan — naudojama daugelio vy
resnių žmonių pagerinti kraujo 
cirkuliacijų.

Urosan — švelnus stimuliantas inks
tams.

Degrosan — populiarus tarpe tų, ku
rie nori numesti svorį.

Cholagoga—naudojamas daugelio tu
rinčių tulžies pūslės negalavimus.

Į

|

Kaina $2.50 už dėžę. Pilnas są.ra
žas gydom, žolių bei gyd. žolių pro
duktų. Virš 1.000 žolių ir prieskonių 
sandėlyje. Prašykit nemokamo kata
logo.

GAISRO — AUTOMOBILIŲ —
GYVYBĖS, LIGOS

ir visą kitų įvairių rūšių bei 
"home owners” apdraudomis tei
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einamų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
nwgsam ■———- ihi

KVALIFIKUOTOS
RANKOS ir AKYS

I

Ne risi vaistai yra pagaminami 
vaistų gaminimo laboratorijose. 
Daugelį receptų mes turime išpil
dyti tik iš nžrašų. Tokiu atveju 
tik tikslus pasvėrimas tr išmiera- 
viraas yra labai svarbu. Kai mes 
išpildome receptą. Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jj tiksliai išpUdy- 
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
tą.

DARGIS DRUG STORE
CHARLES P. DARGIS

Herb Products Company
Dept. “D"

11012 Magnolia Blvd. 
North Hollywood, California į

Reg. Pharmacista8
2425 W. Marąuette

Road
Chicago 29, III.

Tel. HEmlock 4-6050 rRFSfRlPTiON-

I

VALANDOS:
Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai. vak. 
deštad. 9:30 v. r. Iki 6 v. ▼.
Treč. Ir sekmad. uždaryta

SUKAKTUVINIS

IŠPARDAVIMAS

NŪN DOLLS
Make Lovely 

CHRISTMAS GIFTS, 
BIRTHDAYS, Too.

Made with loving care with parti. 
cular attention to aetail.

Fine imported materials used to 
produce a real work of art. The fin- 
ished produet will become a Collec- 
tor’s item and one your little giri 
will enjoy and love now.

A full 5 dccade rosatv hangs from 
the waist and a beautiful crucifix 
from the neok.

Habit is hand pleated. Doll has 
beautiful face and is unbreakable. 
Arms. head and eyes movė.

Order early for Christmas allowing 
two to three weeks for delivery—as 
much hand wonk is entailed in pro- 
dueing the most beautiful NŪN 
DOLL avaiiable.

Never sold at this price before and 
not sold in stores.

ONLY $8.95 for 8-inch doU.
ONLY $13.95 for 13-ineh doU.

Three habit colors to choose from: 
Black, White, or Brown.

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago

VIrginia 7-7258-59

Attention, Property Chvners
SPECIAL

For the First tinte \ve are offering 
our Expert service in Interior and 
Eaterior Painting and Dec. to you 
at a Savings Never before possible. 
If you are in need of Any type of 
Dec. then Now is the tinie to Have 
it done. This is a Limited offer. 
CALL NOW FOR YOUR FREE 
ESTIMATE, City or suburbs.

J. V. PETRELI 
Painting & Decorating 

BRunstvick 8-5137

Platinkite “Draugę”.

Send check or nioney order to:

EDWARD REDMOND & 
ASSOCIATES 

10 E. 2nd Street. 
Scottsdale. Arizona

MERAS
j }i j■ j/J JF

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

IGNAS
Tel. HE 4-5570

’ristafome Visokiy Rūšiy 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

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

TeL VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
Raštinė atdara kasdien nuo 8 vaL 
ryto Iki 6 vai. vakaro tr šeštadie

niai, iki 8 vai. p. p.

1

I

I

I
i NAMAMS PASKOLOS 

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

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sylygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

Turtas $82,000,000.00

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00 *

---------- _ ------------

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

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

AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN INDEMNITY COMPANT
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 

FIREMAN’S FUND INSI RANCE COMPANT 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANT

INDUSTR1AL.1NSI RANTE COMPANT 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

PACIFIC NATIONAI. FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL A8SURANCE COMPANT

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 
WE8THRN FIRE INSURANCE COMPANT 

WE8TERN CASUAI.TT A SURETY COMPANY
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

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

Telefonas CEntral 6-5206
- --------- '

I

Kiekvienas gauna ypatingą šventės dovaną. Dabar yra 
laikas prisiminti pageidavimus 
artimųjų anapus vandenyno:
VILNOS

VIETINES ir ANGLIŠKOS
PALTAMS MEDŽIAGOS
KOSTIUMAMS 
BOUCLE 
CHINCHILLA 
VELOURS 
KREPAS

Mes taip pat turim užuolaidoms, uždangalams ir baldų 
apmušimams medžiagas

rudens ir žiemos sezonui Jūsų

J-

KARTŪNAI
ŠILKAI
STANGRUS IR IŠSIUVI
NĖTAS. NAILONAS 
CAPRONAS visų spalvų 
AKSOMAS
IMPILAMS MEDŽIAGA 
PAKLODEMS

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

STEIN TEKTILE CO.
116 Wosf Roosovolt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HARBISON 7 3737

Nemokama vieta mašinoms už kampo J šiaurę 
Jeffersoa St, Cbernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

i

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairmaa of the Board

JUSTIN MACKIEVVICH Jr, 
Preoldent

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

Trečiadieniai, nedirbama.

