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JULIAIS GAIDELIO “KANTATA APIE LIETUVA"
Dainavos koncerte įvykstančios Chicagos premjeros proga

Kenfyuį, 'Pa/iAČbį,

IR SCENA TEBŪNA 
LITUANISTINIO ŠVIETIMO 

PRIEMONE

Julius Gaidelis ryškėjo savo į 
kūrybiniu talentu, dar būdamas 
Kauno Konservatorijos studen-j 
tu, prof. J. Gruodžio kompozi- į
cijos klasėje; jo kruopštūs eg-1 melodijų citatų nesijaučia. Har- 
zaminų darbai būdavo komisijos i monija nėra pernelig naujoviš- 
įdėmiai peržiūrimi ir puikiai ka, tačiau toli gražu nėra ir 
įvertinami. Vėlesnėje savo mu- klasikinė. Visame veikale cho- 
zikinėj karjeroje J. Gaidelis pa- ro partija sudaro stipriausią 
teisino į jį dėtas viltis, plačiai pagrindą, apjungdama tiek ho- 
ir įdomiai pasireikšdamas įvai- mofoniškus, tiek polifoniškus 
riose muzikos srityse. Jis rodė pradus. Paskutinės dalies Fu- 
naujoviškų, ekspresionizmui ar- Sa^-° parodo tvirtą daugiabal-
timų tendencijų jau mokyklos 
suole; jo muzika iš esmės dau
giau linkusi instrumentalinei, 
negu vokalinei sričiai, nors jis 
davė ir apsčiai vykusių kūrinių,
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skirtų vokalistams ar chorui. Jas turi sopranas ir baritonas, 
Julius Gaidelis yra vienas tų ^ra grakštus, lengvas duetas, 
mūsų kūrėjų, kuriems išvyki- Orkestriniai apgalvotas, fortepi- 
mas iš savo krašto nėra atėmęs j°nui pritaikintas akompanimen 
ar sumažinęs kūrybinės energi- tas nėra lengvas ir reikalauja 
jos: jis jau buvo ^nemažai sukū-l SBf ~

labai kūrybingas^ Juliaus Gaide-

pildyta, irgi yra pakartotinai
atkreipusi amerikiečių kritikų Julius Gaidelis

palankų dėmesį. Nepasitenkin- prityrusio, prie naujesnės muzi- 
damas Kauno Konservatorijos kos pripratusio pianisto - akom 
diplomu, J. Gaidelis yra įsigijęs paniatOriaus. Ten, kur muzika 
magistro laipsnį vienoje iš žy- lydi dainininkus ar chorą, jos
mių Bostono konservatorijų; harmonija yra tonalė ir skambi, 
šios studijos padidino naujoviš- gan kompiikuotos faktūros,
ką pradą jo kūryboje ir ypač 
kai kur įnešė šiais laikais pa
plitusios vad. dvylikos tonų sis
temos pradų. Kai kurie, vėliau
parašyti J. Gaidelio vokaliniai tendencijos vartoti radikalesnę 
kūriniai (solistiniai ir choriniai) harmoniją visur> kur muzika pa- 
dėl jų naujoviškumo ir sunkumo silieka patį viena> ar tai inter. 
mažiau teprigijo mūsų visuome- nudijose.
neje.

Pradinė trumpa uvertiū- 
“Kantata apie Lietuvą” (Sta- ra “Lietuva amžių glūdumo- 

sio Santvaro žodžiai) specialiai je” tematiškai remiasi toliau 
pritaikinta mūsų chorų pajėgu- sekančia choro melodija, bet
mui ir mūsų publikos įprastam 
skoniui. Šio veikalo meniški už
simojimai buvo iš esmės ne tiek 
individualiai ekskliuzyviški, o 
labiau visuomeniškai tautiški. 
Tai privertė autorių atsisakyti
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nuo radikalesnio naujoviškumo nizmui su dvylikos tonų siste- 
ir nukreipti savo kūrybą labiau mos pradais; ji kondensuota ir 
konservatyviška linkme. Taip įspūdinga, bet savo radikaliu 
darant, galėjo būti pavojaus stiliumi išsiskiria iš viso veika- 
įklimpti į banalumą bei pigumą.
Taip pasitaiko kartais su jau
nesnės kartos kompozitoriais, 
kurie, išauklėti ant naujoviškų 
garsų sistemų, reikalui esant, 
griebiasi paprastesnio stiliaus, 
nepakildami aukščiau mokykli
nio pobūdžio harmonijos prati
mų.

Malonu visu tvirtumu pažy
mėti, kad Juliaus Gaidelio “Kan
tata apie Lietuvą” yra išvengu
si šių pavojų. J. Gaidelio mūza, 
pasirodo, puikiai veikia ir au
toriui susivaržius visuomeniško
mis intencijomis ir labiau ro
mantišku, konvencionališkesniu 
stilium. Ir šiuo atveju jo kūry
ba pasilieka originali ir įdomi.
“Kantata apie Lietuvą” yra 
ryškus, nuoširdus, pakilimo pil
nas veikalas. Choro partija yra 
įkandama mūsų geresniems 
chorams, vedama diatoniškai, 
jautri melodijos linija, dauge
liu atvejų artima mūsų liaudies 
dvasiai, nors tiesioginių dainų į Regina Jautokaitė

VLADAS JAKUBĖNAS

sės muzikos valdymą, tačiau jis 
nėra plačiai vystomas polifoniš- 
ku būdu, bet greit pereina į 
efektingą triumfalinį finalą. 
Melodingas, plačiai vestas ari-

įdomiai ir nelauktai grupuojant 
paprastas harmonines priemo
nes, dažnai įnešant kruopščiai 
vesto polifoniško elemento. Yra

yra gan radikali ir kondensuo. 
tai vesta išplėsto diatonizmo sti
liuje. Antros dalies preliudija 
(“Kietas jungas ir siaubas už
griuvo Lietuvą”) savo stiliumi 
priklauso radikaliam ekspresio-

Vėliniu procesija (Nuotr. V. Noreikos)

lo, nors ir sklandžiai sujungta 
su toliau sekančia baritono ari
ja. Ši preliudija, gal būt, kiek 
laimėtų ją revidavus diatoniz- 
mo, ar diatoninio politonalizmo 
linkme, tuo ją priartinant prie 
likusio veikalo stiliaus.

Visa kantata trunka 45 mi
nutes. “Dainavos” pastatyme ji 
eis su nežymiais trumpinimais, 
daugiausia liečiančiais pasikar
tojančio choro ar solistų muzi
ką. Kantatos visuma gerai iš
balansuota tarp chorinių, solis- 
tinių ir muzikinių epizodų; bend
ras veikalo pobūdis yra nuošir
dus, jausmingas, kai kur didin
gas.

Yra didžiai pagirtina “Daina
vos” ansamblio ir jo dirigento 
Algio Šimkaus iniciatyva iš
mokti ir pastatyti šį veikalą. 
Pagal įdėtą darbą ir pasiektą 
lygį galima laukti įspūdingo pa-

CHICAGA TRAUKIA IR PARYŽIŲ
Dail. Prano Gailiaus parodai artėjant

Dailininkas Pranas Gailius tik 
ką atvyko kuriam laikui pasi
svečiuoti Amerikon. Ir atkako 
čion tiesiog iš Paryžiaus. Pa
prastai būna atvirkščiai — visų 
pasaulio kampų dailininkai sten
giasi keliauti Paryžiun ir ten jo 
nuotaikose bei kūrybinėje at
mosferoje ilgiau ar trumpiau 
pabuvoti. Gi Paryžius mūsų Gai- 

! liui jau yra tapęs kone tėviške. 
Jis ten savo suruoštose parodo
se jau ryškiai pastebėtas ir 
jautrios menui paryžietiškos 
spaudos gerai įvertintas. Tad 
jeigu ir po to Gailius vis dėlto 
atvyko lietuviškojon Chicagon 
ir atvyko ne tik šiaip sau, o su
rengti savo darbų parodos Čiur
lionio galerijoje (paroda atida
roma lapkričio 8), tai kalba už 
dailininko neatsiribojimą nuo 
lietuviškojo mūsų dailininkų bū
rio, kalba ir už lietuviškosios 
Chicagos meno tradicijas, kuri 
šių laikų aplinkybėse su savo 
Čiurlionio galerija tampa tikrai 
lietuviškuoju Paryžium.

Svečiui dail. Pranui Gailiui 
savo viešnagės proga lankantis 
“Draugo” redakcijoje, pokalby
je teko dailininką klustelėti ir 
viena kita tema, įdomia jo pa
rodos išvakarėse.

— Gyvenate Paryžiuje, ilgo 
laikotarpio tradicijos sudaryta
me pasauliniame meno cent
re. Sakykite, kokie paskiausieji

P ra nas Gailius Formų drama (Nuotr. Mare Vaux)

statymo šį sekmadienį Marijos 
Aukštesniosios mokyklos salėje. 
Tikėkime, kad dirigento, choro, 
o taip pat ir solistų Algirdo
Brazio ir Nerijos Linkevičiūtės

meno raidos posūkiai Paryžiaus 
galerijose ir ten kuriančiųjų 
nuotaikose? Ar abstraktizmas 
ten dar vis paskutinysis žodis, 
ar .jau ieškoma ir kitokių spren
dimų ?

— Paryžius, kaip visada, yra 
lyg katilas, kuriame verda įvai
riausios meno idėjos. Pastaruo
ju laiku buvo ten daug šneka
ma apie “la nouvelle Figura
tion”.

— Kas gi yra 
Figuration”?

— La nuovelle Figuration yra 
judėjimas, kuriam priklausan
čių tapytojų darbuos atsiranda 
vėl veidai, žmonės, vaizdai. Bet. 
atsargiai! Atsiranda ne taip ir 
ne tokie, kaip galėtumėt maty
ti juos gatvėje ar praėjusiųjų 
realistines koncepcijas tapyboje. 
Šituo naujumu lyg ir reiš
kiamas dabartinis humaniz
mas (gal šitaip sakyti ge
riau negu “žmogaus figūra”, 
kadangi figūra kaip figūra nie
kas daugiau ten nesidomi). Ša
lia šių tapytojų, kurie yra da
bar Paryžiuje aktualūs ir apie 
kurios kalbama, yra taipgi visi 
didieji prancūzų tapytojai, ku
rių parodos visada kelia tikrą 
susidomėjimą ir diskusijas. Be 
to, šnekama Paryžiuje taip pat 
apie POP - ART. kuris, kaip ži-

pastangos susilies į vieną dar
nią visumą, pristatant mūsų vi
suomenei šį pavykusį Juliaus 
Gaidelio veikalą jo tikrajame, 
įspūdingame grožyje.

‘la nuovelle

Pranai Gailius Autoportretas

Nuotr. Mare Vaux

not, yra grynai amerikietiškasis 
gaminys, net Anglijoj randąs 
daug simpatijos. Atvirai pasa
kius, Paryžius ieško vis naujų 
apraiškų, naujų vėjų.

— Kokie pirmieji įspūdžiai iš 
amerikiečių kūrybinių užmojį? 
Kokie skirtumai, sakysim, tarp 
Paryžiaus ir New Yorko ar net 
ir Chicagos paletės? Ar ameri
kiečių dailė jau yra .jaučiamai 
atsipalaidavusi nuo Europos? 
O gal jau Amerika ir meno rai
doje daro įtakos Europai, gal 
šiuo atžvilgiu ir Paryžius jau 
nėra toje rolėje, kokioje jis bu
vo ištisą šimtmetį?

— Nors aš nieko daug dar 
neturėjau laiko pamatyti Ame- 
nkoj, bet pačiame Paryžiuje 
isu matęs amerikiečių dailinin- 
<ų tapybos. Jų Paryžiun atva
duoją kas metai vis daugiau. 
Amerikiečiai turį jau savo ta- 
jytojų, kurie nėra jokie imita
toriai Paryžiaus mokyklos. 
Toks Rotko, toks Tobcy, toks 
5am Francis yra grynai ameri
kietiški, turį įtakos net ir jau- 
lajai Paryžiaus mokyklai. Bet 
eigų New Yorke ar St. Fran- 
■isce tapybinis judėjimas minė- 
ų dailininkų įtakoj ir toliau 
įasauly plėstųsi, Paryžius, man 
įtrodo, turi dar pakankamai di- 
įamizmo visoms įtakoms suvirš- 
dnti ir pasilaikyti įprastą savo- 
iškumą, kuris vis dar tebėra 
specifiškai paryžietiškas.

Be abejo, sekate ir laisvo
jo pasaulio lietinių dailės pa-

Neblogai pasisekus “Popie
čio diagnozei”, esant satyrinio 
teatro “Antrojo kaimo” prem
jeros akivaizdoje, bei laukiant 
sezonui prasidėjus, ir kitose 
lietuvių kolonijose teatrinės 
veiklos prasiveržimų, norisi at
kreipti dėmesį į sceną, kaip į 
labai patrauklią lituanistinio 
švietimo priemonę.

Nėra paslapties, kad mūsų 
lituanistinėse, ypač aukštes
niosiose mokyklose teoretinis 
lituanistinis švietimas, vis no
rint jį kiek galima arčiau pri
tempti prie Lietuvos bei kadai
se Vokietijoje egzistavusių mo
kyklų lygio, nūdieniniam mūsų 
jaunimui nėra lengvai perkan
damas riešutas. O ir lituanis
tikos mokymas tradiciniu, per 
eilę metų nekeičiamu metodu 
naujose sąlygose ir naujoje ap
linkoje augančiam mūsų jau
nimui nėra ir pakankamai pa
trauklus. Tad, žvalgantis naujų 
lituanistinio švietimo metodų, 
akys tarp kitko krypsta ir į 
sceną — į vieną, lig šiol beveik 
pamirštą lituanistinio švietimo 
priemonę, kurion, kaip ne vie
nu atveju patirta, jaunimo 
stumti nereikia, bet jis pats 
ten veržiasi, kai sudaromos 
tam sąlygos bei paskatai.

Prasišvietusių teatralų gali
me rasti kone kiekvienoje mū
sų kolonijoje. Kodėl tad nega
lėtų jie veikiančiom lituanisti
nėm mokyklom ateiti talkon 
su savo patirtimi. Ir jų talka 
neabejojame, jei tik mokyklų 
vadovybės šiam reikalui skir
tų kiek didesnio dėmesio. Sa
kysim, mokiniai mūsų mokyk
lose plačiau ar siauriau supa
žindinami su lietuvių literatū
ra. Kodėl-tad mokslo metų pa
baigos ar šiaip kitokių mokyk
los rengiamų vakarų proga ne
galima būtų inscenizuoti ko 
nors iš einamo literatūros 
kurso. Suprantama, čia negal
vojama apie, sakysim, “Šarū
no” pastatymą. Tačiau kiek 
daug mūsų literatūroje yra 
gražių apybraižinių epizodų 
Žemaitės, Biliūno ir kitų rašy
tojų raštuose, kuriuos dialogo 
forma galima lengvai perkelti 
scenon. (šitai labai sėkmingai 
praktikuoja Putnamo seselės 
vasarą ten vykstančioje mer
gaičių stovykloje.) Nauda iš 
to būtų labai didelė. Moki
niams lituanistinis švietimas 
taptų ne tokiu sausu ir nuo 
visko atsietu. Scenoj regėtas

Dail. Pranas Gailius, atvykęs iš Paryžiaus paviešėti Amerikoje, 
šiomis dienomis lankėsi “Drauge”, susipažindamas su redakci
jos ir techniškuoju spaustuvės darbu, čia jis redakcijoje pokalbio 
metu. Iš kairės: dailininko bičiulis Donius Rcmys ir Pranas Gailius

stangas. Įdomu, ką juose ir dėl 
ko labiausiai vertinate.

Neturėjau dar progos pa
matyti čia Amerikoj gyvenan
čių lietuvių dailininkų tapybos. 
Tikiuos pasinaudoti proga su 
jais susipažinti arčiau, buvojant 
man Chicagoje.

— Kokie pianai kūrybinėje. 
Jūsų ateityje?

— Turėsiu grafikos darbų 
parodą Paryžiuje pavasarį, bir
želio mėn. Yra projektas ir alie
jinių darbų parodai Milane, Ita
lijoje, kitą rudenį.

k. b.

epizodas kitiems mokiniams 
įsirėžtų daug giliau atmintin. 
Jį scenoj išpildžiusiems būtų 
drauge keleriopa nauda: ir vai
dybinis lavinimasis, ir tarties 
pratybos, ir kita.

Gi stebint mūsų lituanistinių 
mokyklų karts nuo karto sa
vo mokiniams ruošiamų pra
mogų vaizdą, reikia rimtai su
simąstyti. Liūdna, kad ir mo
kytojų ir mokinių dažnai čia 
pasitenkinama tik paprastu 
pasišokimu, be jokios meninės 
programos. Tuo tarpu mokyk
lų vadovybė turėtų mokinių 
norą pasilinksminti taipgi pa
lenkti lituanistinio švietimo 
naudai: norite pasišokti — ge
rai, bet paruoškite tokiam va
karui ir kokią nors žodinę ar 
vaidybinę programą. Bet ne
reikėtų tokiomis progomis pa
sitenkinti tik atkištiniu eilė
raščio padeklamavimu ar šiaip 
įprastinio rašinėlio paskaity
mu. Ypač jau tokios gausios 
ir pajėgiais pedagogais aprū
pintos mokyklos, kaip, saky
sim, Chicagos Aukštesnioji li
tuanistikos mokykla tikrai ga
lėtų kurį nors mokslo metų ei
gos įprastinį vakarą ar moks
lo metų iškilmingąjį baigimą 
vainikuoti tikru sceniniu pa
statymu. Ir mokiniam, ir mo
kytojams būtų progos pasi
tempti ir išsimušti iš jau per 
eilę metų susiklosčiusios ruti
nos, o visiems iš to nauda bū
tų tikrai daugeriopa.

