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Ką reiškia kairioji garsiosios Pietos ranka?
Viena tema, Mykolui Angelui į Naująjį Pasaulį atvykstant kun, Vytautas bagdanavičius, mic

1. Ką reiškia kairės Marijos 
rankos mostas?

Ką reiškia ta atmesta kairio
ji Marijos ranka Mykolo An
gelo Pietoje? Dešiniąja ranka 
Marija laiko Kristaus kūną, 
nuimtą nuo kryžiaus, o kairią
ja ji daro kažkokį gestą. Tas 
gestas atrodo nesiderinantis su 
visa kompozicijos dvasia ir 
kažką kito reiškiantis. Tai nė
ra nusiminimą reiškiantis mos
tas. Tai nėra skausmo mostas. 
Tai yra tvirtas mostas, reiš
kiantis greičiau pasipiktinimą. 
Su juo galima jungti žodžius: 
“Žiūrėkite, ką padarėte! Kokia 
begėdyste!”

Šis Marijos mostas nekristų 
taip akysna, jei nežinotume 
mistinio jos vaidmens po kry
žiumi ir jos kelio Bažnyčios is
torijoje iki Viduramžių pabai
gos. Marijos rankų laikysena 
krikščioniškoje ikonografijoje 
turi savo istoriją. Ankstybaja
me Viduramžyje Marija pa
prastai laiko Jėzų abiem ran
kom tiesiai prieš save, tarsi ku
nigas konsekruotą ostiją. To
kiu būdu yra atvaizduota 
Chartre ir Paryžiaus katedrų 
madona. Rytų Bažnyčios tapy
boje vaizduojama Marija ne su 
kūdikiu rankose, bet su minia- 
tūriniu suaugusiu žmogumi. To 
žmogaus bruožai, be abejo, 
vaizdavo kurį nors to laiko re- 
ligininką. Šitokio Marijos su 
Kristumi vaizdavimo pavyzdį 
turime ir Chicagos meno mu
ziejuje.

Mykolo Angelo Pietoje Ma
rijos mostas yra visai naujas 
Vakarų ikonografijos istorijo
je. Marijos rankos čia nelaiko 
Kristaus centrinėje liturginėje 
pozicijoje, kaip Viduramžiais. 
Jos čia ir rankos nėra ramiai 
sukryžiuotos, nuo darbo pa
vargusios, ar kaip Leonardo 
da Vinci Monos Lizos. Marijos 
ranka čia yra maištingas mos
tas, rodąs naują kelią Vakarų 
civilizacijai. Gal tai yra mos
tas liuteranizmo, kuris, pasi
piktinęs Bažnyčios negerovė
mis, nusigręžė nuo jos? Gal 
būt jis vaizduoja tradicinių ka
talikiškų sluoksnių per didelį 
susinervinimą šios kritikos aki
vaizdoje? O gal tai yra rene
sansinės kultūros mostas, pra
dedąs bodėtis Kristaus kančios 
paslaptimi ir rodąs į šalį?

Kiekvienu atveju sis mostas 
nėra svetimas Mykolui Ange
lui. Prisiminkime tik šalin at
mestą Adomo ranką, kai jis 
yra Dievo kuriamas Siksto 
koplyčioje. Ten yra tas pat pa
slaptingas mostas, nereiškiąs 
Dievui nei priklausomybės, nei 
pagarbos. Tai yra Dievo nepai
santis mostas, tai mostas to
kios rankos, kuri gali greičiau 
stvertis ginklo, negu ko kito.
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Mykolas Angelas

Visa tai liudija, kad kažkokio 
tragiško posūkio filosofija yra 
radusi išraišką Mykolo Ange
lo kūryboje.

2. Pietos sukūrimo istorija
Kai Mykolas Angelas kūrė 

Pietą 1498 m., jis buvo tik 23 
metų jaunuolis. Pieta buvo už
sakyta senajai Šv. Petro bazili
kai, nes dabartinę pastatė po 
kelių dešimčių pats Mykolas 
Angelas. Pietą užsakė Prancū
zijos kardinolas įrengti Pran
cūzijos karalių koplyčiai bazi
likoje.

Skulptorius, prieš pradėda
mas darbą ir suvokdamas savo 
temą, išstudijavo erdvę, kurio
je skulptūrai teks stovėti. Ta 
erdvė buvo ankštoka. Marija, 
laikanti nuimtą nuo kryžiaus 
Kristaus kūną, buvo žinoma te
ma skulptoriams ir dailinin
kams ir prieš Mykolą Angelą. 
Tik šią grupę paprastai suda
rydavo daugiau asmenų. Čia 
dar būdavo vaizduojami: Jo
nas, moterys ir kiti. Mykolas 
Angelas pasiliko tik prie cent
rinių figūrų: Dievo Motinos ir 
Kristaus.

Vaizduodamas Mariją, 'sako
ma, skulptorius turėjęs prieš 
akis savo motiną, kuri buvo 
jau mirusi. Jis nenorėjo jos 
vaizduoji nei apsivylusios, nei 
sužlugusios. Jo vizijoje šitoji Šių metų vasario mpn. 18 d.

^Freskos Siksto koplyčioje detalė)Mykolas Angelas Dievas kuria Adomą

Pieta

Marija turėjo visada likti skais
čios išvaizdos. Suvokiant kom
poziciją, iškilo klausimas, kaip 
liekna moteris gali išlaikyti sa
vo glėbyje mirusio vyro kūną. 
Norėdamas šią problemą iš
spręsti, skulptorius padarė Ma
doną truputį didesnę už jos 
Sūnų. Ją dar padidina jos gal
vos nuometas ir plačios drabu
žių raukšlės apie kojas. Prie 
šios skulptūros Mykolas Ange
las dirbo keturis mėnesius nuo 
ankstybo ryto iki vėlaus va
karo. Kardinolas skulptorių 
skatino skubintis, norėdamas 
prieš mirtį pats ją dedikuoti, 
tačiau, nesulaukęs pabaigos, 
numirė.

Bazilikoje pastatyta skulp
tūra tuoj pat sukėlė didelį vi
sų susidomėjimą. Būriai žmo
nių prie jos sustodavo, spėlio
dami, kas jos autorius. Pats 
Mykolas Angelas mėgdavo, įsi
maišęs į žmones, paklausyti, 
ką jie apie ją kalba. Kai ilgai
niui pradėjo sklisti gandas, 
kad jos kūrėju yra kažkoks mi
lanietis, Mykolas Angelas su
sierzinęs atėjo nakčia bazilikon 
ir Marijos krūtinės juostoje iš
kalė žodžius: “Tai padarė My
kolas Angeles iš Florencijos”.
3. Ar ne per vėlai miręs skulp
torius? 

sukako keturi šimtai metų nuo 
Mykolo Angelo mirties.

Gana keista, kad didelis rene
sanso meno žinovas B. Beren- 
son kelia mintį, kad Mykolas 
Angelas mirė per vėlai. Beren- 
son yra didelis renesanso me
no žinovas. Jis yra gimęs Lie
tuvoje. Paskutiniame savo vei
kale, savo dienoraštyje, apra
šančiame karo išgyvenimus Ita
lijoje, jis drįsta šitaip išsireikš
ti apie didįjį skulptorių: “Kal
bant apie Mykolą Angelą, kas 
žino, nuo ko mes būtume buvę 
apsaugoti, jei jis būtų pasitrau
kęs, užbaigęs darbus Siksto 
koplyčioje. Tiesa, mes tada ne
būtume turėję žavių Mediči 
antkapio sapnų, bet nuo kiek 
iškreiptų ir išaukštintų gra- 
mozdiškumų mes būtume buvę 
apsaugoti, kuriuos iki šios die
nos padarė ne tiek jis pats, 
kiek jo sekėjai architektai, 
skulptoriai ir dailininkai” (246 
psl.).

Žinoma, už šią pažiūrą yra 
gerokai atsakinga Berenson te
orija, kad tik jaunų kūrėjų 
darbai yra genialūs. Tačiau 
Mykolo Angelo jis nemėgsta 
dėl per didelio jėgos pabrėžime? 
jo kūriniuose. Jau 1948 m. iš
leistoj savo knygoj — Estetika 
ir istorija — rašė: “...My
kolas Angelas gyveno tam, kad 
pieštų nevirškinamus, persitre-

Julija Švabaite
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Suklupęs angelas laukia 
Viešpaties Prisikėlimo. 
Devynios liepsnos žvakidėj, 
Sunkūs, variniai sparnai...

Angelo rankos nusvirę... 
Ir mano rankos nusvirę, 
Prisikėlimo šviesai 
Neištiesia delnų.

Kasdien aš savo angelą 
Aplankau ir jo klausiu, 
Ar tikėti tavim, o angele, 
Ar tikėti žmogum?

Šiandien Didysis šeštadienis. 
Ir mano angelas laukia, 
Tiesdamas sunkią žvakidę 
Mano delnan.

niravusius, vagneriškus “Pas
kutinio Teismo” atletus ir pom
pastiškai herojiškas Pauliaus 
koplyčios figūras”. (204 psl.)

Nėra abejones, kad Mykolas 
Angelas yra ne tik didelis me
nininkas, bet ir didelis krikš
čionis. Jis Šv. Petro ir Povilo 
bazilikos statybai vadovavo, at
sisakydamas net sau priklau
sančio honoraro. Jis tai darė 
“iš pagarbos Dievui ir Apašta

Adolfas Valeška Prisikėlęs Kristus (Skaldyto stiklo vitražas šv. Patriko bažnyčioj,
Canutillo, Texas. Klebonas — kun. Jonas Juodeika). Nuotrauka Schube - Soucek

lų kunigaikščiui”. Tačiau kiek
vienas žmogus lieka tik ribo
tu žmogumi. Jis neatstoja nei 
Dievo, nei visos žmonijos, ša
lia to, jam daug įtakos daro 
gyvenamojo laikotarpio nuotai
kos ir pažiūros. Dėl to, konsta
tuojant didelio žmogaus trūku
mus, nedaroma jam esminės 
negarbės. Taip, atrodo, reiktų 
žiūrėti į Berenson priekaištus 
Mykolui Angelui.
4. Apsivylimo jėga

Jeigu norime suprasti plates
nę šių priekaištų prasmę ir jų 
ryšį su kairiąja Pietos ranka, 
atkreipkime dėmesį į Nitschę. 
Jis padės mums suprasti, koks 
yra ryšys tarp Marijos nepasi
tenkinimo mosto ir Mykolo An
gelo jėgos apraiškų.

Nitschė prikiša krikščiony
bei, kad ji yra kilusi iš nepasi
tenkinimo. Budizmas, jo many
mu, nėra kilęs iš nepasitenki
nimo. Nepasitenkinimas yra 
tas šaltinis, kuris sukelia ir iš
ugdo jėgą, kaip pagrindinį gy
venimo veiksnį. Nitsche tik 
džiaugiasi, kad ši pesimistinė 
jėga Europos kultūroje dar nė
ra pasiekusi tokio laipsnio, ko
kio ji yra pasiekusi Indijos kul
tūroje (The will to power I, 
27 psl.).