Split by PDF Splitter



MŪSŲ SPAUDOS' REIKALU

II jo Kultūros kongreso spaudos sekcijos posėdžio 
1962. XI. 23 rezoliucijos

'□ vienu iš mūsų galingiausių 
ginklų. Visomis išgalėmis remti
ni leidiniai apie Lietuvą sveti
momis kalbomis.

3 Informacija apie paverg-

spaudos darbuotojai prašomi DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 1 d. 
vengti asmeniškų užgauliojimų “ ' ~ ~ ~
ir niekinimų. Kad puolamasis 
asmuo galėtų 1 
gintis, redakcijos turėtų reika
lauti, kad jį puoląs asmuo po 
tokiu rašiniu padėtų savo tik
rą pavardę ir vardą. Visą spau
dą, nežiūrint, kurias sroves ar 
idėjas atstovautų, turi pirmoje 
eilėje lydėti stipri, kultūringa, 
pozityvi ir vieninga lietuviška 
dvasia.

T

tinkamu būdu Tarnybos vadovui Aleksandrui
Ružaniec - Ružancovui, o taip 
pat biuletenio leidėjui Vytautui 
Sauliui šiuo išreiškiama padėka 
už didžiulį darbą ir aukas. Vi
sos organizacijos, leidyklos, lie
tuviškos spaustuvės, redakcijos 
ir paskiri asmenys skatinami 
remti Tarnybos darbą morališ- j 
kai, materiališkai ir drauge ne-

mokamai siuntinėti jai vis 
leidinius, kuriuos Tarnyba, į 

sunaudojusi, perduoda saugi 
Pasaulio Lietuvių Archyvui.

Jeigu tu. apmąstęs savo yd 
ryžtiesi taisytis, tai mintys a] 
kitų menkumą tau bus svetini 
ir neturėsi tam laiko.

K. Neetati

1. Lietuviškoji spauda išeivi
joje atlieka didelį darbą kovos 

1 dėl Lietuvos laisvės, visuome- 
; nes, auklėjimo, lietuvybės išlai- 
■ kymo, informacijos ir kitose 
į srityse. Kad šiuos uždavinius
tinkamai atliktų, ji turi nuolat tųjų brolių - sesių gyvenimą, 

Į tobulėti turinio ir formos at- kūrycą, darbą, dvasią ir kovas 
yra vienas iš pagrindinių spau
dos uždavinių. Pagrindiniai šal
tiniai čia turėtų būti informa
cijos, gautos betarpiškai iš pa
čios Lietuvos bei jos žmonių; 
reikia griežtai skirti tautos as
piracijas ir darbus nuo okupan
tų propagandos. Jeigu iškyla 
reikalas naudoti okupantų šal
tinius, iš jų gautas informacijas 
perduoti griežtai kritiškai.

žvilgiu. Spauda turi būti visos 
- lietuviškos visuomenės bei jos 

f J. Daumantas “Partizanai”, nių dienų aplinką, jį patį ir jo organizacijų stipriai remiama. 
Antras papildytas leidimas. Iš- kūrybą. Straipsniai yra K. Ost- Neturėtų likti nė vieno lietuvio

NAUJI LEIDINIAI i 6. Kongresas aukštai vertina 
Lietuvių Bibliografijos tarny
bos darcą, kurį atlieka ji re
gistruodama mūsų knygas, pe
riodikos straipsnius ir per Kny
gų Lentynos biuletenį šiuos 
mūsų kultūrinius laimėjimus 

į perduoda pasaulio bibliotekoms.

I

I. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermitage Aveaie 
Tek YA 7 1741-2 

4330-34 South Califonria Aveaue

I i 

r*»»«lrn įr j. Pivarinnn. Pusta- buto, kurio ji nepasiektų. Tra- 
rasis čiurlioniškąją temą m ėgi- dicija skaityti liet, laikraščius 
na kelti mūsuose gana neįpras- turi būti perduodama iš kartos 
tai, kritiškai, ir todėl tenka I kartą; tokiu būdu spauda tap- 
laukti atsiliepiant ir kitų. Dis- tų ir gimtosios kalbos mokymo 
kusijoB turėtų būti gana vaisin- priemone, 
gos ir įdomios. V. Trumpa kie
tai ir kritiškai aptaria J. Gir
niaus knygą “Tauta ir tautinė 
ištikimybė. Dalykiniai vertin
gas P. Skardžiaus straipsnis 
“Mūsų liaudies dainų kalbos da
lykai”. Žurnalas iliustruotas A. 
Mončio. M. K. Čiurlionio ir A.

9 i
Šimkūno darbais bei Z. Mikšio 
ir V. Virkau vinjetėmis.