Šią temą liečiant, akys krps- 
ta ir į Pedagoginį Lituanisti
kos Institutą. Jeigu vienu iš 
Instituto tikslų yra taipgi ruoš
ti mokytojus lituanistikos mo
kykloms, tai ar nevertėtų Ins
titutui įsivesti ir teatro meno 
kursą bei pratybas. Šioje insti
tucijoje toks dalykas būtų ne 
tik labai veiksminga lituanis
tinio švietimo priemonė, bet 
toks kursas, gal būt, įgalintų 
instituto studentus bent kar
tą metuose parodyti visuome
nei ir visai rimto dėmesio ver
tą sceninį spektaklį. Institutas 
tada virstų ir labai reikšminga 
mūsų teatrinio prieauglio ruo
šimo vieta, ilgesniam laikui už
tikrinanti gyvybę lietuviška
jam teatrui.

Tad ir manytume, kad pats 
laikas lituanistinį švietimą gy
vinti scenos talka, o taipgi sce
nos gyvybę palaikyti lituanis
tiniu švietimu.

K. Brd.

• GIMTOJI KALBA. 1963 
m. Balandis - Birželis. Nr. 2 
(20). Turinys: L. Dambriūnas 
“Bendrinė kalba išeivijoje”, Pr. 
Skardžius “Priesagos -inis būd
vardžių kirčiavimas”, St. Barz- 
dukas “Jungtukai ir, bet. Klau
simų kertelė, Recenzijos — Kar
dinolo Newmano raštų verti
mas (L. D.), šv. Tėvo Jono 
XXIII enciklika (L. D.). Metinė 
laikraščio prenumerata — $2. 
Administracija: 2642 West 15th 
St., Chicago, Illinois, 60608; re
dakcija: 4314 40th St., Brent- 
wood, Maryland.



Saulutė leidžias vakaruos;
Skubėk namo, skubėk, Kastyti! (Maironis)

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija Lietuvoj ir išeivijoj
Vos šiek tiek susikristalizavus 

neprikluasomam Lietuvos gyve- 
niihūi, tuoj kilo mintis įkurti 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demiją (LKMA). Ji jau 1922 
m. rugp. 12 d. Kaune oficialiai 
buvo įregistruota, nors steigia
masis susirinkimas įvyko tik 
spalio 22 d. Šiame susirinkime 
iš iniciatorių buvo išrinkta pir
moji LKMA valdyba: pirminin
ku — vysk. J. Skvireckas, vice
pirmininkais — prof. Pr. Dovy
daitis ir prof. St. Šalkauskis, 
sekretorium — kun. dr. M. Rei
nys, iždininku — adv. L. Norei
ka, knygininku — dr. A. Sen- 
nas. Nuo 1926 iki 1938 m., at
seit iki mirties, akademijai va
dovavo prel. Ad. Jakštas - 
Dambrauskas. Po jo pirminin
kavo prof. St. Šalkauskis iki 
1940 m. bolševikai uždarė aka
demiją.

Anuomet LKMA siekė ap
jungti lietuvius katalikus moks
lininkus, sudaryti palankesnes 
sąlygas moksliniam darbui, pa
ruošti didelį katalikų mokslinin
kų prieauglį, kelti tautoje moks
linį lygį krikščioniškos kultūros 
šviesoje. Iš tikro, akademija 
Lietuvoje atliko didelį darbą 
tiek katalikų mokslininkų jėgų 
suteikime, tiek jaunųjų moksli
niame paruošime. Jos veikla 
reiškėsi suvažiavimuose ir stu
dijose. Akademijos veiklą labai 
pakėlė vysk. Pr. Bučio iš Ka
talikų Federacijos gauta $42,- 
500.00 pašalpa, kurios dėka per 
18 metų ji galėjo duoti ištisą ei
lę stipendijų siekiantiems aukš
tojo mokslo studentams.

Energingo prof. dr. J. Ereto 
pastangomis Kaune buvo su
šaukti trys lietuvių katalikų 
mokslininkų ir mokslo mėgėjų 
suvažiavimai: 1933, 1936, 1939 
mM; kuriuose dalyvavo nuo 300 
iki 650 asmenų. Suvažiavimuose 
būčįtvo perskaitoma apie 30 pa
skaitų, kurios vėliau būdavo iš- 
leid^amos “Suvažiavimo dar- 
bucfcl*. Jų išėjo trys stambūs 
tonfki, kurie kartu paimti su
dari 1518 pusi. LKMA pirmoji 
pradėjo rūpintis ir Lietuvių En- 
cikiopedijos leidimu. Iniciatyvą 
perimus Spaudos Fondo leidyk
lai, akademijos nariai nuo pat 
pirmojo sąsiuvinio joje bendra
darbiavo. Akademija buvo įsi
gijusi ir turtingą mokslinę bib
lioteką, kurioje buvo daug labai 
vertingos lituanistikos. Jos dalį 
pirko iš prof. dr. Pr. Brenderio, 
o kitą dalį padovanojo prel. Ad. 
Jakštas.

Išeivijoje bolševikų uždaryto- j 
sios LKMA atgaivinimo mintį 
1952 m. iškėlė dr. S. Bačkis. Tos 
minties skatinami iniciatoriai 
vysk. V. Padolskiui vadovau
jant 1954 m. Romoje sudarė 
reorganizacinį komitetą, kuris

pritaikė naujoms sąlygoms aka
demijai įstatus ir 1956 m. ko
respondentiniu būdu pravedė 
Centro Valdybos rinkimus. Ta
da pirmininku buvo išrinktas 
vysk. V. Padolskis, vicepirmi
ninku prof. dr. Z. Ivinskis, na-

riais — dr. J. Vaišnora, MIC., 
prof. dr. A. Liuima, S. J., prel. 
dr. L. Tulaba ir kun. dr. V. Bal
čiūnas. Nuo tada iki šiol Centro 
Valdyba pasiliko Romoje, nors 
buvo siūlyta ją perkelti į JAV. 
Po vysk. V. Padolskio pirminin
kavo prof. dr. A. Liuima, S. J., 
o pernai pravestuose rinkimuo

Dail. Aleksandra Kašubienė prie 
8 pėdų aukščio mozaikos “Misijų 
karalienė”, kurią mūsų dailininkė 
sukūrė Katalikų Centro Rūmams 
Bostone.

se vėl buvo išrinkta Centro Val
dyba Romoje, kuri lapkričio 11 
ir 15 d. posėdžiuose pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas — prof. 
dr. J. Liuima, S. J., vicepirmi
ninkai — prof. dr. Z. Ivinskis 
ir dr. J. Vaišnora, MIC, sekre
torius — prof. dr. P. Rabikaus
kas, S. J., iždininkas — dr. Pr. 
Brazys, MIC, archyvaras — 
kun. dr. V. Balčiūnas ir reikalų 
vedėju pakviestas kun. lic. R. 
Krasauskas.

LKMA dabar laisvame pasau
lyje turi 131 narį. Romoje vei
kia akademijai priklausanti 
istorijos mokslų sekcija, kurios 
nariai rašo istorines studijas ir 
ruošiasi išleisti istorinių šaltinių 
knygų seriją. Atgaivintoji aka
demija jau sušaukė du suvažia
vimu; 1957 m. Romoje ir 1961 
m. Chicagoje. Pirmojo suvažia
vimo darbai jau išleisti, o ant
rojo dar redaguojami. Redaguo
jamas taip pat ir LKMA met
raštis. Paskutiniu metu susirū
pinta židinių steigimu JAV.

Išeivijoje atsikūrusios LKMA 
tikslą matome iš įstatų, nes pir
mame paragr. sakoma, kad 
“LKMA yra draugija, kurios 
tikslas yra telkti aukštojo moks 
lo lietuvius katalikus, kiek ga
lint lengvinti jiems mokslinio 

, darbo sąlygas, ruošti naujų 
mokslo jėgų, platinti ir kelti 
mokslingumą ir krikščionišką 
kultūrą Lietuvių tautoje”. Gi 
antrame parag. sakoma: “Tam 
tikslui pasiekti akademija: a) 
steigia bibliotekas, muziejus ir 
kitas mokslo įstaigas; b) ren
gia suvažiavimus, kursus ir pa
skaitas; c) leidžia knygas, 
mokslo žurnalus ir kitos rūšies

Kun. P. Brazauskas Asyžiečio giesme

KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIOS IR 
RELIGINIO MENO SIMBOLIŠKUMAS

Graikų ir romėnų menas, o 
vėliau visas Vakarų menas nuo 
renesanso laikotarpio pradžios 
pamėgdžiojo gamtą. Plastinės 
formos stengėsi sekti natūra
lias formas, o jų estetinis turi
nys tiksliai atitinkti jų fizines 
savybes: proporcijos ar spal
vos labai dažnai neturėjo kito
kių vertybių, kaip kad tos, ku
rias matome, šitoje meno Ver
tinimo sistemoje pažangumas 
ne tik pasireiškė, bet ir pasišo
vė vertinti meno kūrinį: juo 
’abiau jo formos atkuria natū
ralias formas, ar įtaigoja tų 
formų iliuziją, juo labiau jis 
yra vertingas.

leidinius; d) kuria fondus; e) 
sudaro ir skiria stipendijas; f) 
įsigyja judomo ir nejudomo tur
to”. šiuose dviejuose parag. pil
nai atidengtas akademijos tiks
las ir iš jo išplaukiantieji užda
viniai.

LKMA pagal įstatų trečiąjį 
parag. susideda iš garbės narių, 
narių mokslininkų ir narių. Be 
to, ji gali turėti dar narių ko
respondentų ir rėmėjų. Kokios 
yra narių kvalifikacijos ir pa
reigos randame antrame įstatų 
skyriuje.

Akademijos nariams esant iš
blaškytiems po visą pasaulį ir 
negalint jiems net ir suvažiavi
muose dalyvauti įstatai prama
to suorganizuoti kraštų LKMA, 
kurios nariai renkasi kas dveji 
metai į bendrus susirinkimus 
ir išrenka krašto valdybą. 
Gi, jei kurioje vietoje yra bent 
5 akademijos nariai, kurie be 
didelio sunkumo gali susirinkti, 
ten kuriamas akademijos židi
nys. Tokio židinio nariai kas 
metai iš savo tarpo išsirenka 
pirmininką, kuris palaiko ryšius 
su krašto valdyba, jei ji yra, 
o jei jos nėra su Centro Val- 

i dyba.
i Židinių veiklą irgi nustato įs
tatai, nes juose sakoma, kad 
“Židinio nariai susirenka bentI
tris kartus į metus svarstyti 
akademijos reikalų ir katali
kams aktualių mokslo klausi
mų”. čia išryškėja ir židinio 
veiklos tikslas, kuris yra tas 
pats kaip ir visos LKMA”, nes 
židinys rūpinasi studijuoti ka
talikų mokslo aktualijas ir su 
jomis supažindinti platesnę vi
suomenę. židinio rengiamose pa
skaitose gali dalyvauti ir pa
kviestieji nenariai, besidomintie
ji katalikų mokslo klausimais.

Pirmasis LKMA židinys JAV 
1956 m. gruodžio 23 d. buvo 
įkurtas Chicagoje, kurio rūpes
čiu buvo surengtas ir antrasis 
tremtyje LKMA suvažiavimas 
Chicagoje 1961 m. Organizuoja
si ir Bostono židinys. Pernai 
gruodžio 15 d. Fordhamo uni
versitete susirinkę New Yorko 
apylinkės nariai įsteigė New 
Yorko židinį ir išrinko valdybą, 
kurią sudaro: pirmininkas — 
prof. dr. V. Jaskevičius, S. J., 
vicepirmininkas — tėv. dr. V. 
Gidžiūnas, O.F.M., ir sekreto
rius — prof. dr. A. Vasys. Šiam 
židiniui Centro Valdyba pavedė 
suorganizuoti trečiąjį LKMA 
suvažiavimą tremtyje 1964 m. 
rugsėjo 5, 6, 7 d., NeVV Yorke. 
Suvažiavimui patalpos jau gau
tos Fordhamo universitete, 
įsteigta finansams telkti komi
sija, kuriai pirmininkauja prel.
J. Balkūnas, rūpinamasi ir kitų 
komisijų steigimu.

LKMA uždaviniai yra dideli 
ir reikšmingi lietuvių katalikų 
mokslingumui kelti ir krikščio
niškai kultūrai skleisti. Iki šiol 
nesant platesnės informacijos 
spaudoje, tikimės bent šiuo in
formaciniu straipsneliu suteikti 
pagrindines žinias apie LKMA fr 
jos veiklą Lietuvoje if išeivijo
je. Norintieji stoti į akademiją 
ar gauti platesniu informacijų 
JAV gali kreiptis į židinių pir
mininkus ar tiesiog į Centro 
Valdybos pirmininką prof. dr. 
A. Liuimą, S. J., Universita Gre- 
goriana, Piaz2a della Polotta 4, 
Roma 4, Itaiy.

Prof. dr. ŽertMUM fvtnsrtris
Tėv. dr. V. GMŽifinas, O j'.M.

Tačiau yra ir kitoks meno 
vertinimas, pvz. simboliškumas. 
Jo laikėsi visos archainės civili
zacijos, didžioji dalis Rytų me
no, lygiai kaip ir ankstybųjų vi
durinių amžių menas. Čia rei
kalas ėjo formomis pabrėžti ką 
kitą nei jos vaizdavo. Jos dau
giau nebegrindžiamos medžiagi
niu pamėgdžiojimu, bet proti
niu žinojimu. Figūros ir spal- 

į vos tampa ženklais ir tradicija 
tiems ženklams suteikia jų ver
tę.

Galima tvirtinti kad pvz. ro
maniškasis menas turi ketvir
tą dimensiją, kuria yra simbo
lis.

Norį susipažinti ar studijuo
ti romaniškąjį ar gotiškąjį me
ną, praplės savo žinojimą pasi
skaitę neseniai išėjusius pran
cūzų kalba du veikalus apie 
krikščioniškų bažnyčių simboliš- 
kumą ir apie religinio meno

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

6430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą 

D«1 valandos skambinti telefonu 
HEmiock 4-1582 nuo 2 Iki t v. p. p. 
kasdien, Uakyrus treč. Ir ieitad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Sreet 
VaL: kasdien 10—12 vai. ir 7—» v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami sn. 
sltarua

Ofiso telefonas: PR. 8-3229.
Rea telef. WAlbrook 8-8072 

Rea HE 9-1879
DR. K. G. BALU KAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6448 So. Pateški Rr. (Crawford 
Medlcal Bullding). Tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Tel. KEllog 2-1922
DR. ALGIMANTAS BIELKUS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Specialybe — PSICHIATRIJA

7400 W. 18Srd St-, Tiniey Park. UI.
Valandos pagal susitarimą

Ofisas 8148 West 63rd Street
TeL: PRospect 8-1717 

Rezld.: 8241 Weet 66th Plaoe 
TeL: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S; trec. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 Iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 6Srd Street 
Kampas 63-člos ir California

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042

WAlbrook 8-8048

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

Tel. 695-0533 Elgin
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
T«L ofiso RE 4-8842, rea. HE 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7_st Sreet 
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-2, 
antr., penkt. 1-6, treč. Ir Aett HM
susitarus.
TeL ofiso HE 4-8788; Rea. Hl

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR OHRURGAI 

2751 Weet 51st Sreet 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9 
vaL, penkt 16 ▼. r. Iki 9 v. v.? 
AeStad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.
TeL ofiso 738-4477, Rezld. PR 8-8260

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
SPECIALTBt — .VERTŲ IR 

emocines LIGOS 
CRAWORD MEDICAL BLDG. 

6442 So. Pulaskl Rd. 
Valandos pagal susitarimą

Rea GI 8-O87S

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

6182 So. Kedzie Avk, WA 5-2676 
Valandos pagal susitarimą Jei as 
atatllepla skambinti MI 8-6881.

Ofteo HE 4-1414, Rea. RE 7-8867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akuAerija tr motorą Ugne 

2454 West 71st Sreet 
(Tl-oa ir Campbell Ava. kampas) 

VaL: kasdien 1—8 tr 6—B vaL vak 
TreSladlenteU ^atdaryta

BR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS
2787 West 71st Sreet

VAL.: kasdien nuo 3-3 vaL vak.
mMkd. nuo 10 Iki 12 valandos

Trečisdienlats uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą.

VM. efteo Ir raa WA 8-2817

simboliškumą. Iš jų skaityto
jas patirs, kad bažnyčios for
mos ir jos dimensijos, josios 
sienos, durys, altorius ir varpi
nė yra apspręsti tiek jų simbo
line, tiek architektūrine verte.

(Le Symbplisme du Temple 
Chretien par Jean Hany; Le 
Symbolisme dans L’Art Reli- 
gieux par Renė Gilles.)

P. G.

MENESIAI SENOVĖS 
LIETUVOJE

Laiką skaičiavo naktimis, ne 
dienomis; ir taip sako dar šian- l 
dien: tris naktis išnakvojau, nak-Į 
tį pernakvojęs grįžau, ir t. t. Me
tus dalijo į trylika menesių, ku
riuos taip vadino: 1. Siekis, 2.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namą — rea PRoepect 8-2081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKŠA
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGO8 
sese Weet 6Srd Street

Vai.: Plrmad. Ir ketv. nuo S Iki 
I; antrad. Ir penktad. nuo 4 iki 8; 
lett nuo 1 Iki 4 vai.
TeL ofiso PO 7-6000. rea GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd Street
VsL; kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8 
iki 8 vai. Trečlad. Ir Sešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.
Ofiso PR 6-1728 Rea. TR S-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

2800 West 51st Street 
Oakley Medlcal Arta

Pirm. antr. ketvlrt. Ir penkt. nuo 
2—4 ir 8—9 Ir pagal susitarimą

TeL Ofiso 247-0400, Rezld. 787-1S77
DR. V. KAUPAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vidaus Ilgos

736 West S5th Street
(Brldgeport Medlcal Arts)

VaL vak. 6-8. Sešt. 10-1. Trečlad. 
susitarus. Dienos metu tel CA 8- 
5010.

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
‘Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč. Ir AeA 
i tad. tik susitarus.