Ši dvasios kryptis slepia sa
vyje įvairius apsivylimus: reli
ginius, dorinius, politinius ir 
estetinius (22 psl.). Iš jų kyla 
vad. stipriųjų protų ir valių 
žmonių veikla. Kai ši jėga pra
deda reikštis, tai žmogus, jos 
pagautas, aukoja jai viską, net 
žmones (23 psl.). ši jėga vei
kia su mokslinio aparato ak
lumu (24 psl.). Ji yra dėl jos 
pačios. Šiai jėgai yra būdinga, 
kad ji neturi tikslo ir negali 
jo turėti, Ji kyla iš apsivylimo 
ligšioliniais savo įsitikinimais. 
Stebėdamas šios jėgos reiški
nius Europos kultūroje, Nitschė 
mano, kad ji čia reiškiasi, kaip 
neigimas tiek dieviškos, tiek 
pasaulinės būties (17 psl.). Dėl 

(Nukelta į 2 psl.)

ŽODŽIAI IR ŽYGIAI RYTOJAUS 
LIETUVAI

Viktoro Mariūno, “Draugo” romano konkurso jury komisi
jos pirmininko, žodis šiemetinėse premijų {teikimo iškilmėse.

Romano jury komisijos var
du sveikinu laureatus Kazį 
Bradūną ir Juozą Kralikaus- 
ką. Tikime, kad jų premijuo
toji kūryba padarys šį vakarą 
išskirtiniu įvykiu visame mū
sų kultūriniame judėjime.

Su nuostaba, pagarba ir lin
kėjimais sutinkame ir palydi
me Draugo, jo bendradarbių 
ir mecenatų trylikos metų iš- 

' tvermę ir pasiryžimus.
Kai širdis veda į ieškojimus 

ir verčia džiaugtis radiniais, 
visoks darbas darosi įdomus 
ir lengvas. Tokiu tikėjimu ir 
jausmais pasiėmė ir įvykdė 
savo pareigą Draugo trylikto
jo romano konkurso jury ko
misija Clevelande. Čia su pa
dėka prisimenu jos stropų 
sekretorių Vacį Rociūną ir 
kompetentingus narius: Aldo

ną Augustinavičienę, Petrą 
Balčiūną ir Vacį Kavaliūną. 
Buvo tikrai džiugu dirbti su 
žmonėmis, kurie rodė tiek ge
ros nuotaikos ieškojimams ir 
tiek žinoviško vertinimo radi
niams.

Ši šventė yra kviesta liudy
ti, kad Draugas į savo kon
kursinės akcijos keturioliktuo
sius metus gali eiti ryškiau ir 
garsiau skambančiu žingsniu. 
Jo bendradarbiai ir mecenatai 
nepavargę, jo dėmesio akira
čiai prasiplėtę. šviesa vis ryš
kiau krinta į dramos ir jauni
mo literatūros plotus.

Prietema yra atslinkusi į 
skaitytojo pasaulį. Rašytojas 
tebekuria, leidėjas be jokio 
lūkesčio būti atlygintu atiduo
da knygą rinkai, bet iš ten ji 
taip iš lėto randa kelią į trem
tinio lietuvio namus.

Mes vis dar gera dalimi 
esame išsaugoję jausmus isto- 
riškajai Lietuvai, bet be gė
dos ir be gedulo išsiskiriam su 
istoriniais pačiais savimis. 
Mes vis tebetikime į įvykių 
apsisukimą ratu, o istorija nie
kad nesikartoja. Niekad tom 

pačiom sąlygom, tuo pačiu 
vaizdu, tais pačiais vaisiais. 
Kiekvienai kartai yra skirta 
istorinį vyksmą perimti ties- 
siu keliu ir perduoti kitai kar
tai. Mes esame pasmerkti šios 
dienos sąlygomis kurti ryto
jaus istoriją ir likti už ją at
sakingais visus amžius. Čia 
glūdi mūsų likimo tragikos ir 
garbės galimybės.

Čia ir dabar mes galinie^ir 
privalome ieškoti atsakymo, 
kurie mūsų veiksmai ir kurios 
aukos kuria mūsų istorinį li
kimą.

Noriu tik priminti, kad šią 
vasarą sueis 20 metų, kai bol
ševikinė grėsmė išstūmė mus 
į tremtinių kelią visuos pa
saulio plotuos. Dangus mums 
davė, kur sustoti, ir kur išlik
ti. Bet ką šita tremtinystė 
vieną dieną parveš į namus, 
ko bus daugiau, negu palikta, 
negu priešo galia sugriovė ir 
išniekino?

Ruoškimės parvežti laisvą 
žodį lūpose, knygose, laikraš
čiuose ir žurnaluos. Ir būsime 
sukūrę savo kartos istoriją 
rytojui ir amžiams.

Prieš ketverius metus po 
mano pranešimo viename su
važiavime labai jaunas akade
mikas klausė: kodėl mes turi
me palaikyti savo knygą? Kur 
mūsų Šekspyras ir Dostojevs
kis? Kas mūsų rašo, kaip Er- 
nest Hemingway ir Albert Ca- 
mus?

Taip. Mes dar, prileiskim, be 
Šekspyrų ir Dostojevskių. Gal 
mūsų dar niekas nerašo, kaip 
Hemingway ir Camus. Bet dėl 
to, ir kaip tik dėl to, mūsų 
skaitytojui atviras kelias į is
torinę misiją. Kai bus jis visa 
širdim saviškių Bradūno ir 
Kralikausko, Aisčio, Nagio ir 
Niliūno, Landsbergio, Barono 
ir Katiliškio kūrybos skatin
tojas ir rėmėjas, kai bus jo 
namuos pirmuoju pasididžia
vimu turtingas knygynas, jis 
bus radęs, kuo pradžiuginti 
save ir savo tautą ir kuo nu
liūdinti savo ir jos priešus. 
Čia dabar mes ir esame kvie
čiami ne tik būti su istorija, 
bet ir istorijai.

Su meile ir pasididžiavimu 
statykime rašto ir granito pa
minklus praeities žodžiams ir 
žygiams, bet būkime susirūpi
nę palikti taipgi savo žodžius 
ir darbus, kad rytojaus Lietu
va turėtų kuo gyventi, kuo 
didžiuotis ir ką geru žodžiu 
prisiminti.



Ar nesąmokslaujam ir mes prieš karalių
Laureato Juozo Kralikausko žodis "Draugo" premijų įteikime

Rašydamas “Mindaugo” ro
maną, ; rūpinausi visų pirma li
teratūriniais bei estetiniais mo
tyvais. Ideologinę ir patriotinę 
prasmę bei kitus aspektus teko 
laikyti antraeiliais dalykais. 
Tikslas juk buvo parašyti ro
maną: gi jo ezgištencija parei
na tik nuo literatūrinio vertin
gumo. Tačiau šj vakarą — vie
toj šnekos apie patį romaną — 
tebūnie man leista kai ką pasa
kyti ryšium su juo: kai ką iš 
karaliaus kronikos paraštės —

Mindaugas — mūsų vienin
telis karalius: genialus Lietu
vos suvienytojas ir krikštyto
jas, didis karvedys ir europinio 
masto valstybininkas, mongoli- 
nlų totorių ir slavų antplūdžių 
sulaikytojas, Lietuvos nukreipė* 
jas Vakarų kultūros link, ši
toks herojus, tų,r būt, po didin
tu paminklu ten su dviem sū
numis, kuriedu jaunystėje bu
vo drauge žiauriai savųjų nu- 
iudytį. Kurgi, jeigu ne mauzo
liejuje, būtų mūsų istorijos už
degėjas... Deja, tai kitos tau
tos iš tiesų taip gerbia savo 
didvyrius. Kiti tokį savo nau- 
jakrikštj karalių šventuoju 
kankiniu išaukštino.

Buvo vilties: gal išeivija bent 
jau 700 metų jubiliejaus proga 
atpažins jo monumentalinę di
dybę, nuopelnus ir auką. Tiesa, 
Ateitininkų konferencijoje New 
Yorke buvo didelė ir ori kara
liaus Mindaugo akademija. Ar 
daug kur buvo irgi panašiai? 
Ant^į,.iš 9,000 lietuvių koloni
jos į Mindaugo minėjimą te
atėjo «1: labai keista ir nejau
ku •— tai tik %%. O kurgi 
99)4^,? Maždaug tolygiai ne
jauki konkretybė dar vienur ki
tur. O daugumoje kolonijų Min
daugo minėjimo visai nebuvo. 
Argi tat nesame ir mes są- 
rndksle prieš Mindaugą?

Tačiau gi Tautos Himnas jau 
pačiais pirmaisiais žodžiais mus 
įdūko, kad iš savo istorijos 
•emtumėm sau stiprybę. Argi 
valia į tai numoti ranka, o ypač 
iieivtjoj? Mes turime kuo tvir
čiau atsiremti j savo istoriją. 
Tautus istorija gali mums iš da- 
dM atstoti žemę. Tautos istori
ja yra didelė gaivintoja, auk
lėtoja bei mokytoja; ji — ga-

Ką reiškia kairioji garsiosios 
Pietos ranka?

(Atkelta iš 1 psl.) 
jos žmogus praranda gerokai 
savo garbės.

Pats Nitschė prisipažįsta 
šios dvasios atstovu. Jis sako, 
kad jau kuris laikas, kai mes 
nežinome, kuria kryptimi mes 
einame. Mes skubame priešin
gų vertybių kryptimi.' “Ateina 
laikas, kad mes turėsime atsi
teisti už tai, kad buvom krikš
čionys 2000 metų”.
5. Bnuihildos nusigręžimas

T-ačiau didžiausiu atsipalai
davusios jėgos atstovu Nitschė 
laiko Vagnerį, su jo didvyriš
kais personažais. Vagnerį jis 
puęįą su jam įprastu besaikin- 
kumu. Jis sakosi nekenčiąs 
Vagnerio operų, tačiau prisi
pažįsta, kad jų paklausęs, jis 
jau visai nebegali klausyti kitų 
operų.

Vagneris yra šakota asme
nybė ir neatrodo, kad jį būtų 
galima suplakti ir palaidoti 
kartu su nacizmu, kaip kai kas 
norėtų. Didelis Vagnerio prie
šas, Amerikos teatro kritikas 
E. Bently, apie jo santykį su 
priekaištais išsireiškia pana
šiai, kaip mes išsireiškėme apie 
Mykolą Angelą. “Joks didelis 
menininkas negali sužadinti 
tiek daug priekaištų. Ir Vagne
ris yra didelis menininkas”. (A 
century of hero — worship, 
188 psl.)