*. • ii •
Žurnalo puslapius pavertus, 

gaunasi įspūdis, kad stengiama
si vis pakartotinai ryškinti var
dus ir pastangas tų, kurie šio
kiu ar kitokiu būdu stovi arti 
“Metmenų”, lyg visa kita, kas 
daroma ne “Metmenyse” ir ne 
“Metmenų”, būtų daugiau ar 
mažiau menkavertiška. Taipgi 
titulavimasis “Jaunosios kar
tos žurnalu”, atrodo, gana ne
tikslus, nes ne visa mūsų jau
noji karta yra tik metmeniška, 
o pagaliau ir ne vieno pačių 
redakcijos narių bei bendradar- |

t ! J . • . \ " -
leido Į Laisvę Fondas Lietuviš
kajai Kultūrai Ugdyti. Leidinys 
Nr. 3. 1962 m. Skyrių pradines 
vinjetes ir aplanką piešė daiL 
P. Lapė. Spausdino Draugo 
spaustuvė. Knyga 510 psL, įriš
ta į kietus viršelius, kaina 
$4.50. Tai yra kadaise Lietu
viškos Knygos Klubo išleistos 
knygos “Partizanai už geleži
nės uždangos” antroji laida, 
kurioje atspausdinta ir gerokai 
naujų, papildomų dalykų: Lie
tuvos katalikų laiškas Šventa
jam Tėvui Pijui XII. Nežinomo
jo lietuvio skundas broliams ir 
sesėms už tėvynės ribų, MVD 
pulkininko Burlitskio pareiški
mai kongresmano Kersteno va
dovaujamai komisijai, duodama 
apsčiai medžiagos apie ryškiuo
sius rezistencijos veidus, apie 
patį knygos autorių J. Dauman
tą - Juozą Lukšą, apie Julių 
Būtėną ir kit. Leidinys taipgi 
iliustruotas autentiškomis par
tizanų nuotraukomis. J. Dau
manto “Partizanai” — daugeliu 
atžvilgiu reta, kiekvienam lie
tuviui šventai brangi ir būtina 
knyga.

• “Į Laisvę”. 1962 m. Lap- bių amžius yra gana nepatogus 
kričio mėn. Nr. 30. Naujame 
žurnalo numeryje ypač ryškina
ma sovietinio unitarizmo kės
lai į lietuvių tautos egzistenci
ją. Ši tema užkliudoma straips
niuose: “Lietuva atviro rusini
mo kelyje” (V. Vaitiekūnas), 
“Kova prieš religiją okup. Lie
tuvoj” ir kituos. Antanas Mus
teikis pateikia vakariečių tau
tosakinę, teisinę ir politinę iliu
ziją santykiuos su sovietais, ap
tardamas tris šios temos anglo
saksiškuosius leidinius. Įdomiai 
naujas Jono Šoliūno priėjimas 
prie mūsų degančių problemų 
straipsnyje “Žvilgsnis į save”, i 
Naujo numerio puslapiuos duo
dama daug medžiagos iš praėju
sios vasaros studijų savaičių ir 
gerai atrinktos apžvalginės kro
nikos.

• “Metmenys”. JauRiosios 
kartos kultūros žurnalas. 1962 
m. Nr. 5. Savos kūrybos ir li
teratūrą liečiančių svarstymų 
bei recenzijų šiame numeryje 
duoda: H. Radauskas, H. Na- 
gys, D. Marcinkutė, J. Janavi
čius, R. Šilbajoris, J. Mekas, 
V. A. Jonynas, A. Mackus ir 
kit Tęsiama redakcijai prisiųs
tais atsakais tema: “Nepriklau
soma Lietuva šiandieniu įver
tinimu”. šiuo kartu ieškoma 
konkretaus nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo aspekto ar įvy
kio. kurio užklaustieji labiau
siai gėdinasi. Pora straipsnių 
liečia M. K. Čiurlionio kūrybi-

i i

i

vadintis jaunaisiais. Neapjun
giant Visos čionykštės mūsų 
jaunosios kartos, nevertėtų vi
sos jos vardu ir tituluotis. Tad 
ir lauktina viršelyje įrašant, 
kokios, būtent, jaunosios kar
tos vardu kalbama, kaip įra
šo, sakysim, “Ateitis”, “Mūsų 
Vytis” ir kit. Nereikia bijotis 
tikrojo savo vardo ir manyti, 
kad kiti jo išsigąstų ar nežino
tų.

I

Visomis išgalėmis
remtina jaunimo spauda.

2. Kova dėl Lietuvos laisvės 
yra aukščiausias mūsų spaudos 
tikslas, įpareigojąs ją be palio
vos budėti, kad šis reikalas jos svarbesnius lietuvių gyvenimo 
skiltyse būtų tinkamai pateik- įvykius, atskirus asmenis bei jų 
tas: gerai suprastas, sąmonin- pasireiškimus, kūrybą; savosios 
gai ir apgalvotai keliamas, kas krypties ir jai artimi žmonės 
suteiktų galimybę spaudai tap- dažnai perdaug iškeliami, kitų 

gi krypčių veikėjų darbai su
mažinami ar visiškai nepastebi
mi. Rekomenduotinas didesnis 

' objektyvumas ir vienodesnio 
masto taikymas žmonių, faktų, 
Įvykių vertinime.

A. Tamošaitienė Rištinis kilimas
(L ir V. Užgirių nuosavybė)

• “Technikos Žodis”. Techni
kos darbuotojų dvimtaesiins 
žurnalas. 1962 m. Nr. 5. Nau
jame žurnalo sąsiuvinyje J. V. 
Danio straipsniu akcentuojama 
prof. Stepono Kolupailos TO me
tų amžiaus sukaktis ir ALIAS 
septintojo suvažiavimo darbai. 
Naudingas ir lietuvių mokslo 
darbų, pasirodžiusių mokslinėje 
literatūroje, suregistravimas. 
Dr. inž. Alg. Nasvytis atskiru 
straipsniu kelia “Lietuvių Tiks
liųjų Mokslų Akademijos rei
kalą. Numerį puošia lietuvių in
žinierių veiklos nuotraukos.