Tel. REUanoe 8-1811
DR. WALTER J. KIRSTU K

______(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 West 59th Street 
Vai.: Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:80 
vai. vak. šeštad. 1-4 vai., trečlad 
uždaryta.
TeL ofiso Ir bato OLympic 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA3

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KVDEKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7186 South Weetern Avenue 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vaL Iki 1 vaL p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vaL p. šeštad. 11 

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

Bes. teL 23 •-3812

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

2817 Weet 71st Street 
Telefonas HEmiock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
Valandos pagal susitarimą

DR.A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Tel. — PRoapect 8-7773 
VaL: plrmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p., 
antrad. Ir penktad. 5-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Re*. PR 6^2801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpectelyM — vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(Tl-oe ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
leltsd. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

BR. JULIA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VIDAUS UOO8
16748 S. Nichigan, Chicago 28, SI 

Telef. ofiso: PUUmaa 8-6786
Namą: Beverty 8-8246 

Pri<m. vaL: kasdien 6-8 v. v., Ie*t 
1-4 ♦. p. p., trečladlen* uldarvte

Ofiso tol. PR 9-7800. Namą 825-7627

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
5156 So. Damen A1

Valandos: 1—I p. p. 
Itekvrus tr»«1adlenl 

SeMadtentete 16—5 te 2.

Sausis, 3. Kovas, 4. Karvelis, ar
ba Baalndis, 5. Gegužė. 6. Kirmė- 
šų, arba Birželis, 7. Liepos mėnuo, 
8. Rugpiūtis, 9. Rugsėjis, 10 Šilo 
mėnuo, 11. Spalių mėnuo, 12. Lap
kritis, 13. Gruodis.

Kožnas mėnuo turėjo 27 dienas 
ir dalijos į tris dalis, arba vadina
masis devintines, nuo devintosios 
dienos, kurioje svietas visuotinai 
susirinkęs meldės arba linksminos.

S. Daukantas (iš Būdo)

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas. Protezlstas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) Ir 1.1
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
Vai. 8-4 Ir 8-8. Seftad. 9-L
2850 W. gSrd St, Chicago 29. III. 

Tel. PRospect 6-5084

Tel. ofisu RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS; 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieuiaig ir šeštadieniais 

atdaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenae 
(Kampas Kedsle Ir Archer! 

»'AL.; kasdien nuo 2 iki S vaL vak,
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfig LIGOS 

2745 West 69th Sreet 
PrleSals šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL: Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryte Ir nuo 6-8 v. v. 
SeStad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir

; kitu laiku susitarus telefonu.
Telef. REpublic 7-2220.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko aklnltM. 

kėlėte stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA7-7383 
VAL.: lt ryto Iki 8 v. vak., trečlad. 
įdaryta. šettad. 16 v. r. Iki 2 p. p.

tri. PR 2-6730

DR. L SEIBUTIS
Inkstą, pflslčs ir Slapumo teką 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wem 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880: 30 N. Michi- 
gan avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susi tari m

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
i 8442 8. Pulaskl Rd., Tel. LU 2-8778 
arba 18542 S. Cicero, Oak Forest, HL 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas 4255 W. 63rd Sreet 

Ofiso tel. REllancc 5-4410 
Rea. teL GRovehilI 6-0617

Valandos; 1-8 p. m. ir 6-8 p m.
Penkt tik 1—S p. p.

Trečlad. Ir Seėtad. pagal sutarti.
Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezld. telef. WAlbrook 5-3022

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Aąenae 
Bendra praktika tr speotaUal

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 Sf 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždarytą 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. 
rel. PRospect 8-1223 ar PR 6-8577 
Ofiso vai-: Pirm., antr., treč. tr 
penkt nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki S 
v. v. šešt 2—4 v. popiet Ir kitu lak 
ku — pagal susitarimą

Of. tel. HE 4-2123 Namų OI 8-61M
DR. V. P. TUMASONIS

chirurgas 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligoniug tik susitarus 
Vai. 2—4 p.p. ir 6—8 p.p. 

Treč. ir šešt. uždaryta
Telefonas — GRovehilI 6-2818

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
ipedalybč: AKUŠERIJA tr MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 tsl 4 Ir 6 Iki • y. te 

ŠeAtadlenlals 1 Iki 4 vaL 
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KATILIŠKIS IEŠKOJIMO 
SRIAUTE

Sena ir nauja jo tik ką pasirodžiusioje knygoje

ALBINAS BARANAUSKAS, Waterbury, Conn.

Po “Išėjusiems negrįžti” lau
kėme naujos Katiliškio knygos 
su dideliu nekantravimu ir smal
sumu: koks jis bus čia? Ano
je rašytojas atrodė jau įstojęs 
į tiesų, aiškiai apibrėžtą kelią: 
“Išėjusiems negrįžti” paliko ne
ginčijamą so'idumo įspūdį, at
sispindintį net grynai techniš
kame elemente — sakinyje, sti- . 
liaus priemonėse ir žodžio pa
rinkime. Veikėjai ten vaizdūs, į 
matomi iš daugelio pusių, veiks
mas eina nesustodamas, ir per l 

> visą knygą išlaikyta stipri, vien
tisa nuotaika. Atrodė, Katiliš- 
kiui belieka ta kryptimi eiti to
liau.

“šventadienyje ui miesto” au
torius betgi pasirodo dar tebe- 
kovojąs už tikslesnį savo kūry
binio idealo įkūnijimą medžia
goje. Jis čia, galima sakyti, iš 
karto pasuka dviem kryptimis. 
Viena jo linkmė atrodo vedanti 
atgal net į “Prasilenkimo va
landą” — daugelis rinkinio apy
sakų rodo tuos pačius trūku
mus, kaip ir aname, pasirodžiu
siame dar tremties pradžioje: 
schematiškus charakterius, sto- 
ką veiksmo, sunkiai įtikimas 
atomazgas, stiliaus perkrovimą 
ir leidimą plunksnai lakstyti po
pierių be aiškaus tikslo. Šios 
ydos, žinoma, čia nėra taip ryš- 
kos kaip anoje knygoje — il
gametis autoriaus patyrimas 
žymu kiekviename puslapyje, 
tačiau vis vien peršasi mintis, 
kad kai kuriose rinkinio apysa
kose jo kažkodėl nepažengta į 
priekį.

(O kodėl — paaiškėja iš “Kul
tūriniame Drauge” rugsėjo mėn. 
28 d. atspausdinto pasikalbėji-

goną ”, “Paukščiai” ir "Duobka
siai”. Jose nieko nereikalingo, 
jokių netikrumų ar graibsty- 
mųsi į šalis, jokio dairymosi, jo
kio nepasitikėjimo savimi ar sa
vo medžiaga — jose tik grynai 
elementari jėga, nepaprastu 
greitumu lekiant į dramatišką 
užlūžimą. Skaitytojas užmiršta 
save ir aplinką, net tai, kad 
skaito, ir ką skaito — jis tik 
žiūri išp’ėstomis akimis, išgąs
dintas ir nustebintas šitokio 
gaivališkumo. Toks Katiliškis 
ikšiol pasitaikydavo tik retuo- 
miais — ir beveik dar niekad 
su tokiu techniškai tobulu me
džiagos apvaldymu. Šitos nove
lės atrodo visai ne parašytos, 
o nupieštos; jose gal ir bus pri
artėta prie stiliaus idealo, apie 
kurį kalbėjo Flaubert — sti-

VITRAŽINES PASAKOS 
DROBĖJE

Dailininko Antano Tamošaičio parodos įspūdžiai

J. DAINAI SKAS

Marius Katiliškis

Knygos viršelis, pieštas dail. A. 
Kurausko

mo su knygos autoriumi. Ten 
M. Katiliškis šitaip paaiškina: 
“Ši knyga turi ir šiokią tokią 
isteriją. Prieš eilę metų leidė
jas panūdo išleisti ‘Prasilenkimo 
valandas’ antrą, sutrumpintą ir 
pataisytą laidą. Buvo atrinkti 
septyni vaizdai ir paruošti ‘Nuo
bodžiu krantu’ vardu. Medžia
gai užsigulėjus ir beveik nu
ėjus užuomarštin, vėliau buvo 
prisiminti ir prijungti prie de
šimties kitų rinkinio vaizdų. 
Tad ‘Šventadienis už miesto’ da
linai nėra originalus rinkinys”. 
Red.)

Ir tai ne iš apsileidimo ar ne
sugebėjimo, o tik dėl to, kad 
Katiliškis savo naujojoje kny
goje dar kartą leidžiasi ieškoji
mo keliu, sukdamas į dramatiz
mą ir psichologijos gilumą. Są
moningai ar nesąmoningai, jis 
bus panūdęs dar kartą sugrįžti 
prie anų senų mėginimų, ku
riuos vėliau atidėjo į šalį. Ta
čiau tai tik viena jo ieškojimo 
linkmė — antroje jis pasuka to
kiu keliu, kurį galima laikyti 
“Išėjusiems negrįžti” tąsa, tik 
jau daug pašokusia į priekį, ir 
pasiekusia tokių rezultatų, kad 
bereikia vien stebėtis ir jam 
palinkėti žengti nesidairant pir
myn.

Čia turima galvoje jo novelės 
“Užgavėnės”, “Apie Jonką Gi

liaus, kuris skaitytojui visai nė
ra pastebimas.

Siūlosi išvada, kad Katiliškio 
kūrybinė galia stipriausiai pa
sireiškia kaip tik tokiuose cha
rakteriuose, kurie yra iš vieno 
gabalo, su viena jėga sukaupta 
į vieną tašką: jam ne visuomet 
sekasi vaizduoti sudėtingesnes 
asmenybes, o ypač tokiose si
tuacijose, kurioms įprasminti 
beį sudraminti reikia painios 
motyvacijos.

Ši pastaba anaiptol neturėtų 
būti suprasta kaip pažymint: 
kokį nors rašytojo talento ri
botumą. Čia kalbama tik apie 
amatininko tuklumą bei suma
numą, renkantis sau parankią 
medž agą. Sėkmingas jos parin
kimas priklauso nuo kūrybinio 
patyrimo, o ne nuo pajėgumo. 
Talentas veikia ne į plotį, o į 
gy’į. Tiktai, jei medžiaga nepa
ranki, tai talentas, nors ir di- Į 
džiausiąs, jos imasi nenoriai ir ! 
atsisako joje pilnai pasireikšti 
— kitaip sakant, “neina įkvė
pimas”.

Bendras knygos įspūdis šiam 
recenzentui yra maždaug toks: 
nepaisant nesklandumų, joje 
pažadėta labai daug. Kiek bus 
ištesėta, parodys ateitis.

Keikia išreikšti pasigėrėjimą 
išoriniu knygos apipavidalini
mu : išplanavimu ir iliustracijo
mis. Tik įspūdį kiek gadina ne
retai pasitaikančios korektūros 
klaidos. Negalima praleisti ne
paminėjus ir to. kad knygoje 
vartojama ne jablonskinė rašy
ba, ir kad čia nelabai laikoma
si mūsų sintaksėje priimtos 
skyrybos. Nežinia, kieno čia 
kaltė — autoriaus ar leidėjo; 
pas amerikiečius šitokie daly
kai visuomet leidėjo žinioje.

Marius Katiliškis, ŠVENTA
DIENIS UŽ MIESTO, Novelės. 
Terra. Chieago 1963 m. Dail. 
Algirdas Kurauskas, kaina ne
pažymėta.

,..

Jurgis Seferis ASYNOS KARALIUS
Visą rytą dairėmės aplinkui tvirtovę,
pradėdami nuo šešėlio pusės, kur nukauto povo krūtinė —
jūra be atspindžio žalsvuoja, mus priimdama lyg laikas be jokios spragos.
Akmeninės gyslos leidosi žemyn iš aukštumos ir susukti vijokliai, 
nuogi, išsišakoję, ūmai gaivinami vandens prisilietimo —
akis, jais kopinėdama, nuolatiniame jėgų išsekime, 
stengėsi išvengti varginančio svyrinėjimo. 
ir šviesa, išskaldanti deimantus ant didžiulių sienų.
Šiapus saulės — ilga atvira atkrantė 
Nei vieno gyvio — laukiniai balandžiai jau išlėkę 
•ir Asynos karalius, mūsų ieškomas jau pora metų, 
nežinomas, visų pamirštas.net Homero —
Ilia/Joj tik vienas žodis ir tas netikras — 
ten numestas lyg auksinė pašarvojimo kaukė.
Ar tu ją palietei? Argi atsimeni jos skambesį?
Tuščias šviesoj lyg sausos statinės iškastoj žemėj: 
ant jūros tas pat skambesys ir mūsų irklų.
Asynos karalius — tai kaukės tuštuma visur su mumis, 
visur su mumis, vienintelio savo vardo įkandin:
“AsyneH te... Asynen te...”

ir jo vaikai — statulos,
ir jo troškimai — paukščių plasnojimai, ir vėjas jo mąstymo polėkiuose, 
ir jo laivai, inkarus išmetę pradingusiame uoste

po kaukės tuštuma.
Už didžiulių akių, išlinkusių lūpų, garbanų, 
reljefe ant auksinio mūsų būties antvožo
tu matai tamsų ženklą, kuris keliauja lyg žuvis auštančioj jūros ramybėj: 

tuštuma visur su mumis.
Ir su paukščiu, kuris nuskrido aną žiemą su kliudytu sparnu, 
gyvasties prieglobsčiu;
ir su jauna mergina, kuri pabėgo žaisti su vasaros šundantėm 
ir su sielai, kurt klykaudama ieškojo žemesnio pasaulio; 
ir su šalimi, kuri, lyg didysis platano lapas,
saulės sriauto nublaškoma su senais savo paminklais ir dabarties liūdesiu;
Ir poetas lūkuriuoja, žiūrėdamas į akmenis, savęs klausia — 
argi tikrai egzistuoja tarp šitų sunaikintų linijų,
šiose briaunose, šituose taškuose, tuštumose bei išlinkimuose —
argi tikrai egzistuoja čia, kur sutinkamas lietaus, vėjo ir griuvėsių takas —
aę dabar tebeegzistuoja veido judesys ar švelnumo pavidalas tų,
kurie susmuko taip keistai mūsų gyvenime — tų,
kurie liko tik šešėliais, bangų bei mąstymų it jūra neribotų?
Ar gal būt — ne — neliko kita ko kaip sunkumas, 
gyvastingos būtybės nostalgiškas sunkumas —
ten, kur dabar mes liekam neesmingi, sulinkę
lyg kokio baisaus gluosnio želenos,
suver gtos niekada nekintančiame beviltiškume —
kai geltona srovė lėtai nuneša iš dumblo išrautus meldus...
Amžino piktumo sprendimu pavidalo atvaizdas, pavirtęs marmuru:

poetas tai tuštuma.
Skydanešė saulė kovodama tekėjo, ir iš urvo gilumos apstulbintas šikšnosparnis 
pervėrė šviesą, kaip strėlė perveria skydą:
“Asynen te... Asynen te...”

kad tai būtų Asynos karalius, 
kurio mesf taip rūpestingai ieškom ant šio Akropolio — 
kartais savais pirštais liesdami jo paties prisilietimą ant akmenų.

Iš graikų kalbos vertė Povilas Vaišvila

Nobelio literatūros premijos laureatas Jurgis Seteris
POVILAS VAIŠVILA

Jorgos Seferis

Poetas - diplomatas -lorgos 
‘ferjades, savo kūryboj žino- 
as kaipo Jorgos Seferis, tapo 
its pirmutinis graikas, kuriam 
įteikta šių metų Nobelio lite- 
tūros premija. Švedų Akade- 
ija, paskelbdama jį laimėto- 
i. pareiškė, kad jo kūryba, 
■irs ir negausi, bet įžymi ir 
vėpta gilių gilių jausmų šalti- 
o, tekančio iš heleniško pasau- 
3 kultūros; kad jo galvosena, 
ilius ir kalbos grožis vienat- 
eni, ilgainiui tapę neišdildomu 
mboliu viso to, kas yra nesu

naikinama heleniškos buities 
įsikūnijime; kad jo kūryba 
mums priverstinai primena tai, 
ką dažnai pamirštame: geogra
fiškai Graikija nėra tik pusia
salis, bet pasaulis vandens bei 
tūkstančių salų, senovinė jūros 
karalystė, pavojingi bei audrin
gi jūrininko namai, šioji Grai
kija yra nuolatinis jo poezijos 
fonas, kuriame sukuriama 
šiurkšti ir švelni jos didybės vi
zija.

1931 metais Seferis išleidžia 
; pirmą savo eilių rinkinį ir iš- 
; vyksta į Londoną pirmam dip
lomatiniam paskyrimui. Ten, 
didelės T. S. Elioto įtakos pa
veiktas, tampa simbolizmo ne
šėju modemion graikų poezijom 
Tragiškasis šių laikų žmogaus 
likimas vis iššaukiamas įvai
riuose jo kūriniuose; Argonau
tuos, Cisternoj, Asynos Kara
liuj ir daugely kitų.

Asynos Karalius yra labiau
siai žinomas ir daugelio kritikų 
laikomas geriausiu jo kūriniu. 
Čia mitologinis šaltinis yra Dia
da — joje tiktai' vienintelis 

i sakinys rodo, kad Asynos ka

apkurto.
Senovinė varpinė stūkso už šilo
Kaip vaidas, pakalnėje varpo 

užburto...

Jurgis Baltrušaitis

Spalio 26 d. Čiurlionio galeri
joj, Chicagoj, buvo atidaryta 
dailininko Antano Tamošaičio 
dailės darbų paroda, kurioje pa
matėme 30 tapybos, 10 akvare
lės ir 12 grafikos kūrinių. Pa
rodą visuomenei pateikė Jaunų
jų dailininkų klubas.