Vagneris vaizduoja ne vien

linga kovos priemonė. Negi ga
lėtumėm užmiršti, kaip brangi
no savo tautos istoriją mūsų 
pranašai: Daukantas, Valan
čius, Basanavičius, Kudirka ir 
Maironis? *

Mėginame stuksenti į pasau
lio dėmesį bei sąžinę, o vengia
me liudyti, kad mūsų valstybi
nė tradicija daugiau negu 700 
metų senumo. Santykiaudami 
su svetimaisiais, mes šito ne
akcentuojame: įšitą nutylime. 
Betgi dėl tautos garbės ir atei
ties šitą tiesą liudyti yra būti
na: apie Lietuvą pernelyg jau 
priešų iškraipyta, suklastota ar 
nutylėta. Kokia gi prasmė min- 
dauginę epochą slėpte slėpti 
nuo svetimtaučių ir nuo savo 
jaunimo? Nejaugi mums gėda, 

Dagys Sukilėlio malda prieš egzekuciją
Iš sukilimų parodos Čiurlionio galerijoje Chicagoje. Paroda bus 
atidaryta balandžio mėn. 4 d.

antžmogius, bet ir jų tragiką. 
Štai dievas Votanas skundžiasi 
valkyrijai Brunhildai: “...tą, 
kurį aš myliu ir išlaisvinau, iš
laisvinto jau nebesulaukiu”. 
(Valkyrija, 2 veiksmas.)

Ypač tragiškai Votanas išgy
vena tai, kad Brunhilda išeina 
skirtingu keliu kištis į žmonių 
problemas. Ji pati mato savo 
tragiką ir atsiklaupusi prašo
si jo sunaikinama, tačiau savo 
revoliucinio mosto neatsisako. 
Votanas dieviškai graudžiais 
žodžiais su ja atsisveikina, kaip 
su šviesiausiu savo širdies kū
dikiu. Jis sako: “Tu nebejosi 
daugiau kartu šalia manęs, nei 
midaus man nepaduosi prie sta
lo. Aš turiu netekti tavęs, ku
rią myliu, šviečiantis mano 
akies džiaugsme... Laimingam 
žmogui tu šviesi jo žvaigžde, 
bet man .nelaimingam nemir
tingajam, tu užsidarai amži
nai”. (3 veiksmo pabaiga.)

Brunhilda tokiu būdu yra 
pasmerkiama pabusti bejėge 
“valdingo žmogaus žmona ir 
klausyti nuo šiol to menko iš- 
didėlio”. Tu būsi “menkiausiam 
žmogui lengviausiu grobiu”, sa
ko Votanas.

Vargiai ar galima įspūdin
giau pavaizduoti dieviškosios 
malonės tragiką, kuri yra ne
tekusi ryšio su dieviškuoju 
principu. 

kad ji 700 metų senesnė už 31 
Afrikos valstybę, kurios nese
niai priimtos į Jungtines Tau
tas? Juk nuo Lietuvos suvieny
tojo, krikštytojo ir Vakarų link 
nukreipėjo mirties buvo jau 
praėję 229 metai, kai Kolum
bas atrado Amerikos žemyną. 
Tad argi nesame ir mes dar są
moksle prieš Lietuvos suvieny
toją ir krikštytoją ?

Be abejo, brangi 1918. II. 16 
atmintis: naujaisiais laikais
tautos didelis laimėjimas. O vis 
dėlto tai juk valstybės atkūri
mo, o ne įkūrimo data. Ji netu
rėtų mūsų jaunimo ir svetim
taučių akims užstoti didžiąją 
Lietuvos valstybės praeitį. Te
būtų inindauginė epocha greta 
1918. II. 16; tebūtų Vasario 16

6. Atsipalaidavimo mostas
Žinoma, atsipalaidavimo mos 

tas Pietoje pirmoje eilėje yra 
Mykolo Angelo dvasios apraiš
ka. Jis reiškia jo nervingumą, 
jo gyvenime ne kartą pasitai
kiusį susierzinimą, jo norą su
daužyti savo kūrinį (kaip tai 
yra atsitikę su vėliau sukurta 
jo Pieta, stovinčia Florencijos 
katedroje). Kartais tačiau, tas 
atbulinis judesys pasidaro jun
tamas ne tik atskiro žmogaus 
veiksmuose, bet įgauna reikš-

Madona su kūdikiu (Toscana po 
1250 m.) Chicagos meno institu
tas.

Mecenatas dr. A. Razma įteikia 1000 dolerių čekį rašytojui J. Kra- 
likauskui už premijuotąjį romaną “Mindaugo nužudymas”.

Nuotrauka A. Gulbinsko

minima sąryšy su mindaugine 
epocha. Kodelgi šį didį mūsų 
valstybininką taip neprotingai 
dengiame nuo svetimtaučių 
akių ? Argi tat nesudarome 
įspūdžio, kad lietuviai savo 
valstybę tėra turėję tik tarp I 
ir II pasaulinio karo? 13 amžiu
je Mindaugo Lietuvą žinojo ir 
popiežius ir Vakarų Europa. Gi 
20 amžiuje Lietuva žemėlapiuo
se atžymima Rusijos dalimi: 
netgi enciklopedijose ir atla
suose, kurie išleidžiami Vaka
ruose. Argi tik kiti dėl to kal
ti? Kas gi kaltas, jei dauguma 
Amerikos intelektualų, žurna
listų ir visuomenės mūsų neski
ria nuo slavų, jei mus painioja 
giminystėn su rusais?

Tiek klaikiame sąmoksle 
prieš Mindaugą, tiek visoje 700 
metų praeityje su šiurpuliu re
gime, kad mūsų tautos nelai
mės buvo ne tik dėl kaimynų 
imperializmo, bet ir dėl savo 
kaltybių. Baltai pernelyg daug 
kraujo ir jėgų išliejo vidaus ko
vose. Dėl nesantarvės, suskili
mo ir kas sau kovojimo pražu
vo karingieji ’pVūsai, dėl to ir 
dar narsesni jotvingiai. Dėl to 
vos - vos nepražuvo ir mūsų 
Lietuva. Bet argi ir mes nekar- 
tojame, lyg apkerėti, tų pat 
nuodėmių? Argi nekartojome 
fatališkų klaidų?

Tenai milžinkapy mūsų vie- 

mės visame religinio, visuome
ninio ir kultūrinio gyvenimo 
plote. Dėl to šia parsme kai
riajame Pietos rankos moste 
mes galime įžvelgti simbolį tų 
reiškinių, kurie, kaip kultūrinės 
spazmos, pasireiškė Vakarų 
kultūroje. Mes esame pastebė
ję, kad tas atbulinis judesys, 
kuris taip švelniai išreikštas 
Madonos rankoje, kada jau pa
sidaro vadovaujančiu gyveni
mo reiškiniu, turi didelę jėgą.

Be abejo, Marijos rankos ju
desys, Mykolo Angelo išreikš
tas Pietoje, yra labai natūra
lus. Jis yra natūralus ne tik 
meninėje išraiškoje, bet ir gy
venime. Kas gali būti labiau 
natūralu, kaip šitoks pasipikti
nimas neteisingo Kristaus nu
žudymo akivaizdoje ? Tačiau 
čia gali būti nenatūralu, kai 
šis judesys pasidaro vadovau
janti mūsų gyvenimo filosofi
ja. Kas iš mūsų yra laisvas 
nuo šitokios spontaniškos reak
cijos? Tačiau negerai yra, jei 
mes visame savo veikime pra
dėtume vadovautis vien pasi
piktinimu. Jis tada išvirstų į 
jėgą be tikslo.

Kai mes lankysime Vatikano 
paviljoną Tarptautinėje New 
Yorko parodoje, mes, be abe
jo, sustosime ir prie Pietos, ku
ri čia yra atvežta. Ir tada bus 
mums progos pamedituoti ne 
tik apie puikią Madoną, ne tik 
apie mirštančio ir prisikelian
čio žmogaus likimą, bet ir apie 
atmestą Madonos ranką, kuri 
yra tokia natūrali, bet kartu 
savyje slepia tiek daug žmoni
jos sklystkelių. 

nintelis karalius: Lietuvos su
vienytojas, krikštytojas, nu
kreipė jas Vakrų link, gynėjas 
nuo totorių ir slavų antplūdžių. 
Jis prieš 728 metus gerai su
prato Lietuvos egzistencines 
problemas, kurios ir šiandie 
tos pačios. Jis iš priešistorijos 
išvedė Lietuvą istorijon. Ne
nuostabu, kad toks — ne prie 
širdies grobikiškiems kaimy
nams. Tik šiurpiai nejauku, 
kad jį ir jo įpėdinį nužudė sa
vieji trumparegiai. Betgi kaž
kas jau tikrai fatališko, kad 
net ir mes jį tremte tremiame 
iš tautos istorijos, kurią jis 
taip didingai uždegė.

<2 P. ŠILEIKIS, 0. P.
U<5 Ortopedas. Protezlstas
^s Aparatal-Protezal. Med. ban.

į dažai. Spec. pagalba kojoms
’ (Arch Supports) ir t. t.

3RTHOPEDIJO8 TEHCNIKO8 LAB. 
Vai. 9-4 Ir 6-8. Beštad. 0-1.

2850 VV. 63rd St., Chicago 20, Dl.
Tel. PRospect 6-5«84

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKI.ES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220. 
Res. telef. WAlbrook 5-5076

Res. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaaki Rd. (Crawford 
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofisas 8148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resld.: 3241 Weet 66th l’lace 
Tel.: REpublIc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DDR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 68rd Strceet 
Kampas 68-čloe Ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šešt. 2__4 vai.

tTečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-8048

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

Tel. 695-0583 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. HE 4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0, 
mtr., penkt. 1-6, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-8
vai., ponkt 10 v. r. iki 9 v. v., 
ieštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.
FeL ofiso 785-4477; Rez. PR 8-6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6440 So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

• Rengiama lietuvių kalbos 
gramatika anglų kalba. Kalbi
ninkai Leonardas Dambriūnas, 
dr. Antanas Klimas, profeso
riaująs Rochesterio universite
te, ir prof. W. R. Schmalstieg, 
dirbąs Minnesotos universitete, 
jau kelinti metai ruošia spau
dai plačios apimties lietuvių 
kalbos gramatiką anglų kalba. 
Tokios gramatikos anglosaksiš
kame pasaulyje lig šiol buvo 
labai pasigendama. Netolimoje 
ateityje “Kultūriniame Drauge” 
spausdinsime šios gramatikos 
reikalu ir aplamai kalbotyrinė-

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867 Tel.

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 We«t 7 lst Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak.

Šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKU LIGOS 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
BeStad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

WA 5-2017.
Ofiso tel. PR 8-2220

Namų — rez. l’Roepect 8-0081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOK ŠA
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGO8
2656 W«t 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 iki 1 v. Ir nuo 4 iki 7 v. v. 
BeStad. nuo 1 iki 4 vai.
I’el. ofiso PO 7-6000. rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1565
DR. ALDONA JUŠKA

. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už

daryta. 
Ofiso PR 6-1765. Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 VVest Olst Street 
Oakley Medical Arte

Pirm., antr, ketvlrt. ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 ir pagal susitarimą.