• “Mūsų Vytis’
n» skautiškos natai 
1962 m. Rugsėjs Nr.
5. šiuo nunteriu žurnalas taipgi 
mint didelio skautų bičiulio 
prof. Stepono Kolupailos 70 me
tų amžiaus sukaktį. Gana įdo
miai aptariama pora okupuo
to j Lietuvoj išleistų romanų: 
J. Marcinkevičiaus “Pušis, kuri, 
juokėsi” ir J. Avyžiaus “J stik-

z

l

i________________________________________
•

lo kalną”. Pastarasis, pasirodo, 
j yra skirtas skautiškos veiklos 
į suniekinimui. Numeryje plačiai 
rašoma apie skautišką veiklą, 
paįvairinant ją nuotraukomis.

4. Kongresas pastebi, kad 
mūsų spauda ne visada būna 
lygiai objektyvi, aprašydama

5. Konstatuojama, kad mūsų 
spaudoje vedama polemika ne
retai neišlaiko pusiausvyros, ne
išsilaiko dalykinėje plotmėje, 
pereidama į siaurus asmenišku
mus. Tiek redaktoriai, tiek

i
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As You Live 
you will receive a
DEPENDABLE and 
GOOD INCOME M 
you invest your sav- 
Inga in our 
S.VJJ. ANNUITY 
PLAN.

Yoa also share in the 
great work of the Missions 
snd help in educating 
Priests and Brothers for 
the Missions.
• Certain tas advantages. 

• A Lasting Memorlal and 
remembrances in many 
Masses and prayers.

WtlTE FOO IVEE INFORMAT1ON:

SOCIETY OF
THE DIVINE WORD

Annuity Dept. GIRARD. PA.

i

GRIGUS
PHARMACY

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG) 
Paskubtai jdsą sHintmies jūsų draugams ir giminėms 

j bet karią SSSR dalį.’
Siautimai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

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

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

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

Tel. 
Tel. 

Tel. 
Tel. 

Tel. 
Tel.

i

i

I
Į

I
I
I
I 

_____  I
Telefonas LA 3-0440 k LA 3-9852 ’

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR KAKTĮ

I

6845 SO. WESTERN AVĖ.

I

REpubHe 7-8600

Petkus
tėvas ir sūnus

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Iri St. Telef. GRevehilI 6*2345-6
1410 S. 50th Ave«, Cicero. T0wnhall 3-2 IBM)

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

1

i
i

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpabKc 7-8661

VISOS VAISTINES 
REIKMENYS 

Išpildome receptus ir tu
rime naujausius patentuo
tus vaistus.« •

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

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

Grigus Pharmacy
6721 SmUi Pulaski Rd.

CHICAGO 29. ILLINOIS

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

■svtainkas

NEW YORK 3, N. Y 
NEW YORK 11, N. Y. 
BROOKLYN U, N. Y. 
BUFFALO 6, N. Y. 
BROOKLYN 7, N. Y. 
YONKERS, N. Y.
Atdara: treč, ketv. ir penkt. 5-^9 v.; šešt. 10—9 v., sekm. 1—6 p. p. 
Woodhaven 21, N. Y.
PASSAIC, New Jersey 
PATERSON 1, N. J. 
♦VINELAND, N. J. 
LAKEWOOD. N. J. 
NEWARK 3. N. J. 
RVINGTON 11, N. J. 
HARTFORD, Conn. 

NEW HAVEN, Conn. 
PHILADELPHIA 23, Pa. 
PHTSBURGH 3, Pa. 
CLEVELAND 13. Ohio

Youngstovn, Ohio 
WORCESTER. Mass. 
GRAND RAPIDS, Mich. 
DETROIT, Michigan 
HAMTRAMCK, Mich. 
CHICAGO 22, ILL. 
CHICAGO 8, ILL. 
Los Angeles 22, Cal. 
SAN FRANCISCO, Cal. 
WATERBURY, Conn.
ATHOL, Mass 

BOSTON 18, Mass.
.• Vineland skyrius atidaly tas penktad., šeštad. ir sekmadieniais

39 Second Avenue 
135 W. 14th St.

370 Union Avenue
332 Fillmore Avė.
600 Sutter Avė.

235 Neppeshan Avė.

CH 3-2583
AL 
EV
TL 

Dl
GR

4-5456
4- 4952
6-2674
5- 8808
6- 2681

84—17 Jamaica
176 Market St.
99 Main Street
W. Landis Av. (Greek Orthodox Cl. Blg.) 
126 4th Street 
128 Springfleld Avė.
762 Springfield Avė.
132 Franklin Avė.
509 Congress Aev.
525 W. Girard Avė.

1015 East Carson St
904 Literary Road

21 Fifth Avė.
174 Millbury St.

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

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

Avė. Tel. 
TeL 
Tel.

VI 3-1477 
GR 2-6387 
MU 4-4619

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

Tel. 
Tel.
Tel.
TeL 

Tel. 
Tel.