Tamošaičio kūryba perdėm 
paremta lietuvių liaudies moty
vais, bet Tamošaitis mūsų liau
dies kūrinius savitai transfor
mavo, natūralistinę tų kūrinių 
meno ašį pakeisdamas plasti
kos meno prapradais, drauge 
ryškiai likdamas mūsų liaudies 
meno vaizdų pasaulyje. Kiek
vienas liaudies menas yra tam 
tikra prasme primityvizmas. 
Tamošaitis, konkretizuodamas 
abstrakcijas ir išgaudamas iš 
konkrečių reiškinių jų esminius 
bruožus, tą mūsų liaudis meno 
primityvizmą sukomponavo gry
nai lietuviškomis formomis, pa
naudodamas tam vitražų pro
jektavimo formą. Jis savo vit
ražinėmis linijomis kuria for
mas ir dar kartą formas. Čia 
nuostabus A. Tamošaičio vir
tuoziškumas, kartais atrodo, lyg 
jis būtų išgautas automatiškai, 
užmerktomis akimis, kur drau
ge kiekviena jo kūrinių plokštu
ma bei forma yra savitos, lietu
viškos, veriančios kiekvieno lie
tuvio širdį. A. Tamošaičio kū
ryba ne tik savita, bet taipgi 
ir moderni, panaudojant vis gi
lesnius šių dienų tapybos hori
zontus. Užtat jo paveikslai yra

ralius buvo vienas iš tų didvy
rių, kurie plaukė į Troją. Poe
mos vyksmas prasideda sugriau
tame akropoly, ant stataus 
kranto, netoli Nauplijos. Tas 
sakinys dabar jau visų užmirš
tas, ir karaliaus tvirtovė pavir
tusi į akmenų kapines. Iš kar
to čia atvaizduojama visa tai, 
kas liko iš prarasto rojaus, ku
rį moderniojo Odisėjo ilgesys 
nuo’at iššaukia ir kurio jisai 
amžinai ieško. Už šių simbolių 
telieka tuštuma iš praeities, tuš
tuma patyrimo, dabar pavirtu
sio svajonėmis, tuštuma emoci
jos, kurią laikas pavertė į ak
menį, ir pagaliau paties dai
niaus tuštuma. Šis eilėraštis pa
rodo tai, kas yra, tur būt, ypa
tingiausias Seferio genijaus 
bruožas: jo sugebėjimą pagauti 
dabartinio istorinio sąjūdžio 
nuotaiką tais vaizdais, kurie iš
šaukia jo tautos istoriją; jo su
gebėjimą išreikšti dabartinę gal
voseną tomis nekintamomis ko
kybėmis, kurios apibrėžia jo 
tautą: jos peizažas, jos litera
tūra, jos apčiuopiama bei mito
loginė praeitis, šis praeities at
vaizdas vaidenasi poeto sąmo
nėj net tada, kai jis tampa ne
paprastai artimas ir lyriškas,

švelnūs, bet drauge ir mistiški, 
pilni minties, verčią žmogų prie 
jų susimąstyti, svajoti, pergy
venti mūsų pasakų, dainų ir pa
davimų vizijas.

Dailininko savitumas yra jo 
darbo technika, paveikslų api
pavidalinimai, jų motyvai, turi
nys. A. Tamošaitis visais tais 
požiūriais yra originalus, mūsų 
dailininkų tarpe net vienišas ir, 
tuo pačiu, dar vertingesnis mū
sų kultūriniame gyvenime. Ta
mošaitis ne tik studijuodamas 
mūsų liaudies meną, bet ir jį 
pergyvendamas, į dabartinį sa
vo kūrybos kelią atėjo per pui
kų visuotinio meno suvokimą, 
per gilias studijas toje srityje, 
tad ir jo technika yra akivaiz
džiai išbaigta.

Šiemetinė A. Tamošaičio pa
roda rodo, kad jo tapybos tech
nika, formų išbaigimas tobulė
ja, ir jo šiemetiniai kūriniai, pa
lyginus juos su praeitų metų 
parodoje išstatytaisiais, yra gi
lesni, juose jaučiama taipgi erd
vė, o ne vien tik plokštuma.

Iš išstatytų paveikslų akį tuo
jau patraukia; Plovėjas, Baž
nytkaimis, Margasparniai bičiu
liai, Kaimyno sodyba, Pasvirę 

į paminklai, Didinga praeitis, 
Marčios gėlė, Tolumų akiračiai. 
Iš akvarelių: Vakaro atošvaistė, 
Aušros spalvos. Mano sapnas. 
Iš grafikos: Artimieji kaimynai, 
Pajūrio kasdienybė, Laimingas 
pavasaris. Tačiau ir visi kiti tos 

, parodos kūriniai vergia žiūrovo 
akį, verčia prisiminti po rugia- 
piūtės likusių įstrižainių ritmą 
ar tetulės kiemą, primena tuos 
mūsų poeto J. Baltrušaičio žo
džius apie mūsų krašto senovės 
varpines, mūsų laukų Rūpinto- 

. jėlius bei liaudies oranamentiką.

Antanas Tamošaitis Mano pasaulis

(Iš parodos Čiurlionio galerijoje)

net kai fonas ir aplinkybė, ku
ri jį žadina, yra skaisčiausia. 
Savo kūryba Seferis gali būti 
atvaizduotas kaipo Odisėjo įpė
dinis — iškalbus didvyris vi
siems mūsų amžiaus atitolin
tiesiems, kurie trokšta grįžti 
į prarastą savo rojų.

Priimdamas pranešimą apie 
savo laimėjimą, Jurgis Seferis

šitaip išsireiškė: “Aš galvoju, 
jeg švedų Akademija, parink
dama graikų poetą Nobelio pre
mijai, norėjo parodyti savo so
lidarumą su gyvąja šios dienos 
Graikijos dvasia. Turiu minty 
tą Graikiją, dėl kurios tiek daug 
kartų kovota, norint išlaikyti 
tai, kas dar yra gyva jos senoj 
tradicijoj.

pamir%25c5%25a1tas.net


DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. lapkričio mėn. 2 d. '

LAIKE IR GYVENIME

RELIGIJA IR INTELEKTUALAI
Tarp Naujojo Pasaulio teo

logu i pirmąsias eiles savo įta
ka iškilo jėzuitas Gustave Wei- 
geL dabar, Vatikano H suvažia
vimo metu, tapęs Krikščionių 
Vienybes sekretoriato patarėju.
Yale universitetas jam suteikė 
garbės daktaro laipsnį už “pio
nieriškus laimėjimus katalikų - 
protestantų dialoge”.

Prof. Weigel vienuolika me
tų dėstė Chilės katalikų univer
sitete, o dabar profesoriauja 
Woodstock jėzuitų kolegijoje, 
kur studijuoja ir mūsų lietu
viai jėzuitai. Prieš pora metų .
su paskaitomis jį buvo pakvie-Į nebuv° tiek daug bažnyčioms 
tusi Goucher kolegija Baltimo- priklausančių žmonių, kaip da-

kėtis, kad kokia nors teologija 
bus vizija Dievo tokio, koksai 
jis yra savo didybėje ir savo 
neaprėpiamume žmogaus pro- Į 
tui”.

Kultūra ir Dievybės vizija
Toliau prof. Weigel prisime- Į 

na kultūros istoriko Toynbee 
užuominą, kad kultūra, kuri bu
vo sėkminga pakelti žmoniją į 
aukštesnį laipsnį, žmogui taipgi 
atneša geresnę Dievo viziją, ne
gu turėjo pirmtakai. Tam jis 
randa patvirtinimo gyvenime. 
Niekada Amerikos istorijoje

•Antano Tamošaičio parodą Čiurlionio galerijoje atidarant. Kal
ba vyr. galerijos direktorius dail. Viktoras Petravičius.

Nuotr. V. Račkausko

rėje, praėjusiais metais — North 
western universitetas Chicago
je. Tos dvi paskaitų serijos yra 
pasirodžiusios dabar knygoje 
“The Modern God” (išleido Mac- 
millan Co. New Yorke, 168 psl., 
$3.95).

Liberalizmo, komunizmo 
evoliucija

Šiam veikale prof. Weigel 
sprendžia tikėjimo problemas 
sekuliarinėje (pasaulietiškoje)

bar. Universitetų rūmuose, kur 
religinės bendruomenės prieš 
30 metų buvo nelaukiamos, da
bar jos reiškiasi įvairiomis vei
kimo rūšimis. Nedaug tėra laik
raščių, kurie drįstų kalbėti krei
vai apie religiją. Net ir Ateis
tų sąjunga pakeitė savo vardą 
į Tom Paine Lygą. Ir tas reiš
kinys nėra būdingas tik Ameri
kai.

Sekuliarizmo nualintos sielos

Kurti nauja, nematyta pasaulį
Čiurlionio galerijos vyr. direktoriaus Viktoro 

Petravičiaus žodis, atidarant Antano Tamošaičio darbų
v parodą

kultūroje. Turėdamas prieš akis Tačiau iš kitos pusės, sekulia- 
nekatalikiškąją auditoriją, au- i rizmo nualintos dvasios nenorė- 
torius labai atsargus, linkęs tų leisti Dievui rodytis gatvėse 
daugiau susilaikyti, negu paša- ■ ar fabrikuose — Jam norima 
kyti perdaug. Jis užakcentuo- tik palikti teisę užsidaryti žmo- 
ja ryškią raidą vadovaujančių nių širdyse. Daugelis filosofinių 
idėjų visuomeniniame ir valsty- i krypčių taip pat pasilieka šal- 
binųime gyvenime. Pažymi, jog tos Dievo atžvilgiu. Ir vis dėlto 
žmotiija jau toli paliko Man- j paties gyvenimo slinktis atneša 
chęgterio liberalistinę kryptį ir ir skaidresnių faktų. Buvo lai
jokia valstybė nebepatiki savo 
krimto ekonominio gyvenimo 
vien privačių individų iniciaty
vai^. tačiau iš kitos pusės gyve- 

patirtis ir iš komunizmo
(indų išmušė ne vieną jų 

doktrinos piliorių. Pvz. jie jau 
seniai atsisakė minties, kad rei
kia šeimos idėją aukoti pilnes- 
nio kolektyvizmo siekimui.

Teologijos ribotumas 
Kalbėdamas apie teologiją, 

prof. Weigel pabrėžia jos, kaip 
ir kiekvieno mokslo, ribotumą: 
“Dievybė yra beribė, bet teolo
gija yra tik žmogaus pasiektas 
Dievybės supratimas, ir dėl to 
žmonių sukurtosios teologijos 
parodo visus jų autorių trūku
mus. Mes privalome turėti gal-

kas, kai 1849 m. grupė seselių 
vienuolių iš Montrealio (Kana
dos) laivu pro Cape Horn pa
siekė San Famcisco, norėdamos 
ten pradėti darbą, tačiau šios 
diecezijos vyskupas neleido 
joms išsikelti į krantą dėl to, 
kad neturėjo galimybės garan
tuoti jų saugumo, ir jos priva
lėjo grįžti į Chilę labdaros veik
lai.

Naujas posūkis tarp 
intelektualų

Dabar kitos nuotaikos. JAV- 
se eina gerokai kairus (kai ku
rių netiksliai net laikomas rau
donu) žurnalas “Partisan Re- 
view”. Jis 1950 m. paskelbė sim
poziumą tema “Religija ir inte
lektualai”. Ta tema pasisakė

Čiurlionio meno galerijos pa
rodų sezoną pradėjome prieš ke
lias savaites simboliškai labai 
reikšminga paroda — jaunųjų 
dailininkų paroda. Tatai turėtų 
reikšti, kad mes jauni, kupini 
gyvybės, naujų polėkių ir kū
rybingos dvasios, kad mūsų 
meno galerija tikrai gyvuos ir 
kas metai puošis naujais pa
veikslais, kuriuose atsispindės 
ne rutina, ne senatvė, ne praei
tis, o priešingai — pažanga, be 
kurios gyvenimas ir menas su
stotų vietoje.

Visoks menas nėra vien tik 
kūrėjo nuosavybė, jis labai yra 
reikalingas ir kūrybos priėmė
jo — skaitytojo, žiūrovo, teatro 
ar parodų lankytojo. Jeigu ku

si,myli, kuriam dailės paveikslas 
yra būtinybė jo namuose.

Tokia didelė metamorfozė 
meno pareikalavime uždeda dai- 
’ininkui - kūrėjui naujus ir daug 
platesnius uždavinius. Jam nebe 
gana piešti įžymių žmonių (ba
ronų, grafų ar šiaip turtingųjų) 
portretus, jų pilis, rezidencijas, 
jų rūmus bei jų latifundijų pei
zažus. šiandien dailininko tema
tika ir meninis uždavinys daug 
platesnis, įvairesnis, nuostabes
nis, besidriekiąs ligi neapmatuo
jamų tolybių, šiandien dailinin
kas turi kurti naują, nežinomą, 
nematytą pasaulį — nes tatai 
yra jo kūrybos uždavinys. Ta
pyti, kad ir labai tobulai, mus 
supančią aplinką, išmokus ta
pybos technikos, vargu ar gali- I 
me vadinti kūryba, tai daugiau 
prilygsta gero amatininko dar
bui. '

Praeityje yra buvę daug me
no srovių, visokių krypčių, vi
sokių mokyklų. Jos visos buvo 
iššauktos gyvenimo, jos visos 
savo laiku buvo būtinos, net rei
kalingos. Tačiau gyvenimas ne
stovi vietoje. Ir šiandien manyti 
ar tikėti, kad dailės srovė, mo
kykla ar kryptis, buvusi reikš
mingai lemiama prieš penkias-

šimtu procentų tvirtinti, kad koje ir kūrybos priemonėmis 
tos naujos priemonės yra nege- turi būti pats sau autoritetas, 
ros? Į tai atsakymą atneš tik Tik tada jis gali būti didelis.
istorinė perspektyva ateityje. 

Dailininkas paveikslo temati-
(Nukelta į 5 psl.)

TAIP,
PAS MUS JUS GAIJT PASIRINK 
n TAUPYMO PLANĄ PAG Al 
14 VO PAJĖGUMĄ... APLANKY
KITE MUS GREITAI.

4 DIVIDENDAI UI 
INVESTAC1JAS 
MOKAMI KAS

KETVIRTIS
METU

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
110,000 F.S.L.I. KORPORACIJOS

voje: kaip negalime tikėtis iš 20 autorių, tokių, kaip A. J. 
kultūros, kad ji atneš mums Ayer, John Dewy, J. Maritain, 
utopiją, taip lygiai negalime ti- Sidney Hook, I. A. Richards,

Mieli Tautiečiai!

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS)

seniausioji Anglijoje lietuvių prekybos įmonė turinti 
krautuvių tinklą Londone ir veikianti nuo 1938 metų 
savo 25 metų jubiliejaus proga siūlo pasiųsti Jūsų 
giminėms ir artimiesiems į Lietuvą ypatingai gero
mis sąlygomis, be pasiuntimo, muito, licencijos, 
draudimo ir jokių kitų mokesčių.

Nr. 1. Kalėdinį siuntinį tokios sudėties:

10 jardų grynos vilnos su įrašais ALL WOOL MADE IN 
JENGLAND medžiagos trims kostiumams arba

9 jardus storos labai šiltos žieminės paltinės grynos vil
nos medžiagos Jūsų pageidaujamų spalvų

tik už 79 dolerius

nos.

arba

Nr. 2. šventinį siuntinį tokio turinio.

3’/2 jardų grynos vilnos angliškos medžiagos kostiumui; 
4 jardai puikaus nilono medžiagos suknelei;
3 šilkines patrauklias skareles:
2 poras niloninių kojinių;;
1 vyriškas arba moteriškas grynos vilnos nertinis;
1 išeiginiai vyriški marškiniai;
1 svaras saldainių;
1 svaras šokolado

tik už 69 dolerius
Pristatymą garantuojame per 4 savaites nuo užsakymo die-

Katalogus ir pavyzdžius siunčiame nemokamai. 
Patarnaujame visuomet greitai ir sąžiningai. Rašykite:

BALTIC STORES, Ltd.
421 Hackney Road, London, E. 2.

GREAT BRITAIN

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas
ir apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, UL

illlllllililllllllllllillllllllllllllllllllllllllllli

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 v&l v a, R

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

Tel. HEmlock 4-2413 
715* So. Maplewood Avė. 

Chicago 2*. IU.
iiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiuii

tik sau, jis tepasiektų tik dali
nį savo kūrybos tikslą. Todėl 
yra labai džiugus reiškinys, kad dešimt, šimtą ar tūkstantį me- 
metai po metų Čiurlionio gale- tų, tokią pat rolę vaidintų ir da- 
rijoje ruošiamų parodų lanky- barties meno raidoj, būtų para- 
tojų skaičius nemažėja, o prie- doksinė nesąmonė. Dar blogiau 
šingai — didėja, ko nepastebi- pagal ją tapyti šiandien, 
me kitų kultūrinių įvykių vyks- Kadaise buvo net nustatytos 
me. paveikslų tapymo taisyklės, ku-

„ „ . . . .... rių reikėjo laikytis ir, gink Die-Kalbant grvnai apie dailės * ,... -14. ve, netapyti kitaip. Dar ir da-meną, jis tampa vis platesnių , ’ .... . . ... . ,. ’ . . , . bar yra atsilikusių dailininkų,
, , j / .. kurie tas mokykloje išmoktaspaprasčiau sakant, demokrate- ... , < . ...- ■ T . . ,. - , . . taisykles brangina ir bijo netja. Jeigu tolimoje ir nelabai to- J . , i. .. . , ... per nago juodumą nukrypti nuoUrnoje praeityje dailės menas .. ... . . .., J f .. . . . A., , jų, tuo prazudydami savo mdi-buvo privilegija vien tik baronų, ., , , , • . . .

grafų, kunigaikščių ir milijonie- rėdamį Teptukas paveikslams

5$$% NAMU PASKOLOS IKI 
25 METŲ, JOKIU P R ĮMOK ĖJIMO 

PARAUDU

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSN. 

1447 S. 4®th Ct., Cicero SO, IU.
Telef. 656-6330 & 242-4305 

Joseph F. Gribauskas Eiec-Secy 
NEMOKAMA VIETA MAŠINOMS

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE ir IŠ LAUKO). 
UNIJA. DRAUDIMAS

Skambinti Algimantai Dikiniui 
TeL GA 5-5867.

Slirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, UI.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitos kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 32, IU. Tel. YA 7-5980

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

rių, tai dabar jis yra tapęs pri- i piešti buvo vartojamas, nežinau, 
einamu kiekvienam kultūringam jau prieš kokią daugybę metų. 

rėjas savo darbą paliktų vien žmogui, kuris juo domisi, žavi-! Bet argi tik jis tėra vietintelė 
dailės kūrybos priemonė? Jau

---------------------------------------—------------------------------------------- savo tarpe turime dailininką,
Raul Tillich. Šis pastarasis au- rios prieš trejetą generacijų Pie®ianti špachteliu - peiliu. Yra 
torius rašė; “Negalima abejoti,; skelbė Dievo mirtį, dabar juo- dailininkų, piešiančių pirštu, ko- 
kad tarp intelektualų yra įvy- kiasi iš savo'pirmtakų ir labai J®™8* Toks amerikietis PoIIock 
kęs posūkis religijos linkui, drąsiai kalba, kad Dievas yra Piešia savo dideles drobes, da- 
Paskutinio dešimtmečio literatu- gyvas. žus ant isspausdamas tiesiog
ra yra nuolatinis to fakto liu
dininkas. Sunku būtų tarp da
barties žymiųjų filosofų, belet
ristų, poetų, dramaturgų, pėda-, x . .. x x ,
gogų, psichologų, fizikų rasti JujTS J
kokį nors, kuris būtų šalininkas 
tokio lėkšto ateizmo ar tokio 
optimistiško sekuliarizmo, kok
sai reiškėsi prieš dvi ar tris ge
neracijas”.

Neberašo “Dievo mirties” 
nekrologo

Srovės, kurios prieš 60 metų

iš tūbos. Kas šiandieną galėtų
V isuomenės sąžinė 

Tai reiškiasi ir moralės sri- liiDoino ELECTPOniCS

vo linkimas pasisakyti prieš as- Itv-haoijai-ouost. rckc
ketinį auklėjimą, nes tai už- I antenos - baterijos ■ .... . .... I KL.VIRT. PRIETAISAI-Ugniauzią jaunuomenes reiškimą- I t«iwau*to> karna* tr garantga
si, kam reikią suteikti laisvę, 13321 S. Halsted St.- CLiffsce4-5665
kad susilauktume nesukaustytų __________________________
asmenybių. “Ši teorija dabar ■ 1-o — 1 -.-
yra bombarduojama su plačiai j IVI V I N U 
besireiškiančiu kritiškumu, ir R. ŠERSNAS perkrausto baldus 
nebėra reikalo jos naujai beuž- 'r kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 

' leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

------- , ---- ----------
j dabar nebėra jau tokia ryžtin- — “Ji yra taip pažeidžiama, kad
. ga pranašų grupė, pasiruošusi tik reikia stebėtis, kaip ji galė
' rašyti Dievo mirties nekrologą. jo rasti visuomenės pritarimą”.

Net tokie pirmaujantieji inte Religijos moralinė įtaka žymi
lektualai kaip Toynbee, Mal- ir prof. Weigel savo knygos
raux, Heidegger, Eliot, Greene, paskutiniame puslapyje galėjo
Aldous Huxley, Buber, nors ir kalbėti: “Bažnyčia nėra Ameri
nėra ortodoksiški tikintieji, bet kos visuomenės sąžinė, tačiau

J. Pr.
apie gyvąjį Dievą. Daugelis iš sąžinės formavime’ 
priklausiusių toms srovėms, ku-

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.

Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki8:00 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

f

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪRĄ, IšMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PAI/TAI
• FOR.VIALfS ItfBAI • UNIFORMOS

Darbas atliekamas geriausiose 
"SIMPHON” Uompanijos siuvyklose.

vietinių Ir užsieninio

NAUJAUSI MADŲ Al KNAIBAI

Didelis pasirinkimas 
medžiagų.

Amerikoje 4i
S1MPS»ON (

, r
norius

i ■ ■ '
VILUI I 1

JONAS H. AKSYS
6645 S. WINCKESTER AVĖ. CHICAGO 36, ILL., TEL. 925-5179

Nuo pirmadienio iki penktadienio vakarais nuo 7 iki 10 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

Kainos: Paltai nuo 360 Iki... Kostiumai nao SS.V iki..,

KVIEČIAME APLANKYTI MCSę NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

1%
2|

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas

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

VAI Alinnc* PIRM. ir KETV................................ 9 v. r. iki 8 p. p.
VHLMnUUdi ANTRAD. ir PENKT........................... 9 v. r. iki B v. p.

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

TAUPYK kur tavo pinigai gauna dividendą 
kas trys mėnesiai

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4192 ARCHER AVĖ. CHICAGO 32, ILLINOIS Vlrginia 7-1141
Chartered and Supervised by the U. S. Government

Turtas $85,000,000 Ats. Fondas virš $8,500,000
54 metų bėgyje Bendrovė visuomet išmokėjo taupmenas pagal pareikalavimą.

♦ PASKOLOS NAMŲ REMONTAMS duodamos be jokių priediniy paskolos sudarymo iilaidp.
♦ NAMŲ PASKOLOS duodamos lengvomis sąlygomis iš žemiausiy nuošimčiŲ.

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
Prezidentas

JUSTIN MACKIEVVICH, 
Valdybos Pirmininkas

DARBO
Pirmad.
Antrad.
Trečiadicn.
Ketvirtad.
Penktad.
šeštad.

VALANDOS:
9 iki 8 vai. vak. 
9 iki 4 vai. vak. 
— nedirbama.
9 iki 8 vai. vak. 
9 iki 4 vai. vak. 
9 iki 12 vai.

//<57 ’Olll SitMtS'
insured:



Po Aldonos Stempužienės rečitalio Jaunimo Centre, Chicagoje.
Iš kairės: sol. Nerija Linkevičiūtė, rečitalio akomponuotojas pia
nistas Boies Whitcamb, sol. Aldona Stempužienė, sol. A. Dičiūtė- 
Trečiokiene ir sol. Dana Stankaitytė.

Nuotr. A. Gulbinsko

ALDONOS STEMPUŽIENĖS 
REČITALIS

1ZA MOTEKAITIENĖ

šeštadienį įvykęs solistės Al
donos Stempužienės rečitalis 
Jaunimo Centre, Chicagoje, pri
pildė beveik pilną salę rimtos 
muzikos gerbėjų. Gera dalimi 
tai nuopelnas Santaros - švie
sos Federacijos pastangų, ku
rias ji parodė ir anksčiau, pa
našiai sutraukdama publiką į 
pianisto Smetonos ir kt. meni
ninkų rečitalius. Taip atkviečia
ma visuomenė, reikia manyti, 
jau papras lankyti šitokios rū
šies koncertus ir be didžiai fan
tastiškų reklamų apie koncer
tuojantį menininką, o vien pa
gerbdama ir įvertindama jo 
meilę ir kruopščias pastangas 
menui, pati būdama gyvu liudi
ninku ir vertintoju jo meno pa
kopos. šį kartą, gal būt, prieš- 
koncertinė reklama buvo praau
gusi patį koncerto faktą, tačiau 
visuomenei vis dėlto tai buvo 
neeilinis įvykis ir paskatinimas 
lankytis į panašius koncertus.

Solistė Stempužienė, palydima 
pianisto Boies Whitcomb, išpil
dė sekančią programą:

Che faro senza Euridiee 
(Orfeo ed Euridiee) .. Gluck 
Lasciatemi morire (Aria
na) ............................... Monteverdi
Aznarilli, mia bella . . Caccini 
Danza, danza fanciulla gen 
tille .................................... Du rante

Von ewiger Liebe .... Brahms 
Vergebliches Staend
chen .................................... Brahms
Lopšinė ............................... Šimkus
Užmigo žemė .... Sasnauskas

O don fatale (Don carlo . . Verdi

Amour, viens aider (Sam- 
son et Dalila) .... Saint- Saens

Le Promenoir dės deux 
Amants (žodžiai Tristan
Lhermite) ...................... Debussy
Aupres de cette grotte sombre 
Crois mon conseil 
Je tremle en voyant to visage 

Trys posmai iš K. Bradūno poe

mos “Maras” ................. Švedas
Ir užliejo visą kraštą
Mirusiojo veidas
Pro medinę vartų koplytėlę

Serenada (žodžiai J. Balt
rušaičio) ................... .. Lapinskas
Alyvos (žodžiai S. Ne
ries) .................................... Gruodis
Aguonėlės (žodžiai K. Bin
kio) .................................... Gruodis i

Už balto stalo sėdėjau. . Banaitis
Gieda gaideliai ryliuoja - Banaitis : 
Plaukia antelė .... Jakubėnas i 
Piemenų raliavimas . . Jakubėnas j

l

Didesnę šios programos dalį 
solistė keliais atvejais jau buvo 
dainavusi Chicagoje. Publikai, 
ypač muzikams, būtų įdomiau, j 
kad nūdieniniai rečitalių solis-Į 
tai nepasitenkintų sudedami į 
programą toj pačioj aplinkoj 
jau jų pačių pildytus kūrinius 
tik su mažu įnašu naujų daly
kų. Ištisai nauja rečitalio pro
grama teigiamiau apsprendžia 
paties menininko subrendimą, 
bei pa jėgumą. Taip pat svarbu , 
ir apgalvotas jos parinkimas, 
bei sugrupavimas, laikantis epo- i 
chiniu aė kitokiu atžvilgiu kū
rinių grupių vientisumo. Kaip 
neapgalvotumo pavyzdžiu šioj 
proframoj yra lietuvių klasikų į

Šimkaus “Lopšinė’’ ir Sasnaus
ko “Užmigo žemė”, lyg per 
klaidą atsidūrę tarp romantiko j 
Brahmso ir Verdi arijos.

Nepaisydami gausaus mūsų 
meno ir liaudies dainų lobyno, 
dažnai mūsų rečitalių solistai 
neranda programose joms ati
tinkamos vietos. Šioj programoj 
Stempužienė pagirtinai sudėjo 
net 12 lietuviškų dainų, jų tar
ne įdomių naujoviškos formos 
jaunųjų kompozitorių: Švedo 
tris posmus iš Bradūno poemos

“Maras” ir Lapinsko “Serena
da”.

Programos pildyme buvo jau
čiama solistės ir pianisto har
moningas duetas, ypač jautrus 
uanisto prisitaikymas — kad 

nenustelbtų solistės balso pajė
gumo — dramatiniuose momen
tuose, bei rečituojant jai beveik 
visas dainas pianissimo, virs
iančiu į šnibždesį.

Retas dalykas, kad mezzo- 
sopranas išdainuotų beveik vi
są koncertą pianissimo. Toks 
dainavimo būdas ypač tiko jos 
impresionistinei Debussy grupei, 
originaliai papuošė lietuviškų 
liaudies dainų skambesį ir da
rė savotiškai įdomų švedo “Ma
ro” rečitavimą. Tačiau jis už
dėjo ir vienalytę stiliaus skrais
tę ant visos pildomos progra
mos, ir rezultate liko nukentė
ję abi arijos bei kiti dramatiš
kesni kūriniai, kur solistės bal
sas rodė net techniškų proble
mų.

Grįžtant prie neįprastai sub
tilaus dainininkės rečitalio pro
gramos išpildymo, tenka paste
bėti, kad publika jos tylų dai
navimą priėmė su malonumu, 
kaip atgaivą triukšmingame did
miesčio gyvenime. Abudu reči
talio menininkai scenoje laikėsi 
pasigėrėtinai ir publika nesi
gailėjo jiems katučių. Po pir
mos dalies solistė padainavo bi- 
sui Donizetti ariją iš operos 
“Anna Bolena” ir po antros da
lies — liaudies dainą a capella 
ir “Kur bakūžė”. Solistė buvo 
apdovanota gėlių puokštėmis, c 
po koncerto svečiai buvo pavai
šinti kavute.

Antanas Tamošaitis Kalvos tyla 
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

ilgą kelią nuo Kauno Meno mo
kyklos ligi Švento Lauryno upės 
pakrančių Kanadoje.

Antanas Tamošaitis, visą sa
vo gyvenimą pašventęs lietuvių 
liaudies meno studijoms, šian
dieną kalba į mus, kaip mūsų 
amžiaus modernus menininkas, 
atsirėmęs į iigų amžių lietuvių 
liaudies meno praeitį ir grožį.
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ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

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

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

Antanas Tamošaitis

Iš parodos Čiurlionio galerijoje

Marčios gėlė

Kurti naują, 
nematytą pasaulį

(Atkelta iš 4 pusi.)
Visoks sekimas, kad ir pačių 
didžiausių praeities meistrų ar
ba pačių garsiausių ir žymiau
sių bei reikšmingiausių praeities 
mokyklų, menininką žudo, nes 
niveliuoja asmenybę, kuri, netu
rėdama drąsos mestis į naujo
vę, paskęsta rutinoje, atsiduo
dančioje praeitimi.

Drąsa tapyti ne taip, kaip li
gi šiol buvo tapyta, gąsdina ne 
tik žiūrovą, bet ir dailės kritiką, 
kuris, išmokęs žiūrėti į paveiks
lus pagal praeityje nustatytas 
taisykles, išvydęs nematytą ir • 
neregėtą, pasimeta ir nebežino, 
kaip kritikuoti.

Man yra labai malonu šiandie
ną atidaryti parodą, kurios pa
veikslai kaip tik yra drąsių ir 
ilgų naujovės ieškojimų rezul
tatas. O dar maloniau, kad dai
lininkas, tuos paveikslus sukū
ręs, yra ne koks nors jaunuolis, i 
kuriam gal dauigau pritiktų bū
ti drąsiam ir kitoniškam, bet 
dailininkas, kuris nuėjo labai

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

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

I . MIGLINAS
2549 W. 69th St n t. PR 6-1063

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sią šukuotoją Vlado Andrijausko 
priežiūroje.

Artistic Beauty Salon
2711 West 7lst Street
Telef. HEmlock 6-1098

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. 9 iki 6 v. vak., kitu laiku susitarus.

LIETUVIŲ PREKYBOJE TERRA
3237 We$l 63rd St., Chicago 29, III., lai. 434-4660
Gintaras, puošmens ir brangenybės, lietuviškos knygos ir muzi
kos plokštelės, kristalas, stalo sidabras, japonų ir bavarų por- 
celano servyzai, meniškieji odos dirbiniai ir d. kt.

DĖMESIO!!
FIRMA

PACKAGE EXPRESS AND 

TRAVEL AGENCY, Ine.
Vyr. įstaiga 1530 Bedford Avė., Brooklyn IG, N. Y.

Tel. IN 7-5522 *

Pagal susitarimą su Sovietų Sąjungos Vnešposiltorg pri
ima užsakymus iš Amerikos gyventojų dovanom, aukštos ko
kybės sovietinėmis prekėmis, kurios bus įteiktos be jokių 
muitų ar kokių primokejimų giminėms, gyvenantiems Sovietų 
Sąjungoje.

Didelis prekių pasirinkimas; tarp jų automobiliai, moto
ciklai, dviračiai, televizijos aparatai, šaldytuvai, radio apara
tai, siuvamos mašinos, foto aparatai, laikrodžiai, akordeonai 
ir t. t.

Prekių pristatymas garantuojamas per 8 iki 40 dienų, 
atsižvelgiant į tai, koksai daiktas dovanom parenkamas.

Reikalaukite katalogų telefonu ar raštu, kuriuos gausite 
nemokamai iš mūsų Vyr. Įstaigos:

Package Express & Travel Agency, Ine.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuvių jmonS ir re
gistruota U.S. Department of 
Justice.
COSMOS PARCEL EXPRESS, 

Corp.
3212 S. Halsted, Chicago 8, Hl.

Tel. — CA 5-1864 ir 
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
2608 W. 69 St., Chicago 29, IU. 

Tel. — WA 5-2737
Didelis pasirinkimas medžiagų lr 
visų kitų siuntiniams tinkamų 
prekių žemomis kainomis

Įmonei vadovauja: Edvardas
Žukauskas ir Vytautas Žukauskas, 
abu turi didelį patyrimą.. Kalėdi
niai maisto siuntiniai iš U.S.A. 
ir Danijos.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

Lietuvių B-ve
WORLD PARCEL SERVICE 

2715 W. 71st Street
Chicago 29, III. Tel. 471-1424

Tel. GRovehill 6-7875

ALF. STANČIAUSKAS — 
HEATING and C00L1NG

(šildymų lr šaldymų Įrengimas) 
7304 So. Rockrvell Street

CHICAGO 29, Ln.

MiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
' 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 

už apdraųdų nuo ugnies lr auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208% West 95 Street 
Chicago 42, Illinois

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339 
I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

WESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI
Sav. ST. SCERBA LA 3-1790
4318 S. Western, Chicago 9, IH.

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 

visų modemiškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele

vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIET U VI V ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. Ir ketvir. 9—9 vai., antr., treC, lr šeštadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų

f

Kas tik turi gerą skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAG01E:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted Si., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

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

Vedėjas J. UEPONIS

Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos.

C|Z| D’C S E L F 
Wl\lr WSERVICE

Liąuor Store
5515 S0. DAMEN AVL ALL PHONES WA 5-8202

OCTOBER - SP AL. 31, NOV. LAPKR. 1-2 D.D.

BARON VON KLUEG V.S.O.P. GERMAN 
BRANDY Fifth $3.69

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5.29

$298IMPORTED CANADIAN WHISKY Fifth

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

CENZANO DRY OR SWEET 
VERMOUTH Fifth $1.39

IMPORTED (GOLD DROPS) MANDORCREMA 
WINE 22 oz. Bottle $-|.98

HILDICK’S or LAIRD’S APPLE JACK 
BRANDY Fifth $3.69

MUIRHEAD S BLENDED SCOTCH 
WHISKY

IMPORTED RON MERITO RUM 
Lite or Gold

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR 
100 Proof

4

Fifth

Fifth

Fifth

$3-79

$2-98

$3.89

current dividend on investment bonus
4^% DIMDENDV MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investavimo bonus mokame 414% dividendų kas pusmeti ir

dar išmokame po ,/i% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS
Valandos: Pirmad., antrad.. Pentad. ir SeStad. 9 v. r. — 4:30 p, p, 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. p.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

! FRANK’S T.V. & Radio, Ine.
| 3240 S. HALSTED STREET

Į Didelis pasirinkimas įvairiausių
1 televizijos, radio, stereo aparatų,
f Pardavimas ir taisymas.
= Savininkai J. Bendoraitis ir P. Endzelis
| Telefonas: CA 5-7252
-||||||lllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.
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VALANDO8 
Pirmad nuo 12 Iki 8 po plet 
Antrad. nuo 9 Iki 4 v po plet 
Trečiad. uždaryta visų dienų. 
Ketvirt. nuo 9 Iki 8 po plet 
Penktad. nuo 9 Iki 8 po piet 
9eSt. nuo 9 lkl 12:80 po piet

on investment aooonnta

RSSBII^"L*

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga bu dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas Bau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės cmire.

CHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avė. GRovehill 6-7575 Chicago 36, Illinois

Member of Llthnenlan Chamber of Oommeroe of tlllnola J
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• Ir Latvijoje iš 30 tomų — j 
beliko trys! Jau buvo pranešta, 
kad Maskva, kaip Lietuvoje, ir 
Latvijoje k'iudo greičiau ir pil
niau išleisti “savą’ latvišką en
ciklopediją. Dabar galutinai pa
aiškėjo, kad 1957 metais pa
skelbtas planas išleisti 30 tomų 
latvišką enciklopediją yra tiek 
susiaurintas, jog bus išleista tik 
3 tomai. Tiems trims tomams 
esą sudarytos aštuonios įvairių 
sričių redakcijos. Pirmojo tomo 
vis dėlto nesitikima sulaukti 
greit, pagal planą jis turįs pa- ■ 
sirodyti tik 1965 m. Latvių kul
tūrininkai ir dėl šios datos linkę 
abejoti.

• Apie Pabaltijo pasiprieši
nimą ir Lietuvos ryšius su Va
karais. Mėnesinis, Muenchene 
leidžiamas, puošnios išvaizdos, 
Vak. Europoje vertinamas žur
nalas “Der Europaeische Osten” 
103 n-ry (spalio m.) paskelbė 
dviejų lietuvių straipsnius. Dr. 
Albertas Gerutis žurnale rašo 
apie Pabaltijo rezistenciją prieš 
komunizmą, o dr. Povilas Rėk
laitis apie Lietuvoje pastebimus 
Vakarų bei Rytų stilius, apie 
tai, kad seniausieji statybos sti
liai Lietuvą yra pasiekę iš Va
karų. Dr. Gerutis savo straips
nyje iškelia laisvo apsisprendi
mo dėsnį. Vieną dieną ir sovie
tai turėsią nusilenkti laisvo ap
sisprendimo minčiai. Dr. Geru
čio straipsnis iliustruotas Vil
niaus herbu (šv. Kristupas), se
no lietuvio kovotojo vaizdu ir 
senu Rygos miesto braižiniu.

“Susitikimas Lietuvoje” —, 
taip pavadintas dr. P. Rėklaičio 
straipsnis. Gausiai senais žemė- į 
lapiais ir Vilniaus bei kitų vie
tovių vaizdais iliustruotame i 
strž&psnyje meno istorikas nu
rodo į gotikos ir bizantiškojo 
meno ribas Lietuvoje, apžvelgia 
stiliaus elementus, įrodančius 
Lietuvos saitus su Vakarais.

• Trys komunistų nepatenki
nę romanai. Lietuvoje vis dar. 
reiškiamas nepasitenkinimas tri
mis “Pergalės” žurnale at- Į 
stpausdintals romanais. “Komj. 
Tiesoje” (nr. 200, spalio 11) J. 
Stepšys pasakoja apie priekaiš
tus rašytojų R. Lankausko (Til
tas į jūrą), A. Baltrūno (Tu 
mane šauki?) ir J. Dovydaičio 
(Žydrieji ežerai) romanams Jei 
Lankauskas pasižymįs miesčio
niškumu, tai žymiai daugiau 
priekaištų tenka Ba’trūnui — jo 
herojai kelią savybes, kurios ne
sančios priimtinos “komunizmo 
statytojams” ir, blogiausia, kad 
pasak vertintojo, Baltrūno su
kurtiems “truputį niekšams” 
leidžiama atstovauti ir... asme
nybės kulto aukoms bei, esą, 
tuo apeliuoti į skaitytojo užuo
jautą. Komunistiniams vertinto
jams nepatikę ir tai, kad Balt
rūno ir Lankausko romanų 
veiksmas vykstąs prie... konja
ko stikliukų. Dovydaitis pagir
tas, nes jis vaizduojąs aktualią 
temą, hidroelektrinės statybą, 
tačiau ir jam prikiša: jis ski
riąs nepakankamą dėmesį meni
niam charakterių atskleidimui, 
paviršutiniškai aprašinėja.

• Baltų Kultūros Dienos 
Braunschweige. Spalio 25—27 
dd. Fed. Vokietijoje, Braun- 
schweigo mieste surengtos Bal
tų Kultūros Dienos. Spalio 25 
d. atidarytos dvi parodos: iš dr. 
P. Rėklaičio rinkinių “Istorinė 
ir naujoji lietuvių grafika” ir 
“Penkių šimtmečių Pabaltijo 
žemėlapiai” (Baltų centrinės 
bibliotekos Muenchene rinki
niai). Spalio 26 d. pabaltiečių 
bičiuliui dr. H. J. Dahmenui va
dovaujant, įvyko baltų kameri
nės muzikos koncertas. Spalio 
27 d. didžiojoje miesto rotu
šės salėje surengtas iškilmingas 
aktas su pabėgėlių reik. minis- 
terio A. Moeft kalba. Baltų Die
nas globojo miesto vyr. bur
mistras ponia M. Fuchs.

• MARGUTIS, 1963 m. spa
lio mėn. šio numerio akcentas 
skirtas labiau humanitariniams 
dalykams, mažiau dėmesio vi
suomeniniam bei politiniam sek
toriui. Krinta akin pluoštas nau
jų Stasio Santvaro eilėraščių, 
K. Barėno prozos gabalas, J. 
Blekaičio kiek ilgėlesnis raštas 
apie nepriklausomos Lietuvos 
dramos teatrą ir A. Kurausko 
svarstymai apie lietuvių Jaunų
jų dailininkų klubą ir jo sureng
tąją parodą Čiurlionio galerijoje.

• KNYGŲ LENTYNA, 1963
m. Nr. 2. Džiugu, kad šitas, taip 
reikšmingas lietuviškajai biblio
grafijai leidinys, leidžiamas Vy
tauto Sauliaus, ne tik nesusto
ja ėjęs, bet ir savo estetine iš
vaizda ir tikru bibliografiniu 
pilnumu kiekvieną kartą tobu
lėja. Naujuoju- sąsiuviniu taipgi 
minima Knygų Lentynos redak
toriaus A. Ružaniec - Ružancovo 
70 metų amžiaus sukaktis.

• A. Rinkūnas, KREGŽDU
TE, I dalis. IV laida. Elemen
torius, skaitymai, aplinkos pa
žinimas. 1—II skyriui. Viršelis 
ir elementorinės dalies iliustra
cijos dail. T. Valiaus. Spaudos 
Bendrovė “Žiburiai”. 1963 m. 
Torontas, Kanada.

• A. Rinkūnas KREGŽDUTĖ.
II dalis TV laida. Skaitymai ap
linkos pažinimas ir gramatika 
pratimais trečiam ir ketvirtam 
skyriui. Viršelis ir iliustracijos 
dail. T. Valiaus. Priede žodynė
lis ir metodinės pastabos. Spau
dos B-vė “Žiburiai”. Toronto, 
Canada 1963 m.

Tai vieni iš geriausių šiam 
reikalui paruoštų vadovėlių. Jų 
populiarumą rodo ir ši, jau ket
virtoji laida. Pirmosios dalies 
kaina $2.59, antrosios — $3.

• P. Hasenoehrl, O. F. M., 
SERAFIŠKVSJU KELIU. I t.
Mąstymai pagal bažnytinius me
tus. Iš vokiečių k. išvertė kan 
M. Vaitkus. Išleido Pranciško
nai, 1963 m. Didelio formato, 
670- psl. leidinys. Tai yra kny
ga, nepaprastai išgarsėjusi re
liginėje literatūroje. Iš origina

llllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlItIIIIIIIIIIIii

KVALIFIKUOTOS 
RANKOS ir AKYS

NAUJI “LAIŠKAI LIETUVIAMS”
Mūsų religinės ir tautinės kul

tūros žurnalas, leidžiamas tėvų jė
zuitų, nuolat tobulėja ir daro pa
žangą. Gražios iniciatyvos parodė 
naujasis redaktorius Kęstutis Tri- 
mkas, S. J., talkinamas padėjėjo 
Gedimino Kijausko, S. J. Jaučia
mas išradingumas medžiagos laužy
me į puslapius, įvestos naujos vin
jetės, parinktos patrauklios iliust
racijos, visą puslapį paskiriant bu
vusiam redaktoriui tėvui J. Vaiš- 
niui, S. J., atskiru straipsniu ap
žvelgiant ir jo sėkmingą darbą. 
Gerą įspūdį daro, kai jauti rodo
mą respektą ir anksčiau buvu- 
siams to pažangaus žurnalo kūrė
jams, tvarkytojams.

Naujasis redaktorius savo įžan
gos žodyje pažymi, kad ateityje 
norima daugiau kreipti dėmesį į

lo (vokiečių kalba) ji yra iš- j 
versta į ispanų, vengrų, slovėnų, 
olandu, italų ir ang'ų kalbas. 
Mąstymai pirmiausia taikomi 
Šv. Pranciškaus ordino vienuo- 
’iams, tačiau naudingi ir kitoms 
vienuolijoms, o taipgi ir pasau
liečiams. Maloniai skaitytoją 
nuteikia sklandi ir graži lietu
viškojo vertimo kalba. Tai

RŪTA
uMARQUETTE PARKE f 6812 So. Westem, PR 8-3493

Čia gausite lietuviškus valgius, pri- 
|| taikytus jūsų skoniui!

kruopštus vertėjo darbas ir Atdara kasdien nuo 7 v. r. iki 8 v. v., o sekm. nuo 11 vai: ryto
brangi jo dovana savo 80 metų *ki 8 vai. vakaro. " J. ir K. Baltramoniai, S»v.
jubiliejaus proga lietuviškajam

skaitytojui.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

I1h
Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Vlrginia 7-7258-59

INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!

Stein Textile bendrove yra pirmoji, kuri parūpino vilno 
nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kain-ąg* 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terų V eliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

tikano suvažiavime Bažnyčią su
moderninti, atnaujinti.
Žurnalas žada daug dėmesio kreip
ti j menišką apipavidalinimą, me
džiagą perteikti giliau, populiariau, 
vispusiškiau. Klausimų vispusiš
kam nagrinėjimui numatomos dis
kusijos ir simpoziumai. Tam pa
tarnaus “Akiračius plečiant” ir 
“Skaitytojų žodžio” skyriai.

žodžiu, žurnalas neša naujų vil- 
' čių, ypač, kai jaučiamas redakto
riaus nusistatymas įtraukti naujų, 
jaunesnių jėgų.

J. Daugi.

Ne visi vaistai yra pagaminami 
vaistų gaminimo laboratorijose. 
Daugelį receptų mes tarime išpil
dyti tik iš užrašų. Tokiu atveja 
tik tikslas pasvėrimas ir išmiera- 
virnas yra labai svarba. Kai mes 
išpildome receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy- 
skne, kaip daktaro užrašyta.

Kasdien išpildydami didelį kiekį 
receptų, vartojame šviežius vais
tus, kurie veikia pasekmingai. Ta
rime vaistų didelį pasirinkimą ir 
pačią naujausių ir vėliausių iš
rastų.

DARGIS DRUG STORE
CHARLES P. DARGIS 

Reg. Pharmacistas 

2425 W. Marąuette 

Road

Tel. HEmlock 4-6050 PRFSf RIPTION'

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Dlinois 

Tel. PR 6-8998

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

TELEFONAS — HARRISON 7-8737

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson SL, Chernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

jaunimą, savo darbą ypač skirti 
jaunoms lietuviškoms šeimoms. Įve 
damas naujas ppuliarios psicholo
gijos skyrius “Sielos labirintai”.

' Žurnalas nori visuose lietuviuose 
matyti brolius ir dėl to sako: “Siek 
sime tarpusavio sugyvenimo — 
nsieškosim to, kas mus skiria,, bet 

' to, kas mus riša.” To paties lau
kia ir iš kitų. Žurnalas pasiryžęs 
“lietuviams padėti ugdytis dvasi
nėje kultūroje, o ji nėra vien lie- 

| tuvybė, bet nėra mums galima be 
, lietuvybės”. “Tikėjimo aktualijų” 
skyriuje bus stengiamasi atskleis
ti priėjimo kelius prie Dievo, o 
“Atsinaujinančios Bažnyčios” sky 
riuje bus atkreipiamas dėmesys į 
dabar pasireiškiančias istorinės 
reikšmės pastangas visuotiniam Va

Pristatome Yisokiy Rūšiy 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

i CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWIN.AS, Prez. 

3039 S. Halsted St., VI 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
RaštinS atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

Home of 
MODE R N 

photogrophy

J. KARVELIO PREKYBOS NAMUOSE - naujose patalpose 
2715 West 71 Street, Chicago 29, III., tel. 471-1424

Rasite didelį įvairių prekių pasirinkimą, kai kurias paminėsime:
1. Visas liet. knygas, plokšteles, žurnalus, laikraščius — trumpai pasakius visą liet. spaudą.
2. Gintaro, odos, medžio ir kitus meno kūrinius su Lietuvos vaizdais, kurie primena mūsų Tėvynę.
3. Rašomas mašinėles su liet. ir kitų kalbų raidynais.
4. Laikrodžių OMEGĄ ir kitų fabrikų įvairiausių rūšių.
5. Siuntiniai siučiami į Lietuvą ir kitus kraštus ir Jiems įvairių medžiagų ir kitų prekių- tinkamų 

siuntimui.
6. TAISOMI LAIKRODŽIAI, RAŠOMOS, siuvamos ir skaičiavimo mašinos prityrusių specialistų. 
Visko Išvardinti neįmanoma, ką bepirktumėte, pasiteiraukite J. KARVELIO PREKYBOS NAMUOSE, 
2715 W. 71 St, Chicago 29, Dl., tel. 471-1424.

Gowhm by MsrJha

PORTRAITS • CANDIDS
3213 S. MORGAN ST. YArds 7-5353

SIUNTINIAI
I

LIETUVĄ
DOVANAS KALĖDOMS

SAVO ARTIMIESIEMS

SIŲSKITE JAU DABAR
IR TIK PER

CENTRAL PARCEL SERVICE
kurio pagrindinė įstaiga yra

220 South State Street
Tel.: WA 2-9354

gi B. Vitkaus vedamą skyrių rasite

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

VANDER WAGEN ę
Sinclair

HEAT1NG 
OIL

SINCLAIR ALYVA Į SuperFIame Į 

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

ANGLYS

UNIVERSAL SHOE STORE

Mes dabar galime pristatyti Jūsų giminėms tokius didelius daiktus 
kaip automobilius, motociklus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus 
aukštos kokybes fabrikatu* sovietų gamybos.

Turime ypatingai gausų pasirinkimų prekių siuntiniams sudaryti.
— MM 9» tMOf*-----------

GARANTUOTĄ SIUNTI
NIŲ PRISTATYMĄ 
TRUMPIAUSIU LAIKU 
ATLIEKAME JAU NET 

17 METŲ

(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Naujausio stiliaus batai visai šeimai

3335 South Halsted Street
' Chicago, Illinois

(Liet. batų krautuvė) YArds 7-6525
Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu

Jri norite užsitikrinti nuo ugnies namas, 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 COMPANY 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY

FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY
1NDUSTRIAL INSURANCE COMPANY

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAU INSURANCE COMPANY 
VVESTERN FIRE INSURANCE CO.

VVESTERN CASUALTY & Sl'RETY CO. 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwr:ters

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
J?

SEGHETTI TRAVEL BUREAU,Inc.
savo klientų patogumui atidarė naują skyrių miesto centre 

176 West Adams St. (Chicago 3, Dl.) tel. STate 2-0796

„„P„abaI galite prityrusiu kelionių patarnavimu pasinaudoti 
24ol SO. OAKLEY AVĖ., YArds 7-3278 6 dienas savaitėje, o 
miesto centre nuo pirmadienio iki šeštadienio.

Abiejuose skyriuose sutvarkys jums kelionės dokumentus, 
parūpins bilietus lėktuvais, traukiniais, laivais ir autobusais 
keliauti Europoje, AZIJOJE ar kituose kontinentuose, o taip pat 
ir P. Amerikoj, Kanadoj ir pačioje Amerikoje įvairiose vietose.

STABDŽIŲ TAISYMAS 
IR NAUJŲ ĮDĖJIMAS

(COMPLETE BRflKE SERVICE)

KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS
(BODY & FENDER W0RK)

Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 
mechaniški pataisymai.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.

Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži
ningu darbu.

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

GRovehill 6-7777

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.



Paul Klee (šveicaras, 1879-1940) Pagodos prie vandens

ŠVIESOS SPINDULIUS IR 

ŠVIESOS ENERGIJĄ TIRIANT

POVILAS ŽIČKUS, Dorchester 22, Mass.

Mokslo pažanga neina žings- levizijos ryšio tarnybai, o ypa- 
niu, o bėga tokiais šuoliais, kad' tingai slaptai ryšio tarnybai.
vos galima apie tai įsivaizduo
ti. Sakome, kad dabar yra ato
minis amžius, taigi jo ženkle 
ir jo veikime vyksta ir tie didie
ji moksliniai tyrimai, bandymai, 
atradimai ir jų pritaikymai gy
venimui, kartais sveikatai, ger
būviui, o kartais ir naikinimui.

giau energijos, absorbacijos bū-, DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. lapkričio mėn. 2 d. 7
du, tada elektronai keičia savo ' — ------------
kelius ir atomai įgauna daugiau tecĮ Emission of Radiation, o pagaminti pistoletą ar net šau 
energijos. Gi atomui sugrįžus Laser — Light Amplication by tuvą, kuris neštų mirties spin 
i normalią padėt}, susikrovusi stimulated Emission of Radia- dalius.
energija nyksta radiacijos, ar- tion Atrodo kad Maser 1
ba kitaip sakant, išgaravimo Uekamas nuošaliai, o dirbama 
būdu. Panašiai yra ir su Laser. pr:e LaSer 
Imame paprastą foto celę; di-j Jeigu seniau žmonėg §nekėjo 
dele enja katodo, kuri yra pa-, apie mirties spindulius> tai ’ta 
dengta cheminiai aktyvia me-' žmonių fantazija virsta tikrove

Nežiūrint net kai kurių pri
taikymų, šviesos spindulių tyri
mas yra vis tiek dar tik nauja 
gim.s. Kas iš jo išsivystys ir iš 
augs, tuo tarpu sunku pasakytiMatavimui, šių spindulių pa-, „ -------,_______ ____ _______ , ... , , ,

galba labai lengvai galima at-;?“*4 ir šviesai- Ti^ Laser norima ištobulinti taip, moKSbnmku titama. kad ta,
matuoti noru ir tūkstantoji in.;a™sos spinduliai bombarduoja kad čia ir bus Ue mirties ta_ bus ■vunderkmdas , kuns gy
do dalis, arba labai lengvai ir katodo atOTlus- ku™ J™ kat°-' dūliai. Jau dabar yra bandoma'ven,me Qarys d:del« ««*«■» 

do padengime, atpalaiduoja į _greitai galima nustatyti greitį 
kad ir labai lėtai judančių daik
tų.