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 šeB- 
tad tik susitarus.

Tel. REltance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVest 59th Street
Vai.: Plrmad., antrad., ketvlrtad ir 
penkt. nuo 1—4 p. p„ 6-80-8:80 
vai. vak. Beštad. 1-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4150

DR. P, KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 18 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKO LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BU1LDING

7156 South Western Avenue 
Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tei. 230-2010.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 68rd Street
Tel. — PRospect 8-7773 

Vai.: plrmad. ir ketvlrtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-oe Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III.

Telef. ofiso: Pullman 5-6766 
Namų: Beverly 8-3046 

Prlšm. vai.: kasdien 6-8 v.
1-4 v. p. p., trečiadieni — 

mis temomis platesnį interview 
su vienu iš minėtos gramatikos 
autorių dr. Antanu Klimu.

• Lituanistinių temų diserta
cijos Vilniuje. Kovo 17 d. Vil
niaus universitete apgynė di
sertacijas filologijos mokslų 
kandidato laipsniams Jonas Bu
lota (jo tema: “A. Jasutis - 
Julmis ir Juozas Stonys (Kriti
nis realizmas A. Vienuolio 1917 
—1940 m. grožinėje prozoje”). 
Kovo 26 d. gynė disertaciją Li
lija Sudavičienė tema: “1588 
m. Lietuvos Statuto maksviškio 
vertimo — redakcijos leksikos 
ypatybės”.

Ofiso PR (1-7800; Namų 025-7697
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p.. 
Išskyrus trečiadieni.

----------------- ---------------------------- 
Tel. RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta
Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak 
Treč, ir Bekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEO. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine.

VAL.; Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryte Ir nuo 8-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublIc 7-2200.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 8. California Avė., YA7-7381
1 vai. p. p. Iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždara; šešt nuo 10 v. r.lkl 1 po
piet.

Rez. tel. PR 0-6730
DR. L SEIBUTIS

Inkstų, pūsles ir slapumo takų 
chirurgija

Ofisas: Naujas adresas: 2454 West 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel.'770U2880; 30 N. Mlchl- 
gan avė. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliąnoe 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

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

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti.

Offiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. WAlbrook 5-3090 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

Chirurgija 
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadienias nuo I 
v. iki 6 v. v.

DR. VYt. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA Ir MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 

Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Bešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2128. Namų GI 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Prilmlnšja ligonius tik susitarus. 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.
Treč. ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 Iki 4 ir 6 Iki 8 V. V. 
Šeštadienias 1 iki 4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kėdzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 3-4; 6-8.

Šeštad. nuo 2 Iki 4v Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejate ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąnette Road 
Vai. nuo 2 Iki 4 tr, r. Ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650 

Rez. 6600 So. Ashland Avenue
Vai. 11 v. ryto Iki 8 v. p.p.. 1-4 V.V.

GERKI.ES


K. OSTRAUSKO DRAMŲ "PYPKE" IR 
"ŽALIOJOJ LANKELEI" PREMJERA CHICAGOJE

Pokalbis su režisierium ir aktorium Jonu Kelečium

Lietuvą regime savo dvasios akimis
J. Evans - Evanausko, Draugo poezijos konkurso 

mecenato, žodis premiją įteikiant

Su velykiniu Kristaus Prisi- 
| kėlimo džiaugsmu, seka ir ki
tas dvasinės atgaivos džiaugs
mas — dramos, o po savaitės 
ir Lietuvių operos spektakliai. 
Tai neeilinės šventės Chicagos 
lietuvių kultūrinės veiklos orbi
toje.

Balandžio 11 ir 12 d. “Atža
lynas” viename spektaklyje 
stato dvi rašyt. Kosto Ostraus
ko dramas “Pypkę” ir “Žalio
joj lankelėj”. “Pypkę“ režisuoja 
Dalia Bylaitienė - Sruogaitė, ko- 
peruojant su rėžis. Jurgiu Ble- 
kaičiu, o “Žaliojoj lankelėj” —
J. Kelečius, asistuojant St. Kie- 
laitei. Dekoracijų eskizai dail. 
V. O. Virkau, o išpildymas — 
dail. A. Kurausko ir J. Kele- 
čiaus. Garsų efektus tvarko E. 
Vilutienė ir Gint. Vėžys, ap
švietimas St. Gasiūno ir R. Ur
bono.

“Pypkėje” vaidina: E. Vilu
tienė, Vyt. Juodka ir Alg. Ku- 
rauskas. “Žaliojoj lankelėj" —
K. Almenas, R. Vėžys, V. Juod
ka, J. Kelečius ir R. Stakaus- 
kas. Administratorius — St. 
Gasiūnas.

Prieš porą savaičių J. Kele- 
čiaus studijoje buvo parodomo
ji K. Ostrausko dramos "Žalio
joj lankelėj” repeticija. Ta pro
ga ir užsimezgė pokalbis su tos 
dramos režisierium J. Kele
čium:

— Kurie aspektai skatino 
“Atžalyną” pasirinkti K. Ost
rausko dramas šių metų pava
sariniams spektakliams?

— Kadangi dabartiniame 
“Atžalyno” kolektyve yra mūsų 
jaunųjų jėgų persvara, visai 
natūralu, kad "Atžalyno” pasi
rinktasis kelias veda modernio
sios dramos linkme ar net, gal 
būt. ir į eksperimentinį teatrą. 
Todėl ir buvo pasirinktos K. 
Ostrausko abi dramos, kurios 
mūsų dramaturgijoje kaip tik 
šią kryptį atstovauja.

— Žvelgdami į veikale daly
vaujančius aktorius, jų tarpe 
pastebime ir jaunosios kartos 
žmones. Kokiu pagrindu buvo 
atrinkti aktoriai šiom dviem 
dramom?

— Atsakymas į šį klausimą 
būtų dvejopas. Pirma — tie 
mūsų jaunosios kartos žmonės 
yra “Atžalyno” kolektyvo na
riai, tad suprantama, kad jie 
buvo užimti šiame pastatyme. 
Antra — mane uždegė jų verž
lumas. Kada “Atžalynas” statė 
B. Pūkelevičiūtės "Aukso žą

sį”, tie jauni vyrai atėjo mums 
į pagalbą ir po to nenuleido 
rankų, bet, įsteigę satyrinį ka
baretą “Antrąjį kaimą”, entu
ziastingai skina laurus, ypatin
gai mūsų jaunosios kartos žiū
rovų tarpe. “Antrojo kaimo” 
kolektyvas, gal būt, ir bus tas 
mūsų išeivijos teatro prieaug
lis, dėl kurio nebuvimo taip vi
si sielojamės. Toji priežastis 
taip pat skatino pasirinkti tuos 
jaunus, talentingus vyrus, sta
tant “žaliąją lankelę”. Gi Alg. 
Kurauskas, tai žmogus, kurio 
pirmasis pasirinktasis kelias 
buvo aktoriaus, dar jam bū
nant Lietuvoje “Jaunojo žiūro
vo” teatre Kaune. Po to jis ta

Iš “Žaliojoj lankelėj“ darbo repeticijos. ŽMOGUS BE NAMŲ — 
J. Kelečius: “Baik savo cirką, gana”. Viduryje SMUKLININKAS 
■— V. Juodka, dešinėje POETAS — R. Stakauskas. Gilumoje — 
ŠACHMATININKAI — K. Almenas ir R. Vėžys.

Nuotrauka P. Petručio

‘“Tvankioj būties palėpėj šią naktį mirs kažkas.” ŠACHMATININ- 
kai “Žaliojoj lankelėj”: kairėje — K. Almenas, dešinėje — R. Vė-

Nuotrauka P. Petručio

lentingai reiškėsi Hanau mies
te, Vokietijoje, įsisteigusiame 
“Atžalyne”. Vėliau, žinoma, 
dailininko profesija nustelbė 
aktorių, bet širdies gilumoje, 
tikriausiai, dar toji aktoriška 
kibirkštėlė teberusena. Manau, 
kad dėl tos priežasties jis ir su
tiko vaidinti “Pypkėje”.

Taip pat džiaugiuosi, kad 
mums į talką atėjo Gintautas 
Vėžys. Jo veido žiūrovai sceno
je nematys, bet jo pulsavimą 
užkulisyje pajus visi žiūrintieji 
spektaklį. Tai mūsų efektų 
tvarkytojas, be kurių “Žaliojoj 
lankelėj“ pastatymas būtų ne
įmanomas. Negaliu nepaminėti 
ir dailininko Vytauto Virkau,

“žaliojoj lankelėj“ darbo repeticija. ŽMOGUS BE NAMŲ — J. 
Kelečius (kairėje): “Tough? O kur toji tavo stiprybė? Kur? Iš
verstoj krūtinėj ir rėksminguose žodžiuose...” Dešinėje — SMUK
LININKAS — V. Juodka.

Nuotrauka P. Petručio

be kurio taipgi kažin ar būtu
me pajėgę suteikti abiem spek
takliams apipavidalinimą, kokį 
jie turi turėti.

— Kokią teatro kryptį ak
centuosite “Pypkės’’ ir “žalio
joj lankelėj” pastatymuose?

— Kaip jau anksčiau minė
jau, “Atžalynas” nori eiti eks
perimentiniu keliu. šios dvi 
dramos, kaipo visai naujo žan
ro mūsų dramaturgijoje, la
biausiai gal tai ir akcentuoja.

— Tamstą daugelyje spek
taklių esame stebėję kaip ryš
kų, išsiskiriantį aktorių. Kas 
paskatino šį kartą pasukti į re
žisieriaus postą?

— Apie režisūrinį darbą nie
kad nesvajojau ir, prisipažin
siu, dar ir dabar labiau norė
čiau vaidinti negu režisuoti. 
Nes pabandęs, matau, kad re
žisieriaus darbas yra nepaly
ginti sunkesnis negu aktoriaus. 
Neužtenka vien išanalizuoti vei
kalą, susigyventi su juo, bet 
dar reikia suteikti jam visą pie
šinį, išspręsti visas mizansceni- 
nes problemas, nugalėti visas 
techniškąsias kliūtis ir tik ta
da pradėti darbą su aktoriais. 
Tai yra ilgų valandų ir gilaus 
apmąstymo reikalaujantis dar
bas.

Belaukdami Vyt. Valiuko, nu
sprendėm kol kas dirbti savi
veikloje. Tad ir buvo patikėta 
poniai D. Bylaitienei - Sruogai- 
tei “Pypkė”, gi man “Žaliojoj 
lankelėj”. Sutikau režisuoti tik 
dėl to, kad dramą perskaitęs, 
buvau ja giliai susižavėjęs. 
Antra, esu Jurgio Blekaičio mo
kinys, kurio režisūroje teko 
daug dirbti, vaidinant atsakin
gus vaidmenis , ir būnant glau
džiam kontakte su juo. Daug 
ko iš jo išmokau. Šitai taip pat 

davė drąsos. Be to, asistente 
šiame veikale pasikviečiau sa
vo žmoną Stasę Kielaitę, Kau
ne baigusią dramos studijas. Ji 
su “Žaliąja lankele” suaugo 
kaip ir aš, ir jos pagalba šia
me darbe buvau visiškai užtik
rintas.