FO 3-8569
BI 3-1797

ES 2-4685
CH 6 4724

LO
PO
HU
TO
RI 

SW 
GL

2- 1446 
5-5892 
1-2750 
1-1068
3- 0440
8-2868
8-2256

VI 1-5355
TO 7-1575 

BR 8-6966 
WA 5-2737 
AN 1-2994
FI 6-1571

PL 6-6766
CH 9-6245
LI 2-1767

KALĖDINIAI SIUNTINIAI!
Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius savo gimi

nėms ir pažįstamiems Lietuvoje.
Tuo tikslu, dėl smulkių informacijų ir naujų kainoraščių, 

prašome kreiptis į:

BALTIC STORES LT D.
(Z. JURAS)

421 Hnckney Rd., London, E. 2, England. Tel. SHO 8734

Tikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti tautiečiams jau 
virš 20 metų.

Pasiunčiame: Medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas mašinas, 
maistą, avalynę ir visa kita, kas yra leidžiama.

Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą laike 
4 savaičių.

Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant per mus. suteiks Jums 
teisę gauti mokesčio nuo Jūsų uždarmo sumažinimą (Income 
Tax).

Pakvitavimą su 
vienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patarnavimu.

siuntinio gavėjo parašu pristatome kiek-

II

I
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.

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

-s * -

AHTAHAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS L RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

i
i
i
i
i
i
i
i
i

1
i
Į
I
i
i
l
I

Tel. Y Artis 7-1138—1139 j

VASAITIS — BUTKUS ~ 1
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1603 I

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

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

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIHY4IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833

MR. HELSOR
PIRK BMIR TIESIOG NUO '

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3914 West llltn Street

Didžiausia* Paminklams Planų 
Paairiakfanas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienai blokas nuo kapinių

Split by PDF Splitter



8 audringoms ovacijoms. Vvriaus- 
sias •Mrganiaatorras tarė:

— O dabar, brangioji senele - 
laureate, mes tave apdovanusi- 
u»r Rinkis, ko trvkšla širdis: 

šaldytuvą. televizorių,
v įsais patogumais. i 
kiek pagalvojo ir ta-

| 
esu paprasta, nereikli

Koegzisten+o avino galas

Redaguoja dr. S. ALJŪNAS

Labiausia neįtikima istorija

"Volgą’, 
butą su

Senelė

I

■KONFERENCIJOS
Kada vasarą visi pavėsiavo 

ar atostogavo, spyglininkai kon- 
feravo ir apsvarstė mediciniš
kas problemas. Nusimušei no
sį, kreipiesi pagalbos pas gy
dytoją, o tas tuojau bilą išra
šo. O jei į ligoninę pakliuvai, 
tai per bilų kalną tavo net 
plaukų nesimato. Spyglininkai 
paruošė planus, kuriuose medi- 

I cinos gydymas būtų toks. Prie 
gydytojo 

I Ji įpila
“scotch”,

i
ėmusi už
dytoją. Gydytojas sodina ligo
nį už stalo, gydo, pavaišina 
kugeliu ar naminėm dešrom 
su alumi, o išleisdamas įbru
ka dar 10 dolerių į ranką. 
Sesuo, stovėdama prie durų, 
įverčia antrą “scotch”. Spygli
ninkai ir dyglininkai laikosi tos 
nuomonės, jeigu šoferiai už-

p
t-

— Aš
senelė... Mezgu ir siuvu drabužė
lius savo anūkams. Toje1 aš no
rėčiau...

Pakalnėje užstojo mirtina ty- 
K
— ...aš norėčiau. — tęsė se

nele. — antpiršėi.. Paprasto 
antpirštėbo. kad lopant ir siu
vant adata nebadvtų piršto.

Visi organicatona. su paleng
vėjimu nusijuokė.

— Iš tikrųjų, kokia jūs kuk
li ir nereikli senelė! — Organi
zatoriai susigraudinę patapšno
jo ąžuolo lapų vainiką. — Tuč
tuojau įvykdysime jūsų norą!

Vienas iš organizatorių nuėjo 
į parduotuvę atnešti antpirščio.

Po kiek laiko jis grįžo, bet 
antpirščio neatnešė.

— Neradau. — pasakė.
— Negali būti! — sujudo or

ganizatoriai.
Ir kelios dešimtys organiza

torių nuskubėjo į visas pramo
ninių prekių parduotuves. Mi
nia kantriai laukė.

— Stačiai neįtikėtina! — su
riko Vyriausias organizatorius.

Jis dar kiek palaukė, matyt,

Lietuvoj išėjo V. Žilinskaitės nebuvo sušukęs: “Neįtikėtina!” 
Ir tuo metu prie mikrofono

Tyliu, 
balsu ji

knyga “Ne iš pirmo žvilgsnio”.
Ten yra išspausdinta istorija, atkiūtino sena senelė, 
vardu “Didžiausias kuriozas”, drebančiu 
Suprasdami, kad geriau joks prabilo: 
spyglininkas neparašys, šį kū- ! — Aš esu
rinį, sulietuvinę antraštę, spaus- nelė. Mezgu

iš senatvės

i -įprasta, 
ir siuvu

sena se- 
drabužė- 

diname kultūrinių mainų vietoj.! liūs savo anūkams... Aš čia ne Į 
Red. ; kuriozus pasakoti atėjau. Sa- 

Vieno didelio miesto organi- kau, jeigu čia jau stovi toks ga- 
zatoriai užsimojo surengti ne-| lingas aparatas, — pagarbiai 
paprastą priemonę, kuri turėjo pačiupinėjo mikrofoną. — tai

1

I

kabineto laukia nursė. 
ligoniui į gerklę 

užregistruoja ir, pa
rankos, veda pas gy-

- ‘r’’ 3 
y 2^ fl. 
b •

——■—-»—■-.s.