Radaro tarnyboj. Kai pats
Viskuo, kas panaudojama gė-Į radaras apima gana didelį plo- 
riui, džiaugiamės, o kas naiki tą ir juo žinoma tik kryptis ir

FILMŲ ĮVAIRUMAI

Didžiojo Gandhi portretas
STASE SEMENIENE

“Jei aš būčiau netikėtai nu- per daug dūkstantis bei nenu
žudytas, tai tik todėl, kad neat

nimui — to nekenčiame ir bi- 
jomės. Bet kol sužvėrėjęs žmo
gus graso pasauliui, tol reika
lingas tyrimas ir bandymas net 
ir tų baisiųjų atradimų, kurie 
saugo, kad priešas neužbėgtų 
už akių. Jeigu ne karas, tai ir 
atomo suskaldymas vargu ar 
būtų taip greitai įvykęs. Rei-

aukštis, bet ne šimtaprocenti
niai tikslus vietos nustatymas, 
šviesos spindulių pagalba tai 
galima atlikti pilnu tikslumu. 
Šią šviesos sistemą (Laser) pa
naudojus radare ir jį sujungus 
su priešraketine raketa, jokia 
raketa negalės pabėgti iš šios 
sistemos nesunaikinta.

siekiau savojo tikslo”, kartą iš
sitarė Mahatma Gandhi dar ge
rokai prieš savo žiauriąją mirti.

Vos 15-kai metų praslinkus 
po tos baisiosios žmogžudystės 
iš pasalų, 20th Century — Fox 
bendrovė pastatė filmą “Nine 
Hours To Rama”. Nenagrinėsi
me čia, ar tas filmas pastaty
tas ne per anksti, ar pagaliau 
iš viso jo reikėjo, ypač, kad ja
me daugiausia kalbama apie pa
ties žudiko gyvenimo istoriją. 
Ir filmo pavadinimas kilo dėl 

.to, kad jame rodoma, kaip žu
dikas Naturam Godse praleido 
devynias valandas New Delhi 
mieste, prieš pat savo istorinį 
baisųjį darbą.

Žudikas buvo vienas tų kraš
tutinių hindų, kurie neapkentė 
švelnaus ir dievobaimingo ma
hatmos (kas reiškia “didžioji 
siela”), nes jie tikėjo, jog Gan
dhi buvo daugiau pamėgęs mu
sulmonus, kaip
hindusus.

ramdomas. Tikriausiai žudikas kalas žmones priverčia daug 
buvo protiniai išmuštas iš vė- greičiau galvoti, daug greičiau 
žiu, nes kitaip jis nebūtų pada- veikti.
ręs to, ką padarė. Tačiau nebu- Nauja sritis, kuri patraukė 
vo reikalo šitos prielaidos išpūs- mokslininkų dėmesį, apie ką jau 
ti. Netgi laikantis tikrų faktų, esame ragę seniau, tačiau kuri
vienas amerikiečių rašytojas 
aprašė Godsę kaip labai šaltą 
žudiką, kokių gyvenime net la
bai reta sutikti. O rašytojas jį 
matė tučtuojau suimtą po nu-

tuo tarpu tarpe kitų šio atomi
nio amžiaus elektroninių tyri
mų yra mažiau žinoma, apie 
kurią dar nedaug yra kalbama 
ir rašoma, yra šviesos tyrimai

sikaltimo ir klausėsi jo netikė- jr pritaikymas bei panaudo
to prisipažinimo teisme. Vėliau ■ jjmas 
žudikas buvo pakartas.

Svarbiausiose moterų rolėse 
yra dvi anglų aktorės. Valerie 
Gearon, gražuolė, debiutuojan
ti filme kaipo moteris, kurią 
Godse myli. Diane Baker vaidi-

Elektronikos srity gal vienu 
iš svarbiausių atradimų buvo 
radio “freųuency” energija, ki
taip sakant, tam tikras energi
jos pavertimas radio banga, jos 
išmetimas į erdvę ir vėl atver-

na puolusią moterį, su kuria į tįma.s į buvusią padėtį. Net ir 
Godse tik laiką praleidžia. spalvos paverčiamos energija,

Taipgi tikrovės visiškai neati
tinka triukšmingas, beveik eks
tazinis, minios meldimasis, kai čiamos į buvusią padėtį. Kitas 
Gandhi atsilanko paskutinį kar- j svarbus įvykis — tranzistorius 

savuosius — tų į sodą, kuriame jis buvo nu- ir jo pagelbininkas vienalytis 
šautas. Anot vienos amerikie- junginys (solid- statė Circuit),

jos ir išmetamos į erdvę tam 
tikromis bangomis ir vėl atver-

Kas nuostabiausio šiame fil- čių korespondentės, šie susirin- paremtas semiconductor tech- 
me, kad tai vieno, į pensiją išė- kimai visados būdavo labai at-1 nologija. O dabar yra jau tre- 
jusio indų mokyt. J. S. Cassyap sargūs, ir Gandhi buvo pager- T ”
nepaprastas panašumas į Gan- biamas tik tyliai suglaudžiant
dhi. Jo išvaizda kalba, eisena ir rankas.
net rankų mostai yra beveik ly- 

ą giai tokie pat, kaip mahatmos,
ir taipgi visiškai įtikinantieji. 

Norintiems pamatyti to di
džiojo vyro nors ir trumpą at
vaizdavimą — šis filmas patiks.

Iš tiesų Gandhi taipgi nesu
teikė aVeidimo bei nepalaimino 
savojo žudiko, kai pats krito mir 
tinai sužeistas, kaip išvedžioja
ma filme. Jis vos spėjo surikti: 
“He Ram!” (O. Dieve!). Ir tai

Taipgi puikią vaidybą atsklei- buvo jo paskutinieji žodžiai, 
džia amerikietis Jose Ferrer, kaip rašė amerikiečių žurnalis- 
kaip New Delhi policijos vadas, tas Percy Wood, kuris pats vi- 
maldaująs Gandhi nedalyvauti sa tai matė. Tačiau toji milži- 
maldos susirinkime 1948 m. niškoji procesija, kuri sekančią 
sausio 30 d. Jis buvo giliai įsi- dieną sekė paskui mahatmos 
tikinęs, kad bus pasikėsinta į kūną į jo sudeginimo vietą ant 
jo gyvybę ir prašė bent sutikti Jumnos upės kamto, atitiko re-
ir leisti vietą apstatyti sargy
ba bei pravesti kratą minioje,

alybę.
Filmą pastatė režisavo

ieškant ginklų. Gandhi griežtai i Mark Robson pagal Stanley 
atsisakė visų tų paslaugų savo Wolpert romaną, o filmui teks- 
mirties dieną. tą parašė Nelson Gidoling. Pui-

* žmogžudžio Godses rolėje vo- kių spalvų filmas nufilmuotas 
kietis Horst Buchholz yra labai Indijoje ir Boreham Wood, 
energingas, tačiau gal jau net, Anglijoje. Tik suaugusiems.

ir

čias — Laser. Apie šį trečiąjį 
yra dar tik nuotrupos. Tuo tar
pu jo paskirčiai yra priskiria
mos šešios sritys. Darant tyri
mus ir bandymus, jo skalė gali 
keistis, ko dabar dar net nega-) 
lime įsivaizduoti.

Šios šešios sritys yra maž
daug tokios:

Medicinoj ir biologijoj. šioje 
srityje jau yra pasiekti ir tam 
tikri rezultatai, pvz. darant 
akies retinos operacijas. Švie
sos spindulys padaromas toks 
siaurutis, tūkstantoji ar net de- 
šimtatūkstantoji colio dalis. Į 
tą spindulį sukoncentruojama 
šviesos energija, kuris tada 
naudojamas kaip chirurgo pei
lis, tik labai siauroj vietoj, ne- 
paižeisdamas nieko šalimais.

Bandomas pagaminti toks 
šviesos spindulių laikrodis, ku
ris vienas bus įdėtas į skriejan
čią erdvėje raketą, o kitas pa
liktas žemėj. Jų pagalba bus 
bandoma patikrinti Einšteino 
reliatyvumo teoriją, liečiančią 
laiką ir judesį.

elektronus, kurie jau būdami- zr. 
laisvi ir yra pagaunami pozity
vaus anodo. Šviesos energija, 
kuri bombarduoja katodą, yra , 
paverčiama į elektros srovę, at-; 
palaiduojančią elektronus. Tokiu 
būdu Laser yra intensyviai 
pumpuojamas šviesos energijos •, 
obsorbacijos regione. O jau jo 
išmetime (šviesa perėjusi per i1 
tam tikras medžiagas tam tik-1 
ruošė aparatuose) susidaro la
bai koncentruotas vienalytis 
šviesos spindulys.

Yra du panašūs aparatai — 
Maser ir Laser. Maser — Mic- 
rove Amplication by Stimulą-

F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South Califomia Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

MIDLAND Petkus
Šioje šviesos tyrimų srityje, į 

kur ir kaip ją galima panaudo- j 
ti, yra dirbama daug. Koncent
ruojamasi į atomą ir jo dalis. 
Kaip žinome, atomas turi vie
ną ar daugiau, žiūrint koks ato
mas, elfektronų, skriejančių tiks
lioje orbitoje aplink savo bran
duolį. Kai atomas gauna dau-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

THE PINE LODGE 
NURSING &

CONVALESCENT HOME, 
INC.

P. O. Box Nr. 208 
Beckley, W. Va.

Mrs. Jean Carter, R. N. 
Superlntendent

Daily Visiting Hours—Open Med- 
Ical Staff — 24 Hour Professional 
Nursing Service. Your Inspection 
Invited — State licensed and 
Approved. Listed by American 
Hospital Association.
• Reasonable Rates
• Excellent Meals and Special 

Dieta When Necessary
• Outdoor Recreation Facilities
• Rehabilitation and Pbysical 

Tberapy Facilities
• Large Sočiai Room and Dlning 

Area
• Recreatlng Facilities and TV

For Information 
Call 252-8317 Area Code (304) 

BECKLEY, W. VIRGIN!A

Dabar mokami 
dividendai bonų 

sąskaitoms

ATIDĖKITE
TAKSUS

MIDLAND SAVINGS įvedė nau
jos rūšies didesnių dividendų są
skaitą. Skambinkite arba rašykite 
dėl informacijų, kaip taksai gali 
būti atidėti net aštuoneriems me
tams, kai Jūs gaunate net iki 
5Vz% dividendų. Dabar mokame 
4%% paprastoms sąskaitoms, 5% 
mokame 4 metų bonų sąskaitoms; 
5(4% gaus pagal 8 metų planą. 

Visos sąskaitos apdraustos iki 
$10,000.00 JAV vyriausybės 

agentūroje.

S A V ING S
AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENŪE 
CHICAGO. IU.į ...C.

LEO’S SINCLAIR SERVICE

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehili 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, TOwnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai
MAŽHMVANS

6845 S0. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
A1R-C0NDITI0NED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Mes pranešame savo seniems klijentams, o taip pat naujiesiems, 
kuriems mes patarnaujame, kad mūsų firma tęsia siuntinių persiun
timą į Sovietų Sąjungą.

Mes esame įgalioti V. O. VNEŠPOSYLTORG priimt siuntinių siun
timą ir mes garantuojam, kad siuntiniai bus pristatyti labai skubiau

Visi mūsų skyriai turi didelį pasirinkimą siuntiniams reikmenų 
(audinių, odų ir t. t.) labai prieinamomis kainomis.

Visi mūsų skyriai suminėti žemiau kuo geriausiai jums patarnaus 
pagal kiekvieno individualius pageidavimus.

• NFW YORK, 3, Jf. Y. — 3# - 2nd Aveime ....................... At 4-5458
• XKW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street .................. CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 T’nlon Avenne .......................... FV 4-4#52
• BROOKbYN 7, N. Y. — 800 Sutter Avenne .......................DI 5-8808
• ATHOL. Ma*. — 81 Mt. Pleasant Street ..................................CH #-8245
• BOSTON 18. Ma*. — 271 Shaumnt Avenne .............................IJ 2-17S7
• SOFTH BOSTON, Ma*. 35# We«t Bmavvday...................... Tel. 288-0088
• BCFALIZ) 8. N. Y. — 332 Flllmore Avenne .................. TL 8-2874
• CHICAGO 22. III., — 2222 W. Chicago Avenue ................... BR 8-8#88
• CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halsted Street .............................WA 5-2737
• rtl.YKIA^B 13. Ohio — #O1 Ijterary Road ......................TO 1-1088
• DCTRO1T. Mleh.v—7300 Michigan Avenue ....................... VI 1-5355
• GRAND RAI’IDS, Mieh. — 8O« Brklge St., N. W..................fit 8-2258
• HA.MTRAMCK, Midi. — J1333 4««. ('funpan .................. Gt 7-1575
• HARTFORD, 14, Conn., 200 Franklin Avė. Tel. 233-8030 lr 248-0215
• 1RVTNGTON II, N. .1. — 782 Springfleld Avė. ................ KS 2-4885
• YOI NGSTOtVN 3. Ohio — 21 Fifth Avenne ....................... RI 3-0440
• IjOS ANGELES 22, Calif.—#80 So. Atlantic Blvd......................AN l-2##4
• LAKFW<X)D. N. 4. — 128 - 4th Street ............................... FO 3-858#
• XEWAJtK 3, N. .1. — 428 Sprlngfield Avenue ....................... BI S-17#7
• NEW HAVFN, Conn. — 50# Conffre* Avė............................. IZ) 2-1448
• PATTERSON 1, N. 4. — ## Maln Street ............................. MU 4-481#
• PASSAIC. N. 4. — 178 Market Street ....................................GR 2-8387
• PHILADELPHIA 23. Pa. — 525 W. Glrard Avė.....................PO 5-58*2
• PITTSB1 'RGH 3, Pa, — 1015 S. Caraon Street ....................Ht 1-2750
• SAN FRANC18CO. Calif. — 2078 Sutter Street ..................FI 8-1571
• tVATERBl RY, Conn. — 8 John Street . _.................................. Pt 8-8788
• TVORCESTER. Ma*. — 174 Mlllbnry Street ............................SW 8-2888
• YONKERB, M. Y. — 555 Nepperhaa Avė. ............................ GR 8-2881

— —i i—————

Chemijoj. Toks labai siauras 
ir labai stiprus šviesos spindu
lys labai mažame regione vie
nalytės substancijos gali iš
šaukti cheminius pasikeitimus, 
kas kartais yra labai svarbu 
ir ko kitomis priemonėmis ne
galima padaryti.

Gamyboj. Kaip šviesos spin
dulio peilis, jis gali būti naudo
jamas labai mažų ir smulkių 
elektronikos dalių (components) 
nupiovimui arba jų suvirinimui.

Ryšio tarnyboj. Kadangi švie
sos spindulio bangas galima pa- 
’eisti neišpasakyto bangų ilgio, 
kas yra labai svarbu, jos yra 
labai patogios visai radio ir te-

.J. M. RUDIS
Lietuvis savininkas

ALYVA
Gyvenamų bei industrinių 

pastatų šildymui.

BANNER OIL CO. 

Tel. CO 4-7465

STABDŽIAI, SANKABOS (CLUTCH), TRANSMISIJOS — 
(Standartinės ir Automatinės). TUNE-UP’S 

IR MOTORŲ REMONTAS

5759 So. WESTERN A¥L, Kampas 58th St.
Sav. LEONAS PRANOKUS, Tel. PRospect 8-9533

Jei norit pasiųsti nuosavą daiktą 

kaip

DOVANA | U. S. S. R,
ar daiktą pagaminta U.S.S.R.,

(kaip automobilį, dviratį, siuvamą mašiną ir 1.1.) 

naudokitės patarnavimais vienos iš seniausių fir

mų, kuri turi

30 METU
patirtį. Atsilankykit ar rašykit į bet kurią mūsų 

įstaigą pagrindiniuose miestuose arba mūsų cent

rinę įstaiga

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street, Phila. 6, Pa.

Tel. — WA 5-3455

3307 LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

TeL YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS 1
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 I

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

JURGIS F. RUDMIN
SS1» S. LITUANICA AVĖ. TeL TArds 7-1138—11S9

VASAITIS — BUTKUS
1448 S. 50th AVĖ., C1CERO.ILL. TeL OLymple 2-1003

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST «3rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą.
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AUKSO GROMATA IŠ LIETUVOS 

KOLCHOZO
Mielas Brolau
Pagal daleidimą Apvaizdos, 

šitą aukso gromatą išdrukavo- 
jame Tamstoms į tolimą Ameri
kos šalį metuose ponavojimo jo se 
majestotiškos didybės, šviesiau
sio ir visagalinčio ciecoriaus Ni
kitos Sergiejevičiaus, kada mū
sų kolchozuose upės pienu ir 
medumi tekėjo, per kiauras die
nas kukurūzais snigo ir iš to 
džiaugsmo kolchozirdnkai per 
naktis nemigo.