— Kiek žinome, “Atžalynas”, 
kaipo sceninis kolektyvas, gy
vuoja dar nuo stovyklinių Vo
kietijos laikų. Įdomu, kokiais, 
pagrindais jis dabar tvarkosi ; 
kuriuos ryškesnius pėdsakus 
yra palikęs ir ką ateičiai už
planavęs?

— “Atžalynui” į pagalbą atė
jo jaunos, veržlios mūsų jaunų
jų visuomenininkų jėgos. Jie 
perėmė kolektyvo vadovybę, 
tuo atpalaiduodami pačius ak
torius nuo taip sunkios orga
nizacinės naštos.

Gi kalbėti apie ateitį šiuo 
tarpu yra sunku, nes, dažniau
siai, ateities planai pareina nuo 
aplinkybių. Laukiame atvažiuo
jant Vyt. Valiuko. O kokia bus 
tolimesnė “Atžalyno” egzisten
cija, parodys pati ateitis.

V. Rmj.

• Vertinga lietuvių meninin
kų darbų loterija. Lietuvių me
nininkų klubas Chicagoje, no
rėdamas sutelkti daugiau lėšų 
sukilimų parodos premijoms, 
leidžia loterijon 4 vertingus 
mūsų dailininkų darbus: A. 
Galdiko, V. K. Jonyno, V. Pet
ravičiaus ir A. Petrikonio. Bi
lieto kaina 50 centų. Norintie
ji dalyvauti šioje loterijoje ir 
pabandyti savo laimę, bilietų 
gali įsigyti pas Menininkų klu
bo narius: P. Gaučį, J. Muloką, 
A. Kairį, B. Muriną, B. Choms- 
kį ir J. Pautienių.

Literatūra, kaip žmogaus 
dvasios veiksnys, savo turiniu 
ir savo pavidalu formuoja žmo
nių bendruomenę. Dar ir šian
die, šalia radijo ir televizijos, 
spausdintas žodis — knyga sa
vo puslapiuos reiškiamomis idė
jomis ir mintimis žmonių gy
venime sukelia vienokias ar ki
tokias nuotaikas, sukelia įvai
rius sąjūdžius, didelius sukrė
timus, perversmus, net kruvi
nas revoliucijas... Iš tikrųjų, 
kiekviena spausdinta knyga iš 
savo nebylių lapų sėja gėrio 
ar blogio sėklą... Ir kas šian
dien pasakys, kiek knyga kiek
vienai tautai yra pagimdžiusi 
dvasiosi milžinų, kiek ji sukro
vė vertybių kultūros lobynan...

Knyga nepamiršta — ji gyva 
amžinai, ji amžiais kalba ir 
skleidžia dvasią. Tik, deja, ir ši 
dvasios jėgos apraiška pikto 
žmogaus gali būt panaudota 
didžiųjų žmogaus vertybių su
naikinimui... Su šios jėgos ga
lia žmogus tironas gali nukalti

Mecenatas J- Evasns-Evanans- 
kas taria žodį “Draugo” literatū
ros šventėje.

Nuotrauka A. Gulbinsko

žmogui taipgi ir vergo pančius... 
Bet ir atvirkščiai, knygos jėga 
ryžto ugnimi taipgi gali uždegti 
tautas laisvės kovai.

Knyga kultūringo - civilizuo 
to žmogaus dvasinis maistas. 
Tik, apsaugok Viešpatie, kad šį 
maistą teiktų dvidešimtojo am
žiaus tironas. Mes žinome, ko
kiu dvasiniu maistu šiandie Lie
tuvos okupantas maitina kūnu 
ir dvasia pavergtą lietuvį... Tai 
lietuvių tautos baisi tragedija,

kurią mums, čia gyvenantiems, 
sunku suprasti, bet kurios pa
sekmes tik vėliau pajusime... 
Ką išugdys ateizmo teroras, 
kuris šiandie visomis jėgomis 
stengiasi užmušti lietuvio sie
lą, kuris niekina lietuvių tau
tos tradicijas, jos garbingąją 
praeitį. Lietuvos okupantas tą 
šiandie vykdo ne pogrindyje 
pasislėpęs, bet žerdamas dide
les pinigų sumas, įkinkęs legi- 
jonus redaktorių, lektorių ir ra
šytojų, kad tik greičiau ir sėk
mingiau pakeistų Lietuvos dva
sinį klimatą.

Man ypač, šia proga, malo
nu pasveikinti DRAUGĄ, lie
tuviškosios spaudos puoselėto
ją, kuris skatina kūrybai lietu
vius rašytojus ir poetus, gyve
nančius laisvame pasaulyje, ku
ris jų parašytomis knygomis 
praturtina mūsų knygų lenty
nas. Man labai malonu pasvei
kinti visus mūsų rašytojus, gy
venančius laisvajame pasaulyje, 
šios dienos laureatus, o ypač 
mielą poetą Kazimierą Bradū- 
ną. Mano supratimu, laisvame 
pasaulyje gyvenąs rašytojas 
savajai tautai jos šiandieninės 
tragedijos metu yra anas bib
linis ugnies stulpas, kuris ka
daise tyruose beklaidžiojančiai 
žydų tautai rodė kelią.

Man ir mano mielajai žmo
nai Eleonorai yra malonu būti 
Kazimiero Bradūno poezijos 
knygos mecenatais. Tik vienas 
dalykas man ir mano žmonai 
skaudina širdį, jog žinau, kad 
iki šiol buvę laureatų mecena
tai yra patys s^^akimis—re
gėję Lietuvą, vaikščioję jos ke
liais, matę plačiąsias žydinčias 
pievas, matę tykiai tekantį Ne
muną, banguojančią Baltiją, 
jos gintaro grūdais nubarsty
tus smėlio krantus... Aš ir ma
no žmona šio žavingo mūsų tė
vų krašto savo akimis nematė
me. Bet mes jį regime savo 
dvasios akimis, matome jį lie
tuviškoje knygoje. Tad mes 
mylime lietuvišką knygą, my
lime lietuvio sukurtą poeziją... 
O poetui Kazimierui Bradūnui 
linkime, kad ši knyga nebūtų 
paskutinė.

Velykos 
Sardinijoje

B. CIPLIJ AlSKAITfi

Kaip ir kiekvienam katalikiškam kraš
te, Velykos Italijoj švenčiamos iškilmin
gai, sutraukdamos dar taipgi didžiulius bū
rius turistų. Įdomu tačiau tai, kad čia kiek
vienas gali net pasirinkti skirtingą būdą 
joms pamatyti. Romoje susispiečia tie, ku
riuos domina bažnytinės apeigos ir kurie 
tai šventei priduoda tikrai religinės reikš
mės. Jau nuo Verbų sekmadienio kiekviena 
bažnyčia ten pradeda specialias apeigas: 
vienur galima stebėti Didžiojo Ketvirtadie
nio. “Tenebrae”, kurių metu užgesinama 
žvakė po žvakės, kol visa bažnyčia paskęs
ta tamsoj; kitur Didžiojo Penktadienio ko
jų plovimas, kartais net paties popiežiaus 
atliekamas; po to — Prisikėlimas. Į visa 
tai nedaug teįsilieja tipingos tautinės ypa
tybės: tai krikščioniškos Velykos, nors ir 
iškilmingesnės, negu daugelyje kraštų. To
dėl liaudies meno ir papročių mėgėjai pa
sklinda po įvairias provincijas. Taip pvz. 
beveik visoj Sicilijoj galima užtikti visai

panašias procesijas, kokios yra tipingos 
ispanų Didžiajai Savaitei. Tai lengvai iš
aiškinama daugelį metų trukusia ispanų 
okupacija toj saloj, palikusia pėdsakų ir 
jų dialekte.

Įdomesni papročiai išsilaikė Sardinijoj, 
kuri taip pat eilę metų kentė ispanų jungą. 
Prie tos įtakos prisideda iš kaimyninės Kor
sikos ateinantys daugiau prancūziški pa
pročiai bei noras išlaikyti tikrai itališką 
gyvenimo būdą. Tai viena iš charakterin
giausių italų salų, kur ir žmonės, ir kalba 
visai kitokie. Ir Velykos ten ne tokios 
triukšmingos ar iškilmingos, tačiau giliai 
išgyvenamos. Didžiosios Savaitės ispaniš
kos procesijos išliko tik vienam pakraštyje 
ir netoli nuo jo atsiskyrusioj salelėj. Visur 
kitur tai tik susikaupimo ir pasiruošimo 
dienos. Didįjį Penktadienį nutilsta staklės, 
pjūklai, plaktukai. Daugelyje namų visi dar
bo įrankiai net sukraunami į sandėliuką, iš
ardomos staklės, o jų vieton pastatomi sta
lai su gėlėm ir specialiais valgiais. Visur 
matyti pagrindinės namų apyvokos įkarš
tis. Net ir restoranuose tą dieną nerasi nei 
mėsos, nei žuvies, o namuose daugelis ir vi
sai nevalgo. Lyginant su Ispanija, stebina 
ir tai, kad nedaug žmonių priešvelykinėmis 
dienomis teeina į bažnyčią; atrodo, lyg visi 
lauktų pagrindinės šventės — sekmadienio.

Didysis šeštadienis praeina panašioj 
nuotaikoj: atsipalaidavime nuo visų darbų, 
susikaupime, laukime. Man jis liko atmin
tinas tuo, kad vienas nuotykis vaizdžiai pa
iliustravo tikrą kaimo žmonių krikščioniš
ką dvasią. Bevažiuojant iš vieno miestelio

Sajų pakrantės Viduržemio jūroje

į kitą, mums sprogo dvejos padangos. Pirmo 
ji pravažiuojanti mašina sustojo, pasiūlė 
savo atsarginę, palydėjo iki mechaniko ir 
šį įtikino, kad sutaisytų mūsiškes. Vargšas 
žmogelis, jau pasiruošęs šventėms, ėmėsi 
darbo, ir už pusvalandžio galėjom pajudėti 
tolyn. Atsisveikindamas jis pasisakė, jog 
yra tikintis, bet Dievas jam atleisiąs už 
tai, kad dirbo tokią dieną, nes mus palikti 
bėdoj irgi būtų prasilenkimas su Jo įsa

kymais. Taigi, galėsiąs švęsti Velykas su 
ramia sąžine.