**, į. ■ ,
•r - f . (

v- - ;
į-

•F r
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Abstrakcinio paveikslo gimimas

Pasakėlė apie nesirūpinimą
— Aš visiems sakau nesirū-

dirba 10,000 dol., ar prie van- pinti, — paaiškino aktorius, 
dentiekio darbų iki 15,000 dol., 1 Mes turime rūpintis tik, 
bet gydytojai tiek uždirbti ne
gali, todėl manome, kad, prie- 
ėmus mūsų planą, 
gerai.

įnešti šviežio oro į pasenusius 
masinių priemonių planus.

Vyriausias organizatorius už
lipo ant kalno šlaito, labai pa
tenkintas apžvelgė gausius virš
planinės priemonės dalyvius ir 
per mikrofoną kreipėsi į juos:

— Brangūs piliečiai! Mes su
kvietėme jus į nepaprastą kon
kursą. Mes norėtume, kad jūs 
papasakotumėt patį neįtikimiau-

imsiu ir garsiai kai kam savo 
padėką pasakysiu...

— Gyvenu, — tęsė ji. — na
me — architektūriniame pa
minkle, mažame komunaliniame 
kambarėlyje. Ir štai kartą nuo' 
lubų nukrito gabalas tinko. Nu-j tikėdamasis, kad antpirštis nu
ėjau į namų valdybą. Mane tuč- kris iš dangaus ir ant kalno jį, 
tuojau priėmė ir pasiūlė kėdę.; žinoma, bus lengviau surasti. 
Paprašiau, kad suremontuotųI negu miesto parduotuvėse... 
lubas. Man atsakė, kad kitą die- i iš dangaus nukrito lietaus la- 

• ną, tryliktą valandą dešimt mi- • šas.
nučių, ateis darbininkai ir lubas ir Vyriausias organizatorius 
sutvarkys. Sekančią dieną try-; liūdnai tarė:
liktą valandą vienuolika minu- _ Deja, senele, bet visame 
čių atėjo darbininkai ir viską mūsų dideliame mieste...

t____ J_______v- A V .1 « • 1

visiems bus

adsaHnHMakOBaaBaa
P. s.

• sutvarkė. Ačiū namų valdybai,
— • tiek ir norėjau pasakyti, 

šią, patį keisčiausią įvykį iš 
miesto gyvenimo. Tai, be abejo, 
išeis mūsų brangiam miestui į; 
sveikatą... O tam, kuris papa
sakos didžiausią kuriozą, mes 
paskirsime stambią piemiją!..

Į priekį išėjo viena namų šei- 1 
mininkė. Prisiartino prie mikro
fono ir, leipdama iš juoko, tarė:

— Mano kaimynė vietoj viš
čiuko išvirė mazgotę!..

Ji ėmė su visom smulkmenom 
narplioti šį įvjkį ir ilgai dar ki
keno, įsitvėrusi į mikrofono ka
mieną.

— Užteks, — nustojo kantry
bės organizatorius. — Toliau!

Toliau iš minios atsiskyrė 
dar vienas pilietis.

— Aš, — pasakė jis, — nu
sipirkau kepaliuką duonos. Ir 
jame radau įkeptą dantų pastą. 
Mėtinę. Suvalgiau duoną ir iš
sivaliau dantis.

Niekas net nešyptelėjo.
— Būna, būna, — numykė 

Vyriausias organizatorius. — 
Dar kartą paaiškinsiu, — krei
pėsi jis į minią. — Papasakoki
te tokį faktą, kurį išgirdę visi 
šauktų: “Neįtikėtina! Negali 
būti!”

Prie mikrofono vėl priėjo pi
lietis ir tarė:

— Aš savo akimis mačiau, 
kaip, pliaupiant lietui, mašina 
laistė vandeniu prospektą...

Po jo greit prišoko kitas:
— O aš mačiau, kaip iš ryto 

naujai perdengė stogą, o popiet 
ant jo nutūpė karvelis ir įlūžo...

Kai kas pritariamai palinga
vo galvomis. Pasakojimas buvo 
visiškai įtikinamas!

O prie mikrofono ėjo ir ėjo 
nauji žmonės. Vienas pasakojo, 
kaip išliejo gatvę asfaltu, pas
kui tą asfaltą iškirto, paskui 
vėl Išliejo asfaltą ir vėl iškirto, 
ir vėl... Kitas tvirtino matęs, 
kaip į vieną rakto skylutę kišo 
raktus trys šeimos, ir visos trys 
laikė orderius į tą patį atskirą 
butą.

Piliečiai pasakojo ir pasako
jo. Reporteriai jau pritrūko ra
šalo. Pagaliau srautas prie mik
rofono baigėsi. Bet niekas dar

I

Senelė baigė pasakojimą ir 
kukliai pasiraukė.

Kalną gaubė tyla. Tūkstanti
nė minia stovėjo apstulbusi. Ne
teko žado net patys organizato
riai. Reporteriai nieko negalė
jo užrašyti, nes jų pirštai virpė
jo

Pagaliau minia sujudo ir pa- 
s’gudo baisai:

— Ką ji čia paisto?.. Neįtikė
tina!.. Kur tai girdėta!.. Nega
li būti!