Pirmiau iš ciesorystės vyriau
sios krepasties — Kremliaus 
dideliai šiurpias žinias girdėjo
me, jogei mūsų šviesiausias cie
sorius Sergiejevičius žada jumis 
visus gyvus palaidoti. O, kad 
batai buvo per trumpi ir tie pa
tys kiauri, tai negalėjo jūsų 
per plačias jūras ir marias gy
vų pasiekti, užtat dabar žada 
visas jūsų karalystes badu iš-

TRAGEDIJA KREMLIUJE

dyta pasaulio revoliucija.

marinti. Sako, kad mūsų cieso
rius pasišiaušė prieš jūsiškius 
ciesorius ir iš zlasties jau nu
pirko, ar apenč nupirks visus 
jūsų kviečius. Sako, tegu visi
buržujai ir kapitalistai badu tiktai iš prakalbų, 
stimpa, it kokie žiurkės. Taip Mane girtą valdo visuomet 
rašo ir mūsų kolchozo sienlaik- viena mintis: nesirodyti viešai, 
raštis. atseit, nenuklysti į centrines

Mielas brolau, dėl tų baisių gatves, 
žinių mes verkiame dieną ir 
naktį. Mes žinome, ką reiškia 
mirti iš bado. Jau kelioliką me
tų, kaip mes kolchozuose bad- 
miriaujame, ale vis negalime 
suvis pakratyti kojų, vis gyvas
tį palaikydami pelais, kurių at
lieka nuo duoklių šviesiausiam 
ciesoriui. O jūs gal nė pelų ne
beturėsite? Sako, visus jūsų 
aruodus mūsų ciesorius iššluos- 
tė čystai su žąsies sparnu.

Tad dėkavojame broliui ir 
brolienei už iki šiolinę paramą, 
kad rėmėte mus siuntiniais iš 
Amerikos. O dabar mes remsi
me jus savo siuntiniais iš kol
chozo, idant badu nenumirtu- 
mėte. Vakar pasiuntėme jums 
visą savo penkių darbadienių 
uždarbį — pustrečio svaro pe
lų. Vis šiaip taip nuo bado at- ' 
siginsitc. Pamokiname ir kaip 
duoną iš jų kepti: pirma reikia 
pelus išmirkyti karštame van- i 
denyje, o paskui saulėkaityje 
kepti tokius blynus. Kepti pe- Į 
čiuje negalima, ba neišlaiko 
karščio ir išdulka pro kaminą Sovietų satyros laikraštis Krokodil įsidėjo šią nuotrauką ir lie

damas krokodiliškas ašaras skundžiasi, kad vagys išneša iš san
dėlių grūdus ir dėlto duonos trūksta. Jeigu Krokodilas patirtų 
kaip Kremliaus vagys iš Lietuvos vagia, vagonais, neheašarotų,
bet iš baimes pakratytų kojas.

Dabar vėl agitatoriai skelbia 
naujas žinias iš ciesorystės že
mių. Sako, jeigu ir dabar kapi-

ta’istai neišmirs badu, tai mes 
juos, kaį tik pasivysime Ame-1 
riką, išmušime kiaušiniais, kaip 
anais laikais kad ciesoriai mu- Uostyti mes ir pasirenkame

, .. . „ . „ . . ,, tas gėlytes, o jei kam nepatin-kitaicus prie Port Arthur , .. • j *
iv,Avv,;o a ___ 1 ka, Sal1 pasinaudoti tais poeto

J. Švedo siūlomais indais: 
Visiškame nepuolime išpildo

kepurėmis. O Ameriką mes kas 
dien atsispirdami vejamės...

Mielas brolau, dabar papasa
kosiu, kaip pas mus kolchoze 
vejasi Ameriką. Vieną dieną 
žiūrime, kad bėga nekurio kol- 
chozininko privatinio sklypo 
turtas: dvi kanapėtos vištos. 
Žinote, tokiom plačiom nuga
rom. Bėga tos vištos ir vis at- 
sigręžusios žiūri į tą besivejan
tį gaidį. Paskui viena kanapė
toji ir sako antrai: “Kūma, ar 
mudvi tik nepergreit bėga va? 
Ko gero, jis dar mūsų nepavys. 
Juk tai kolchozo gaidys, nemi
tęs ir silpnų kojų“.

Gaidys, neilgai vyjesis vištas, 
pritrūko kvapo, virto į agrasty- 
ną ir pastatė kojas į viršų. Taip 
nemitęs kolchozo gaidys ir ne
pavijo Amerikos, nors ir labai 
norėjo.

Tai dabar su Dievuliu, brolau.
A. V-nas

Spygliniais sakiniai 
"Šeštajame medyje

J. Krumino naujai išėjusia
me romane “šeštasis medis” 
yra Spyglių vertų sakinių:

Moteris tam ir yra moteris, 
kad nuolat būtų linksma ir mo-

i ketų prisitaikyti prie visokiau- 
; šių padėčių, tačiau vyras nie

kad neprivalo pamesti proto.
Idėjomis žmogus negali būti 

gyvas, prie to dar reikia ir duo-
Kremliuje šiuo metu vyksta pasi- ’ n°S‘
tarimai, svarstoma kur reiks nu- Kiekvienas daiktas yra daug 
sipirkti kviečių, kai jau bus įvyk- gražesnis, jeigu į jį žiūrima iš

tolo.
Jis nesidomėjo nieku kitu, 

tiktai politika, ir kai per daug 
išgerdavo, mėgdavo pasiklausy
ti muzikos ir dainavimo.

Gyvenimas nesusideda vien

Apie ramunėles ir kvapus |

Servatium pas; rašęs atsiuntė ■ 
Spygliam tokį skundą: “Ką ten 
Aiiūnai maliavoji, cituodamas 
iš L. Švedo rinkinio Sodomos 
ir Gomoros posmelį apie ramu
nėles. Visame rinkinyje tėra 
v.enas toks posmelis, geriau 
pas žiūrėk, kiek tokių ramunė
lių yra tau gerai pažįstamų po
etų rinkiniuose. Jų gėlyčių la
pelius gali uostinėt ir pūtinėt”.

Peržiūrėję dar kartą rinkinį 
nutarėme, kad tikrai mūsų klai
da. Tik mes pasiliekame prie 
tų lapelių pūtinėjimo, o kiti ga
li pūsti taip, kaip L. Švedas 
įtaigoja:
Klyksmas pašiauštais plaukais 
visus kelius užstojo 
būgno šonkaulius skaito, 
pučia pasturgalin gaidį 
su vaivorykštės plunksnom 
į rausvą gaisro spalvą.

(76 psl.)

ironijos įstatymą; nukrypus 
žvilgsniui,

naktipuodis po lova lenda į 
akis,

ciniškai išstumia gėles, paguo
dą, dievą

ir klasišką dangaus ištikimy
bę —

amžinu naktipuodžiu pripildy
tas lavonas,

pritvinkus kaukuolė ir persi
sunkę griaučiai.

(125 psl.)

Loginis centras

“Naujienose“ spalio 15 d. lai
doj išspausdinta linksma savo 
intelektualumu recenzija, kurio
je buvo ir toks sakinys: “Eiki
me prie loginio centro”.

Gaila, kad loginis centras ne 
Jaunimo Centras ir negalima 
paskelbti jo adreso.

Kompromisas su sąžinės 
graužimu

Vienas pilietis mokesčių in
spekcijai pasiuntė raštą:

— Esu nusukęs mokesčius. 
Siučiu 25 dol., nes nebegaliu 
naktį miegoti.. Jeigu ir toliau 
negalėsiu naktį miegoti, tai vė
liau dar pasiųsiu.

ŠAUNŪS PASIŪLYMAI

“Keleivyje”, spalio 16 d., ra
šoma, kaip išspręsti negrų prob
lemą, ir tam siūlomi trys planai, 
tačiau ketvirtajam plane pa
tikslinama taip:

“Negalint su jais nei vienu 
iš tų trijų sugestijų susitarti, 
reikėtų tuos, kurie veisiasi be 
vedybų, sterilizuoti”.

SPEKULIANTO LAIDOTUVĖS
Visa galinčios kompartijos 

organas šluota, einąs koloni
zuotoje Lietuvoje ginkluoto hu
moristo pareigas, 1963 m. sau
sio mėnesį išspausdino J. Rad
zevičiaus eilėraštį, šauniai liu
dijantį sovietinę ekonomiją, ku
rį kaip žinią iš pirmųjų šalti
nių ištisai perspausdiname:

Viena prekybinė žinyba
(po to, kai ją kažkas kažkur 
apsvarstė, 
priėmė domėn 
ir ryžos:
— Tebūna Blatui pastatytas 
kryžius!
Sugavusiam šį tipą — 
piniginė premija 
ir padėka raštu.
Teįsirėmija.

Aplinkraštį paskaitęs, 
tūlas juto,
kaip sąžinė atbunda po truputį,
— Už tokį pinigą 
ir aš paslyst galiu.
Pakanka
kyštelį ranką
po prekystaliu,
šiek tiek stipriau paurtyti
chalatą —
ir rankose turiu
šaunuolį Blatą.

0 po dienos — 
išduotą ir parduotą — 
bičiuliai guldė jį į karstą juo

dą:

Komunistinės revoliucijos sukakties proga įsidedame šią nuotrau
ką, liudijančią nuostabius komunistinio pasaulio darbininko lai
mėjimus.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

— “Dirvos” spalio 23 d. nu
meryje Br. Raila linksmai iške
lia meno problemas Los Ange
les kolonijoj:

“Taip mes būtume ir likę vi
siški dailės našlaičiai, jeigu ne 
ta kilniai kultūringa šių dienų 
mada, — savaitgalio dailininkai. 
Šios rūšies visai gabių žilo ar 
kūdikiškio amžiaus menininkų 
turime bent kelias dešimtis. Kai 
tik pritruks vietos miegamuo
siuose ir valgomuosiuose, tai

Korektūriniai spygliai

Korektūrose pasitaiko tokių 
linksmų sakinių, kad net ir 
spyglininkui pavydas ima. Štai, 
tie spygliuoti niai pavyzdžiai:

Baliaus dalyviai lijo (lipo) 
scenon.

Prašykime laisvės mūsų bro
liams ir sesėms, kenkiantiems 
(kenčiantiems) bolševikų prie
spaudą.

Puikiai išpildyta daina pa
mestos (pamėgtos) solistės.

Rytinėse valstybėse yra ir 
turtingų lietuvių, gerai pasi- 
p'ėšusių (prasiplėšusių).

Aklas aklo toli nemumes (ne
nuves).

Susipienijimas (susivieniji
mas) yra tos organizacijos

; centro narys.

Balsavimas ir mokesčiai

Vienas pilietis, nuoširdžiai 
darbavęsis savo partijai rinki
mų metu, buvo pašauktas į 
teismą.

— Tamsta kaltinamas, kad 
balsavai septynis kartus.

— Keista, o aš maniau, kad 
1 už tai man užmokės.

— Tebūna tau lengva pilkoj 
žemė!

Kažkas pridūrė striūbauda
mas:

— Amen!
Kažkas pasiūlė
drobule uždengti.
Kažkas užkėlė
sunkų karsto dangtį.
Staiga.

— Palaukite, draugai.
■O kur gi vinys?
Nėra vinių visam mieste, 
po plyniais!
Avarija!
Skambutis vejasi skambutį:
— Alio, kolega! Neturi? Nega

li būti!
— Taip pat nėra? Tur būt, 

sukčiauji.
— Ką turi?!
Visi suprato,
kaip sunku be Blato.

O šis
pakėlė antvožą ir akį merkia:
— Ar būtini tie gelžgaliukai?
— Verkiant!
— Negalimo nėra, jei stipriai 

trokšti.
Padėkite
iš karsto išsiropšti!
Padėjo, žinoma.
Ir liko Blatas
labiausiai gerbiamas žinyboje 
etatas.

mūsų kūriniais galėsime apka
binėti visas lietuviškas namų 
tvoras.

Ši mada tokia patraukli ir 
maloni, kad net ir aš, kilęs iš 
meniškų polinkių šeimos, pra
ėjusią savaitę nutapiau septy- 
nius paveikslus: vieną realisti
nį, du semiabstraktinius ir ke- 
turius abstraktinius.

Ekspertų ir mano paties nuo
mone, blogiausiai išėjo realisti
nis, o geriausiai, kaip savaime 
suprantama, — keturi abstrak
tiniai kūriniai”.

IEŠKO NAMŲ

Čia yra V. Remeikos paveikslas 
Benamis. Šį paveikslą iš Margučio 
žurnalo iškirpęs ir atsiuntęs Spy- 
glininkas nuo Toleikos rašo: “Jei
gu jis benamis, tai kodėl Remeika 
jo į namus nepriima. Matyt, bijo, 
kad vaikų neišgąsdintų”.

Siaubingas sapnas

— Šiąnakt sapnavau baisų 
sapną, — sako atsibudusi žmo
na. — Įsivaizduok, buvau krau
tuvėje, kur buvo pilna gražių 
skrybėlių, bet neradau nė vie
no veidrodžio.

1941**9 19*5*62
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Dėdė Šamas — geras dėdė: 
Rusams kišo — rusai ėdė.
O atkutę po to viso,
Dėdei špygą jie pakišo.

DIPLOMATAI IR GRAŽUOLĖS *
“Naujienų” spalio 7 d. nume

ryje Alg. Gustaitis aiškina, kaip 
Long Beach buvo pagerbiamos 
gražuolės. Taigi, ten mūsų ko
respondentą ištiko tokie šau
nūs susitikimai ir pokalbiai. Au
torius rašo;

“Visur aplinkui gražuolių 
gražuolės. Dairausi. Renkuosi 
patraukliausią pokalbiui. Žavi 
brunetukė. Miss Anglija, 19 me
tų Diana Westbury. Mėlynakė. 
119 svarų. 36 - 23 36. Modelis 
Mėgsta paišyti, projektuoti suk
neles. Nuostabiai pagražėjusi... 
nuo paskutinio pasimatymo. Ta
da buvo sportiniai apsirėdžiusi. 
Spindėte tviska. Stipriai dekol
tuota. Baltučiai kvapi odukė”.

Toliau šį sutvėrimą gerb. Al
girdas taip vaizduoja:

“Sutviska akutės, pasitempia 
lūputės, kilstelia šnervukės, švei 
niai suduoda ilgomis pirštinai
tėmis aptrauktais delnais, leng
vai susijuokia”.

O toliau, taip sakant, įvyksta 
katastrofa:

“Kažkaip atsisegęs nukrenta 
ties kairiu klubu prisegtas titu
linis, mė’ynas Miss England 
kaspinas. Tuč tuojau pakeliu. 
Gražiai padėkoja. Prašo palai
kyti rankoje turimą dovanėlę, 
užrašų knygutes. Segasi.

— Kaip dabar? Ką Laiky
sis? Jau prisegta, ar ne? Turė
tų laikytis. Kaip manote?

Nespėju atsakinėti. Gražus 
kūrinėlis. Žiūrėti ir klausytis!”

Ir dabar galima suprasti, ko
dėl žmonės veržiasi į Californi- 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LAŽYBŲ MĖGĖJAI

Skotai esą lažybų mėgėjai. 
Vieną kartą belošiant kortomis 
vienas gavo širdies ataką ir 
mirė. Kitas nuėjo jo žmonai 
pasakyti apie mirtį ir pabalado- 
jęs į duris paklausė:

— Ar čia gyvena našlė 
Smith?

— Ne, aš nesu jokia našlė, 
— pas'aiškino ši.

— Ar nori lažintis? — pa
siūlė Skotas.

ŽYDAI IR ARABAI
Mūsų korespondento Jungtinėse Tautose

Susipešė smarkūs vyrai 
žydai ir sirai.
Nežinia, kas kaltas buvo, 
du žydeliai žuvo.
Kad būtų sirai žuvę, 
jokio triukšmo nebūt buvę, 
dabar toks kilo skandalas, 
rodos, pasauliui jau gabs.
Kas kaltas net neištyrus,
U.N.O. kaltina tik sirus,
kalba apie taikai pavojų,
atominio karo siaubingą rytojų,
vardan taikingo internacionalo
nacionalizmą Mmerkė be galo,
nes amžiais žudynių priežastis buvo,
ir dabar du žydeliai žuvo!

Kraugeringiausias taikos čempionas, 
Vergų valstybės vyresnysis ponas, 
Chruščiovas Nikita,
kurs neišpasakytai 
didelį pilvelį užsiaugino, 
kol dešimt milijonų ukrainų 
badu nukankino,
kurs kasmet milijonus žmonių žudo 
socialistiškiausiu būdu, 
labiausiai piktinos žiaurumu, 
graudenosi dėl nežmoniškumo, 
pasaulio sąžinei pabusti šaukė, 
verkė, draskėsi, rėkė ir kaukė, 
nes da žydeliai žuvo.
Jungtinėse Tautose sąnušys buvo,

P. &

Dėdė Šamas kuria taiką, 
Bet ne kiek ji nesilaiko. 
Reiks paklausti komisarą, 
gal prakišo dėdė karą?

Balys Pavabalys

ją. Kada mes čia didmiesčio 
dulkes traukiam arba patriotiš
kai apie Jaunimo Centrą trepe- 
nam, ten kiti didelius darbus 
dirba, turi progos gražuolei net 
kaspinėlius priseginėti.

J.

ŠEIMOS KERTELE

Bendradarbiavimas

Vienas pilietis valgykloje pik
tai ir garsiai bara padavėją, ta
da kitas valgytojas užjausda
mas sako:

— Panele, aš jį galiu išmesti.
— O ne, — atsakė padavėja, 

— to nereikia, jis mano vyras, 
jis visada čia sėdi ir plūstasi, 
kad valgytojai pasigalėję duotų 
man dauigau arbatpinigių.

Pavėlavimas

Prie durų skambina. Šeimi
ninkas atidaro duris ir mato 
savo dukterį ašarose:

— Mano vyras brutalus ir aš 
grįžtu pas mamą!

— Per vėlai, dukrele, tavo 
motina grįžo pas savo motiną.

— Jei tėvo autoritetas kritęs, 
jis pats kaltas.

VI. Kažemėkas

— Žmogus, su kuriuo mergai
tė planuoja gyventi, nėra mė
sos gabalas, gražių linijų ir pui
kios išvaizdos statula, net pro
taujanti, mąstanti, jaučianti 
esybė.

D. Augiene

Amerikietiško futbolo sezonas