Pati tipingiausia Velykų Sardinijoj da
lis tai sekmadienio procesija ir iškilmingos 
mišios. Prisikėlimo jie neakcentuoja. Jį at
stoja taip vadinamas “S’Incontru” — “Su
sitikimas”. Iš vienos bažnyčios išnešama 
Marijos statula su juodu vualiu, uždengian
čiu visą jos veidą. Iš priešingos pusės at
linguoja nukryžiuotas Kristus. Prie centri

nės bažnyčios jie abu susitinka ir po eilės 
priklaupimų bei nusilenkimų visai suartė
ja. Tada klebonas, kuris sekė Marijos sta
tulą, nuima gedulo vualį nuo jos galvos, ir 
tuo pačiu momentu prabyla visų bažnyčių 
varpai. Iš lėto visa procesija — dabar Kris
tus jau šalia Marijos — grįžta į katedrą, 
ir ten laikomos iškilmingos mišios. Taigi, 
sardiniečiams reikšmingas ne tiek prisikė
limas ir visos žmonijos atpirkimas, kiek 
motinos susitikimas su sūnum. Tai labai ge
rai apibūdina jų šeimyninio gyvenimo su
pratimą, kur ryšiai tarp visų narių nepa
prastai glaudūs. t

Velykų dieną ištraukiami neįsivaizduo
jamai puošnūs tautiniai rūbai iš kraičio 
skrynių, pasirodo auksiniai papuošalai, ku
rie net stebina prašalaitį mažuose kaime
liuose. Moterys mirga nuo spalvų (bažny
čioje sunku atitraukti akis nuo jų daugia- 
raščių, aukso ar sidabro siūlais siuvinėtų 
skepetaičių); vyrai oriai žingsniuoja, pasi
puošę aksominiais kostiumais ir apsiavę 
aukštais auliniais batais. Kas ten beužklys
tų, kiekvienas kviečiamas prie velykinio 
stalo, vaišinamas niekad nenustojančiu te
kėti vynu. Visas kaimas skamba nuo dainų, 
kiekvienam veide matyt atsipalaidavimas 
nuo visų rūpesčių. Net kalnų banditai — 
kurių ten vienoj srityj dar gerokai gausu 
ir su kuriais ir man teko susitikti — su
grįžta tą dieną į namus, ir bendru susita
rimu valdžios atstovai jų “nemato”. Taika 
užviešpatauja visur, ir kiekvienas jaučia 
turįs teisės į džiaugsmą bei poilsį.

>
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O KO JŪS VIS DAR LIŪDIT?
Pokalbį muzikinėmis temomis tęsiant

JUOZAS STKOLIA

Ir ko taip bailiai nerimstamą 
dėl vienišo beginklio kareivio, 
jei džazo armija taip auga ir 
jos karo žygiai prieš klasikinę 
ir modernią muziką neša tik lai
mėjimus ?;

Argi Stravinskis ir Bartokas 
tikrai džazbandininkai?

Mano menkystai yra didelė 
garbė, kad j anąjj recenzijinj 
raštą, tilpusi “Kultūriniame 
Drauge” vasario 29 d., atsilie
piama tokiu plačiu mastu, kad 
nepraeinama, tartum pro lavo
ną. Čia turiu galvoj V. A. Šim
kaus rašinį — repliką man — 
praėjusio šešt. “Kultūriniame 
Drauge”. Tačiau argi gresia 
kam nors didelis pavojus, kad 
suaugusiems žmonėms reikėtų 
šauktis pagalbos: Ei, jūs ten, 
Stravinski, Bartok, Hindemithe, 
Raveli ir viso pasaulio enciklo
pedijos, apginkite mus nuo di
džiausio mūsų priešo Strolios 
ir padėkite mums iškelti mūsų 
tangus ir kitas muzikėles su 
būgnų ir tarškalų triukšmu iš 
barų ir karčiamų aukščiau viso 
pasaulio operų ir visų lietuviškų 
ansamblių!

Į aną muzikos vakarą patekau 
ne per apsirikimą, bet reklamos 
buvau klaidinamas. Bet kaip 
čia nutiko, kad gerbiamasis ma
no oponentas pasirinko pakly
dusių gervių kelią?.. Juk nei 
Stravinskis, nei kiti muzikai, 
kurių pagalbos šaukiamasi, ne- 
sikieminėja džazbando draugų 
pusėje. Ir nejau dar vis atsiran
da žmonių, kurie svajotų bana
lios dviejų laipsnių harmonijos 
tingus sulyginti su Stravinskio 
ir kitų panašių kūryba?! Pary
žiuje gyvendamas, Stravinskis 
ne sykį buvo patekęs į finansi
nius sunkumus, bet ir stambio- 
mi?. pinigų sumomis leidyklų 
gundomas, atsisakė rašyti dža
zo muziką: “Aš juk esu meni
ninkas, — argi jūs to nesupran
tate?” — nukirsdavo. Bartokas 
rinko ir harmonizavo vengrų ir 
rumunų liaudies dainas solis
tams ir ansambliams, o ir visi 
kiti suminėtieji nerašė džazo 
muzikos.

O ką gi sako Maironis

Užverbavimas mūsų tautos 
pranašo — poeto Maironio į 
garbintojų ir apgynėjų eiles yra 
daugiau negu linksmas. Mairo
nis į šį reikalą nė su peruku 
nebūtų tikęs, tad ir jo “Nebe- 
užtvenksi upės bėgimo” panau
dojimas mano recenzijai sunie
kinti skirto straipsnio antrašte 
yra panašus į skambias biznie
rių Kūčių meto reklamas, trimi
tuojančias per televiziją, kad 
“mergaitė ir moteris, Kristaus 
gimimo šventės proga nenusi- 
pirkusi mūsų modernių perlon 
marškinėlių, nepajus, kas tai 
yra “Christmasspirit!” Maironio 
poezija tiek yra gimininga su 
džazo muzika, kiek Kristaus gi
mimo šventės su reklamuoja
mais skalbinėliais.

Bet argi mūsų tautoje galėtų 
bvįti žmonių, kuriems dar nebū-

VVESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4318 S. Mestern, Chicago 9, III. 
SaV. ST. ŠOERBA I/A 8.1790

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuvių )mon6 regis

truota U.S. Depart. of Justlce
COSMOS PARCEL EXPRESS 

Corp.
8212 S. Halsted, Chicago H. III 
Tel. — CA 5-ISB4 Ir WA 5-2787 
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
JOOK W 59 St., Chicago M, III 

Tel. — WA 5-2787
Didelis pasirinkimas medilagv Ir 
visų kitų siuntiniams tinkamu 
prekių žemomis kainomis 
Vedėjai: Edv. Ir Vyt. Žukauskai. 
Maisto siuntiniai Iš Danijos, akor
deonai Iš Europos sand., šaldytu
vai, automobiliai ir kitos prekes iš 
Sov. Sąjungos sandeliu. 

tų žinoma, kad Maiornis šaukė 
lietuvišką žmogų ne džazą kul- 
tyvuoti, bet nedviprasmiškai jį 
graudeno, kad “Tas ne lietuvis, 
kurs jos būdo, jos žemės dainų 
nemylės”, o sielodamasis savos 
žemės dainų likimu, toliau tęsė: 
“Tėvynės dainos, jūs malonios, 
taip širdį žadinat saldžiai! Ko
dėl tai mūsų gražios ponios ne
gieda jūsų jau seniai?”

Kur gi aš taip pasakiau?

Iš V. A. Šimkaus rašinio aiš
kėja, kad gerbiamasis mano 
oponentas arba visai nebuvo 
skaitęs mano recenzijos, tik ki
tų prašomas bus tą rašinį pasi
rašęs, arba, jei jis buvo skaitęs, 
tai iš jo rašinio dvelkia mark
sistinės dialektikos dvasia, nes 
tik marksizmo apsėstuose kraš
tuose primetami žmonėms jų 
niekada neištarti žodžiai, nera
šyta literatūra, nedaryti darbai. 
Ir ano straipsnio autorius pri- 
fabrikavo ir mano vardu patei
kė skaitytojui postringavimus, 
kad aš pamiršęs, kas esąs rit
mas, nemėgstąs pramoginės mu
zikos, kad “pasipiktinęs” ir pan. 
O kur nors vienu žodžiu buvo 
mano parašyta, kad pramoginė 
muzika mums nereikalinga? Iš 
kur ir nuo kada ano rašinio au
toriui pasidarė “taip aišku”, 
kad man nepatiko “audringi plo
jimai?

“Daugumos audringi plojimai”

Žinoma, autoriui, kuris, ka
ringai pradėjęs, pabaigoje pri
sipažįsta esąs tik muzikos mė
gėjas, diskusijos muzikos temo
mis negali eiti sklandžiai, ypač 
kada ne abiejoms pusėms aišku, 
jog muzikos kūrinių ir jų išpil
dymo vertės nenulemia “dau
gumos audringi plojimai”, nes 
dauguma šiandien statomų ope
rų, simfonijų ir instrumentali- 
nių koncertų pradžioj daugumos 
buvo nušvilpti, o šiandien jie ei
na pasaulio teatruose ir nesiren
gia užleisti vietos pramoginei 
muzikai. Gi tūkstančiai šyberių, 
fokstrotų, tango ir kitų pana
šių raumenų jaudinimo priemo-

Mutual Federal Bendrovės Rekordas...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyveno karus, ekonomines depresijas, panikas ir 

krizes, tačiau visiems savo taupytojams išmokėjom kiekvieną su
taupytą dolerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite savo banko knygutę.
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galima atsiųsti paštu, nes mes 

apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Dabartinis mokamas dividendas 4i/2% visose taupymo sąskaitose.

Mutual Federal Savings 
and JJoan

H O"»~l Oo»<—*
Ž202 W. CERMAK RD. • CHICAGO 8, ILLINOIS
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

DAVID

KRUEGER
F O R

CONGRESS
Republican — 3rd Congressional District

Adolfas Valeška Skaldyto stiklo 
vitražas šv. Patriko bažnyčioje, 
Canutillo, Texas.

Nuotrauka Schube-Soucek

Ariesian-Reslaurant
AND LOUNGE

Cia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvykit į mūsų 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios 
džiausiąs pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ižtikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

2432 WEST 63rd STREET 
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi virš 300 sėdimų vietų.

restoraną-lounge, kur 
kainos ir taip pat di-

nių, vos trumpai nuskambėju
sių, nuėjo ir vis nueina į šiukš
lių dėžes.
Mažamečių mergaičių "vabalai”

Po Elvis Preslio naujai iškilę 
pramoginės muzikos Anglijos 
“vabalų” pasisekimai su būtinu 
paauglių mergaičių alpimu ir 
isterikos akompanimentu perei
na ne nuo jų meno aukštos ver
tės ir ne nuo ypatingų jų balso 
stygų, bet glūdi visai kitur. Šio
se anglosaksų tautų pramogose 
alpsta tik mažametės mergaitės, 
vos išvydusios tuos, jų įsivaiz
duotus anapus gėrio ir blogio 
pakilusius Friedricho Nietzsches 
“naturburschus”, apsileidusius, 
nekerpamais plaukais ir netvar
komais drabužiais. Suaugusioji 
gi anglosaksiškųjų tautų publi
ka tuo pat metu užpildo operų 
ir kitų pasaulinio masto koncer
tų sales, kuriose, deja, lietuvį 
užtikti nėra lengva. O pabandy
kime "vabalus” pakeisti, paban
dykime į tų, apšepusių vyrukų 
vietą pastatyti geriausias daini
ninkes mergaites, ir pamatysi
me, kaip su ta pat akimirka vi
si mergaičių alpimai liausis.