Vyriausias organizatorius taip 
pat atgavo žadą.

— Sekančią dieną... Tryliktą 
valandą vienuolika minučių... 
Paprastai senelei... — padrikai 
murmėjo jis.

Ir visi vienu balsu nusprendė, 
kad tai ir yra didžiausias mies
to kuriozas!

Iškilmingai griaudžiant or
kestrui, organizatoriai užkėlė 
apstulbusią senelę ant specia
laus pjedestalo ir užmovė jai 
ąžuolo lapų vainiką. Pasibaigus

tai 
nuo

Jeigu ne Balfo rinkliavos, 
nebūtų kaip galima spintas 
drabužių išvalyti.

Per bandą varvėjo
‘“Tėviškės Žiburiuose” nr. 45 

rašoma: “Spalio 27 d. Jaunimo 
Centre Lietuvių Bendruomenė 
surengė šio Centro studentų 
ansamblio pageriamą bei parė
mimo pobūvį”.

Matyt korespondentui

i

Parite, 
gatvių, 
“Para-

I

“Jei nepaatipaiu badu, tai aš 
jus palaidosiu”, tarė žymusis kol- 
chozininkaa.I

ar 
sirgsime, ar sveiki būsime. Jei
gu būsime sveiki, tai gerai, o 
jei sirgsime, tai svarbu — mir
sime, ar gyvi liksime. Jei lik
sime gyvi — gerai, bet jei mir. 
sime, svarbu, kur eisime — dan
gun ar pragaran. Jeigu dangun, 
tai gerai, bet jei pragaran, tai 
tiek daug sutiksi pažįstamų, 
kad kol juos visus pasisveikin
si, nebeturėsi laiko jokiam rū
pesčiui.

RIMTAS REIKALAS
— Žinai, Džonai, aš būčiau 

tavęs nebudinęs, jeigu nebūtų 
svarbaus reikalo, — sako “bo
sas”, žadindamas iš miego dirb- 

į tuvės darbininką. — Aš norė
jau pranešti, kad tu esi atleis
tas iš darbo...

Nėra reikalo melstis
— Ar tu meldies prieš val- 

paaukotas '®? ~ klausia kuni&as berniu-

— O, man nereikia melstis. 
Mano 
atsako

Aukos ir atsargumas
Amerikiečių milijonierius, be

lankydamas savo valdas Pie
tuose, užėjo sekmadienį į mažą 
negrų bažnytėlę. Ten jam labai 
patiko vietinio pastoriaus pa
mokslas, ir jis įdėjo į lėkštę 
stambią auką. Pamaldų pabai
goje, suskaičiavęs surinktus pi
nigus, pastorius paskelbė:

— Šiandien surinkome du do
lerius trisdešimt penkis centus. 
Jeigu banknotas, paaunuutua 
džentelmeno, kuris sėdi kairė-; 
je pusėje netoli durų, pasiro
dys tikras, būsime surinkę šim
tą du dolerius trįpdešimt pen
kis centus.

I

Kosmopolizmo idealas
Neseniai Chicagoje gyvenęs 

Jonas Burokas, pasak laikraš
čių, priklausė šiems klubams: 
Žagarės, Zarasų, Eržvilko, Kra
kių, Utenos, Upytės, Joniškio, 
pats, be to, jausdamasis pavyz-

pęr i dingas suvalkietis ir tam klu- 
barzdą varvėjo, o burnoj netu- priklausęs, galiausiai įstojo 
rėjo, nes tokio banketo ne tik i Žemaičių klubą.

i

GYVENIMO PRATĘSIMAS

Matai, mergyte, kaip gyvenime 
keičiasi. Kol aš užaugau. 10 centi^ 

l nukrito ligi dolerio.

— Ar aš galiu tikėtis sulauk
ti šimto metų, jeigu nerūkysiu, 
negersiu kavos, nevartosiu al
koholio ir apskritai pavyzdingai 
gyvensiu? — klausia pacien
tas.

— To tai nežinau, bet galiu 
jums garantuoti, jog gyveni
mas jums atrodys daug ilges- nedėvi tautinių drabužių, turėtų

ŽIŪROVU DĖMESIUI

“Programos dalyvės, kurios

nis. — atsako daktaras.

mama gera virėja, 
berniukas.

Nereikalingas trukdymas
Šefas bara sekretorę:
— Tai, kad darbu metu ra

šote laiškus, dar galiu jums at
leisti, tačiau kam duodate man 
juos pasirašyti?

— Kiekvienoje kalboje sun
kiausia ištarti du žodžius: ma
no kaltė.

— Jeigu nieko nesakai, tai 
■ reikia tave prašyti, kad pakar
totum. Prez. Coolidge

—o—
— Kalafijoras yra niekas 

daugiau, kaip kopūstas su aka
deminiu išsilavinimu.

M. Twain
Svarbi įmonė Marąuette 

Parke
Chicagoje. Marąuette 

prie 69 ir Maplewood 
šalia baigiamo statyti
mos” maisto ir gėrimų parduo
tuvės pastato yra toks užra- 

I šas: Stankus Construction Co., 
Planing and Construction Work. 
Lietuviškai išvertus tai reikštų: 
Stankaus Statybos Bendrovė, 
Obliavimo ir statybos darbai.