Tačiau ne visiems dar galvos 
susuktos

Jei mūsų žilstelėję “teenage- 
riai”, išgirdę džazbando garsus 
dar sugeba alpti ir pulti į iste-

riką, kai kas nors nesutinka šio 
meno statyti greta ar net aukš
čiau “Aidos” ir kitos koncertų 
muzikos, tai yra džiugu, nes tai 
rodo, tą mūsų tautos dalį dar 
esančią labai jauną, impulsyvią, 
todėl ir balansuoto savo krite
rijaus dar neturinčią ir nepripa
žįstančią jokios ne impulsu pa
remtos nuomonės.

Iš kitos pusės yra taip pat 
džiugu, kad ne visiems mūsiš
kiams galvos taip susuktos, net 
tam jaunimui, nes pvz. lietuviš
kasis Chicagos jaunimas savo 

‘ laikrašty “Švyturys” straipsny 
“Išgarsėję vabalai” labai objek
tyviai ir protingai pasisakė apie 
šios pramoginės muzikos “me
ną” ir to meno apsuktas žmo
nių galvas.

Kas tik turi gerų skonį, 
Viskų perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2*4226
Vedėja. E. RUDAITIS

nuo 12 iki 5 valandos.

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

Vedėjas J. LIEPOMS
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

PA VASARIUI ateinant
LAIKAS svarstyti

JŪSŲ nuosavybės klausimus
Čia jums pagalbon gali ateiti

Standard Federal
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Jau nėra per anksti pradėti dairytis dėl jums tinkamo namo ar planuoti 
taisymą jūsų turimo namo.

Paskolos namams įsigyti gali būti duodamos iki 90% nuo namo vertės 
išsimokėtinai iki 30 metų.

Paskolos duodamos iš žemiausio galimo procento.
MORGICINĖS PASKOLOS jums laisvai leidžia:

— Papildomai skolintis bet kuriems jūsų svarbiems reikalams, 
skolos sumą vėl pakeliant iki originalės jūsų pirmo morgičiaus 
sumos.

— Daryti papildomus mokėjimus pirmyn.
NAMAMS TAISYTI paskolos gali būti duodamos iki 5 metų 

išsimokėjimui ir be jokių jums papildomų skolinimosi išlaidų.

Teiraukitės asmeniškai arba telefonu VIrginia 7-1141.

JUSTIN MACKIEMICH
Valdybos Pirmininkas

JUSTIN MACKIEVVICH Jr., 
Prezidentas

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.

DARBO VALANDOS: 
Pirmad. 
Antrad. 
Trečiadien. 
Ketvirtad. 
Penktad. 
šeštad.

Cliartcred and Stų>ervlsed by the U. S. Gkjvernment

INSURED

4192 ARCHER AVĖ. CHICAGO 32, ILLINOIS VI 7-1141



draugystę”, kurie yra tolygūs 
bato laižymu “vyresniam bro
liui” — rusui.

paskirti nauji uždaviniai
Vilniuje leidžiamo žurnalo jungimą kompartijos ir rusifi- 

į “Mokslas ir Gyvenimas” praeitų 
| metų 11 nr-y rašoma: “Š. m. 
| rugsėjo 30 — spalio 1 d. Vilniu- 
| je LTSR MA visuotinio susirin- 
t kimo sesijoje, buvo apsvarstyti 
| mokslo uždaviniai TSKP CK 
| birželio plenumo nutarimų švie- 
į soje ir partijos bei vyriausybės 
i priemonės TSRS Mokslų aka- 
I demijos ir sąjunginių respubli- 
į kų mokslų akademijų veiklai 
I pagerinti”.

Patyrimo pamokyti žinome, 
į kad jei kompartijos centro ko- 
| mitetas susirūpino sąjunginių 
I respublikų akademijų "veiklos 
I pagerinimu”, tai tuojau tenka 
i ieškoti ženklų apie naujus su- 
I varžymus, mokslo žmonių pa-

kacijos tarnybai.

Kad taip yra, sužinome per
skaitę draugo L. Ujičiovo pra
nešimą ir priimtus nutarimus, 
padarytus minėtame komparti
jos centro komiteto plenumo su
sirinkime birželio 21 d. (verti
mą atspausdino žurnalas “Per
galė”, 1963, nr. 11, p. 3—16). 
Ten sakoma, kad reikia “nesu
taikinamai kovoti prieš bet ku
riuos nacionalizmo pasireiški
mus: vietininkiškumą, naciona
linio išskirtinumo ir izoliuotu
mo skelbimą, praeities idealiza
vimą, reakcinių tradicijų ir pa
pročių liaupsinimą” (p. 7). Kar
tojama sena giesmelė apie “ta
rybinį patriotizmą “tautų

Atrodo, kad visas tas nuta
rimas ir yra skirtas naujosioms 
ir laisvės trokštančioms respub
likoms sutramdyti. Ne taip 
lengva neseniai buvusius lais
vus žmones paversti negalvojan
čiais ir savigarbos netekusiais 
vergais, užtat nuolatos pabrė
žiama, kad “auklėjimo proble
ma neatskiriamai susijusi su 
kova prieš buržuazinę ideologi
ją, su praeities atgyvenomis ta
rybinių žmonių sąmonėje. Įveik
ti praeities atgyvenas — ne to
limos ateities uždavinys, tai už
davinys, kurį reikia išspręsti 
šiandien visomis... turimomis 
priemonėmis” (p.5 ). Tad ma
tome, kad meška neteko kant
rybės, ją erzina nacionalizmas 
ir vadinamos praeities atgyve
nos, užtat viską nori panaudoti 
ir kuo greičiau savo tikslą at
siekti.

Tam reikalui turi ir mokslas 
patarnauti. “Plenumas mano, 
jog būtina didinti mokslo vaid
menį formuojant komunistinę 
pasaulėžiūrą, idėjiškai ir moks
liškai auklėjant liaudį... Svar
biausi visuomeninių mokslų dar
buotojų uždaviniai — apibend
rinti gyvą masių praktiką ir is
torinį patyrimą kovoje už ko
munizmo pastatymą, drąsiai, 
kūrybiškai vystyti revoliucinę 
teoriją, kovoti už jos idėjinį gry
numą...” (p. 10).

Tad štai kokie 
dedami mokslui 
akademijoms — 
mo tarnaite.

uždaviniai už- 
ir visokioms 
būti komuniz-

i

Praeitą rudenį įvykusiuose ta
rybinės Lietuvos Mokslų Aka
demijos vadovybės rinkimuose 
prezidentu vė] išrinktas J. Ma
tulis, viceprez. J. Žiugžda, vy
riausiu moksliniu sekretorium 
K. Meškauskas ir prezidiumo 
nariu J. Kubilius. Dar išrinkti 
sekretoriai trims stambiems aka

demijos skyriams: fizikos, tech
nikos ir matematikos mokslų 
skyriui — P. Brazdžiūnas (jo 
pavaduotoju A. Jucys); chemi
jos, technologijos ir biologijos 
skyriui — V. Girdzijauskas (jo 
pavaduotoju J. Janickis) ir vi
suomeninių mokslų skyriui — 
K. Korsakas (jo pavaduotoju 
J. Macevičius).

Čia ypač verta atkreipti dė
mesys į kai kuriuos pavaduoto
jus, kaip J. Macevičius, nepasi
žymėjęs mokslo darbais, tad at
rodo, kad jis ten pakliuvo par
tijos dėka ir bus ištikimas jos 
nubrėžtos politikos vykdytojas. 
Mes žinome, kad tarybinėje san
tvarkoje lemiamą žodį turi viso
kie ministrų pavaduotojai, daž
niausiai rusai ir bekompromi- 
siniai partiečiai. Tad nesistebė
kime, jei tame pat žurnale įdė
tose akademijos prezidiumo ir 
skyrių sekretorių nuotraukose 
atsispindi abejingumas, nusivy
limas ar neviltis...

• Prof. l)r. Juozas Eretas, 
TREMTIS — PRAKEIKIMAS 
AR UŽDAVINYS? Kiekvienam 
išeiviui - tremtiniui aktualios, 
gilios ir sugestyviai pasakytos

mintys. Išleido “šaltinis”, 21 
The Ovai, Hackney Rd., Lon- 
don, E. 2, Great Britain. Kaina 
1 šilingas ir 6 penai arba 20 
centų.

Kviečiame įsigyti New Yorko Vyrų Okteto plokštelę

‘MES ŽENGIAME SU DAINA”
Plokštelėje (dainuota 17 lietuviškų liaudies, žygio ir pramoginių 

dainų.
įsigydami

site antrosios
K A I

plokštelę per Oktetų, paremsite Okteto darbų 
plokšteles Išleidimų.
N A :

I — 10 plokštelių po 4.00 dol.
11 — 25 ” " 3.00 "
26 — 50 ” " 2.75 "

Virš 50 ” ” 2.50 "

drauge su čekiu siųsti: New Yorko VyrųUžsakymus
c/o V. Alksninis, 45-44 167 St., Flushing 58, N.

Užsakant pridėti ir persiuntimo išlaidas.

AAK

LlOUOItS
AND FO O O

ir igulin-

Oktetas 
Y.

Tel. 857*9525 
VIETOS IR IMPORTUOTI 

GĖRIMAI IR MAISTO PRODUKTAI
KRAUTUVE ATDARA IKI VIDURNAKČIO KIEK
VIENĄ DIENĄ įskaitant ir šventadienius.
5620 W. 87th St.. % bloko į vakarus nuo Centrai 
Avė.. Oak Lawn, Illinois. Sav. MARIJUS KIEI,A

(j- b.)

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

nau- 
pasi-

{staiga, namus 
ar statantiems 
pilnai paslruošu-

CHICAGO SAVINGS & LOAN

I

HOURSHARDY

GRovehill 6-7575ILLINOIS6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

Avcounta

Monday .;.
Tuesday ..
Wednesday
Thursday
Friday ...
Saturday .... 9:00 A.M.-12:00 P.M.

12:00 P.M.-8:00 P.M. 
9:00 A.M.-4:00 P.M. 
Closed Ali Day 
9:00 A.M.-8:00 P.M.
9:00 A.M.-8:00 P.M.