Iii
Paaiškino, kodėl dalyvavo

‘Tėviškės Žiburiuose” Edv. 
Šulaitis rašo: “šių eilučių au
toriui spalio 21 d. teko daly
vauti Lietuvių Demokratų Ly
gos pobūvyje. surengtame 
bendriems šios partijos kandi
datams paremti”.

Po to autorius paaiškina, ko
dėl jis dalyvavo, šiais žodžiais: 
“Pobūvyje teko sutikti nemažą 
būrį “dypukų”, kurie jau irgi 
žengia į politiką, nors dar tik 
retomis progomis — daugiausia, 
kai nemokamai valgyti ir gerti 
politikos vardan gauna”.

i

I
I
i — Kurie buvote mokytojais, 
žinote, koks sunkus yra moky
tojo darbas. Anot vieno moky
tojo: aiškinau vieną kartą, aiš
kinau antrą, trečią, pagąliau 
pats supratau, o* vaikams dar 
vis neaišku.

Br. Marksais, 
(pamokslo metu 1962 m. 

lapkričio 18 d.)

Storasis patenkintas, kad ir jis 
buvo Kultūros kongrese prisimin-1 
tas, nes dr. Grinius savo paskai
toje tvirtino, kad perdaug valgo
ma ir geriama.

atsiminti, kad scena yra aukš
čiau. negu žmonės sėdi”.

Darbininkas, 
1962. XI. 6.

Pokalbiai nugeriant — Kiekvienas žmogus gali 
rašyti gudrybes, bet nesąmones 
gali rašyti tik turį specialią 
Dievo dovaną.

LITERATŪROS KRITIKA

iš pa-

Johnson

pasakok 
psichiat-

— Yra žemėje vertingesnių 
dalykų negu pinigai, bet, norint 
juos įsigyti, reikia pinigų.

MENO PARODOJE

Vienas skundžiasi išėjęs iš 
parodos:

— Kad aš nesupratau pa
veikslų, tai dar nieko, bet aš 
nesupratau ir rėmų.

— Pabėgėli* kvadrate 
naši nusibendruomeninęs 
vis Chicagoje arba kitame Ame
rikos mieste.

• *

vadi- 
lietu-

K. Grigaitytė: Veidu prie že
mės “savo personažus lyg ir 
pagundo nusidėti, bet pagunda 
ir palieka pagunda;
gundos autorė savo veikėjus iš
veda dažniausiai švarius, nenu- 
sidėjusius. Jos veikėjai nėra nei 
begėdžiai, nei piktžodžiauto jai. 
Ši knyga yra švari nuo pomo- 

Igrafijos ir blevyzgų prieš Die- 
vą .

J. Gobis, Lux Christi

DEŠKO SU PATYRIMU

Putnam County Graphic laik
raštyje tilpo skelbimas: “Ieško
mas įmonei vadovas 25—30 m., 
turįs 40 metų patyrimą”.

— Kongresmanai Amerikoj 
uždirba daugiau negu klounai, 
tačiau jie daugiau ir juokų pri-

— Idealizmas šiais laikais

Moterų kertelė

VAISTU SUNKA

Eitynių priešaky nešamos dvi 
aukštai iškeltos vėliavos.... Pa- krečia, 
kelėj, eitynių vorai dar nepasie
kus išeivinės lietuvių sostinės
papėdės, pastangų taurę šiomis reiškia lengvą protinę ligą, 
dienomis ištinka energetinių 
galių persipildymas. Ją perpil
do iš kažin kur išsiveržusi kar
čiųjų valdininkiško persistengi
mo vaisių sunka. • „ .____, __ _______,

Ad. Varnas, skrybėlaičių parduotuvę, laukia 
“Naujienos” 1962. XI. 8. i mašinoje, neišjungęs motoro.

Chicago American, 
lapkričio mėn. 13 d.

— Optimistas yra toks žmo
gus, kuris, kai žmona įėjo į

— Aš esu bartenderis, 
man savo bėdas. — tarė 

j ras išgeriančiam pacientui.
—o— ’

— Žinai, kaimynėle, nuo 
kar degtinė pabrango!

— Kas man darbo! Jau penk 
ti metai našlauju.

Vyrų pokalbis restorane prie 
staliuko:

— Mano žmona visuomet pa
sižiūri į laikrodį, kai aš grįžtu 
namo.

— O mano pasižiūri į kalen
dorių.

— Ne, man prašau 
ti degtinės, žinote, kai 
riu, tada mašiną ima 
žmona; jūs suprantate, kaip tai 
pavojinga.

nebepil- 
aš išge- 
vairuoti

va-

I — Viengungis tai yra toks 
vyras, kuris, lankydamas kole
giją, neturėjo automobilio.

Kubos krizės metu paaiškėjo 
kam Castro nešioja barzdą, o gi 
tam, kad kremliokai burliokai 
Mikojanas su Chruščiovu turėtų 

; už ko tampydami šokdinti.

Kanapinis

Ak tie rinkimai
Visur tik bėga, skuba. 
Visi — ana« ir Ais.
Tiktai mes su ta Kuba — 
Kaip atbulas vėžys.

Prieš rinkimus sujudom. 
Augom kaip milžinai.
Po to net dvi raketas 
Gabeno iš tenai.
Kana ir didis ryžta* 
Staiga ir vėl pradingo. 
Raketos po rinkimų 
Jau nebepavojingo*.
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