Atsargiai ir pavyzdingai tvarkosi jau 40-ti metai. Nuo 1924 metų Chicago Savings laikosi sveikos investavimo politikos 
Per 40 savo veiklos metų ji niekad nesustojo mokėjusi dividendus savo taupytojams. Šios bendrovės vadovybė

Dabar laikas pirkti arba statyti gyvenamus namus, 
kol kainos vėl nepradėjo kilti. Per paskutinius porą metų 
kainos žymiai sumažėjo, bet šis sumažėjimas yra tiktai 
laikinas. Žinovai tvirtina, kad ateinančiais metais kainos 
ir vėl pakils. Jos gali būti dar aukštesnės, negu buvo prieš 
porą metų. Chicagos Savings bendrovė gali padėti Jums 
įsigyti naują, gerą ir puikų namą. Viršuje esančiame pa
veiksle matomą namą galite pirkti jau pastatytą arba pa
našų liauną galite užsakyti pagal savo planus ir nurody
mus.

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

Paveiksle matome taupytojus darbo dienomis atvykusius į 
Chicago Savings įstaigą. Toki vaizdai įstaigoj matosi kas
dieną. Žmonės čia ateina įvairiausiais reikalais. Be paprasto 
taupymo Chicagos Savings bendrovė teikia taupytojams 
įvairiausius patarnavimus. Pas mus galima depozituoti 
gautus čekius, apmokėti būtiniausias sąskaitas, įsigyti 
pašto ženklų, taupyti vaikų mokslinimui, senatvei, Kalė
doms, vakacijoms ir kitiems tikslams. Tūkstančiai 
dojasi šiais patarnavimais Kodėl nepabandot jais 
naudoti ir jūs.

BENDROVE, 43 milijonų dole
rių finansinė 
perkantiems 
žmonėms yra
si duoti morgičių prieinamiau- 

siomis sąlygomis, lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Susido
mėjusius kviečiame atvykti | 
Amerikos Lietuvių sostinės cen
trą — Marųuette Parko apylin
kę į CHICAGO SAVINGS & 
LOAN BENDROVE ir susitar
ti dėl paskolos.

1 V* ’■
1 h 1

Chicago Savings bendrovės kasdieninis vaizdas darbo metu

bendrovė per visus 39 savo gyvavimo metus visuomet yra 
išmokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir niekad 
nėra mokėjusi mažesnius, kaip 3% dividendus, tuo tarpu 
kai daugelis finansinių įstaigų yra mokėjusios tik 2% divi
dendus arba net mažesnius.

Štai nariams teikiamas mūsų pilnas patarnavimas:

• CM»
• Colleg* lenui taringą I
• Koma Martgaga Loant
• Home Imprgvament Loarw
• Chriitmoi Club
• Imurad Family SavInga
• Nota r y Publlc Sarvlce
• Ali typai of Inaaronco
• Fra* community roomi for your orgonlrarto* 

meatlngi
• Coih checki and pa y all family billi with our 

•piliai monay ordir chacka. No i«rvko chargg 
to mombora

• U. S. Poitol Stamp Machina Scrvlvg
• Soli and radaam U. S. Bondi
• Two lorga fr»« parking loti
• Drlvo-ln Window
• Sova-by-Mail Kita
• Travalera Chacki
• Sala Dapoiit loxai



I DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. kovo mėn. 28 d.

NAU J I LEI DINIAI
• Juozas Kralikauskas, MIN

DAUGO NUŽUDYMAS. Premi
juotas romanas. Išleido Lietu
viškos knygos klubas 1964 m. 
Knyga 264 psl., kaina $3.00. 
Aplanke ir viršelyje dail. Vik
toro Petravičiaus lino raižinys. 
Romanas yra tryliktasis, laimė
jęs šios rūšies Draugo konkur
są. Prieš porą metų išleistoje, 
taipgi premijuotoje "Titnago 
ugnyje” Kralikauskas vaizdavo 
Mindaugo viešpatavimo pra
džią, o dabar “Mindaugo nužu
dyme” vaizdžiai ir su tikru 
anos epochos įsijautimu atku
ria karaliaus paskutiniuosius 
metus ir jo tragišką žūtį. Ir 
ankstesnioji "Titnago ugnis” 
ir “Mindaugo nužudymas”, kaip 
tos pačios temos diptikinis už
mojis, yra stipriai išreikšta 
naujiena mūsų literatūroje.

• Kazys Bradūnas, SIDAB
RINES KAMANOS. "Draugo” 
konkurse premijuotasis poezi
jos rinkinys. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas 1964 m. 
Knyga 96 psl., kaina $2.00. Ap
lanke ir viršelyje dail. Viktoro 
Petravičiaus lino raižinys. Tai 
yra aštuntoji Kazio Bradūno 
poezijos knyga, suskirstyta į 
tris skyrius: Sidabrinės kama
nos, Giedanti liepa ir Lunaris.

• K. V. Banaitis, SONATA 
D - MIN. Smuikui ir fortepijo
nui. Išleido Izidorius Vasyliū- 
nas, 27 Dimick St., Somerville 
43, Mass., U. S. A. Tai pirma
sis leidinys prieš kelerius me
tus mūsų smuikininko Vasyliū- 
no iškelto sumanymo, kurį pats 
ir pasiėmė vykdyti, leisti žy
miųjų mūsų muzikų simfoninę 
ir kitokią rimtąją muziką ir ją 
šituo žygiu pristatyti pasaulio 
bibliotekoms ir atitinkamoms 
muzikos institucijoms. Šitam 
reikalui paskirdamas savo 
smuiko koncertų honorarus, 
Vasyliūnas dabar pasauliui ir 
atiduoda šį neseniai mirusio 
mūsų kompozitoriaus kūrinį. 
Ateityje numatoma išleisti, be 
Banaičio, dr- ir Juliaus Gaide
lio, Jeronimo Kačinsko, Vlado 
Jakubėno ir kitų kompozitorių 
kūrinius. Būtų gera, kad įvai
rūs mūsų fondai atkreiptų rim
tą dėmesį į šį Vasyliūno užmo
jį; nepaliktų jo vieno, o ati
tinkama parama visą užplanuo
tą darbą paspartintų.

• AIDAI, 1964 m., vasario 
mėn. Nr. 2. Dabarties proble
mas įdomiai ir konkrečiai iške
lia B. J. Kasias, liesdamas so
vietinę tautybių politiką, ir V. 
Vaitiekūnas, rašydamas apie 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Žvilgsnius praeitin kreipia dr. 
P. Rėklaitis, iškeldamas uniku- 
minį meno radinį — 17 amž. 
vario raižinį su lietuviškuoju 
įrašu, ir A. Kučas, aprašyda
mas gediminaičio kun. A. Gali- 
cino apaštališkąją veiklą pra
eities Pensilvanijoje. Duodama 
pora puslapių Anatolijaus Kai
rio eilėraščių, kuriais ilgiau

šiame žanre nesirodęs autorius 
prisistato įtikinamai stipriai, 
ypač neblogai sukirpti eilėraš
čiai Mano tėvų duona, Žmogus, 
kuris gyveno ir Ačiū Tau, Die
ve.

• MARGUTIS, vasario mėn. 
Sąsiuvinis didžia dalimi kon
centruojasi ties kultūrinio sek
toriaus medžiaga. Bene stip
riausias taškas — pluoštas 
naujų H. Nagio eilėraščių, iš
skirtino gerumo ir Nagio kū
ryboje lig šiol rečiau užtinka
mos temos. Landsbergis spaus
dina ištrauką iš naujos savo 
komedijos (kalbama apie jos 
premjerą Chicagoje). Antanas 
Gustaitis rašo paskutinįjį su
die mirusiam F. Kiršai, o Kęs
tas Reikalas peržvelgia visą 
praėjusių metų mūsų poezijos 
derlių. Numeris iliustruotas A. 
Kezio, S.J., nuotraukomis.

• GIMTOJI KALBA. Bend
rinės kalbos laikraštis. 1963 m. 
nr. 3—4. Redaktorius L. Damb- 
riūnas. Retas, bet labai laukia
mas ir labai reikalingas leidi
nys. Būtų gera, kad jis galėtų 
pasirodyti dažniau, bent 32 psl., 
kaip šis pastarasis, kuris yra 
dvigubas. Pr. Skardžius apta
ria Lietuvoje išleistą Lietuvos 
upių vardyną, L. Dambriūnas 
rašo apie Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyną, V. Maciūnas — 
apie slavybes mūsų raštuose. 
Apstu ir kitos parankios ir nau
dingos kalbinės medžiagos, pvz. 
apie svetimųjų pavardžių ra
šybą. Įdomūs taipgi klausimų, 
recenzijų ir apžvalgos skyriai. 
Tik čia vienur L. D., nepritarda
mas kadaise V. Bgd. “Drauge” 
keltam vienos kalbinės proble
mos neįprastam sprendimui, 
nesitenkina, pasakydamas, kur, 
jo nuomone, yra klaida ar tie
sa grynai kalbinėje plotmėje, o 
priduria dar ir tai, kad, girdi,

ŽIEMINIŲ 
LANGŲ 

IR DURŲ
• STAINLESS

• ALUMINUM

• NYLON-VINYL

• RAUDONMED.

• PUŠŲ

• SPALVOTO

GARANTUOTI
VISI DARBAI

14 metų puikios 
darbuoties

Nemok, apkainavimas tek:

CL 4-4600
A-l MODERNHOME 
4516 S. Washtenaw Avė. 
■MaHmcaMcaK

Bgd. nuomonė "vargiai pasitar
nauja geram autoriaus ir laik
raščio vardui”. Ar tik šia fra
ze L. D. iš kalbotyrinės plot
mės neperšoka ir j etikos svars-
tykles, kas, atrodo, gal ir ne
būtina “Gimtajai kalbai”, kaip 
specialiam savos srities žur
nalui.

• LITUANUS. Lithuanian 
(įuaterly. September 1963. Nu- 

' meryje akcentuojama mūsų fi
losofo St. Šalkauskio ir rusų 
fiolsofo V. Solovjevo sugreti
nimas. Jų portretus anglosak
siškajam pasauliui patraukliai 
pristato prof. Juozas Eretas. 
Apie Lietuvos sukolchozinimą 
gerai paruoštą straipsnį duoda 
Pranas Zunde. Lietuviškąją po- 

| eziją šį kartą atstovauja Hen- 
I rikas Nagys. Žurnale duodama 
net septyni puslapiai gerai iš
verstų jo eilėraščių. Leidinio 
lapus puošia dail. Prano Gai
liaus darbų nuotraukos.

DAINUOJAME SU LIONE
Dėl didelio žmonių pareikala

vimo grynai lietuviškų dainų, 
Lionės Juodytės Naujas LP-1003 
Albumas jau išleistas. Gaunamas 
tose pačiose vietose, kur pirmo
sios Juodytės plokštelės buvo gau
namos. Kaina $5.00 viena.

Norintiems įsigyti dvi plokšte
les, LIONE JODIS AT TOWN 
HALL ir DAINUOJAME SU LIO
NE abi plokštelės už $8.00.

Didesniems kiekiams duodame 
nuolaidą. Prašome siųsti užsaky
mus su čekiu; Alex. Mathews, 
256 Union Avė., Brooklyn 11, NY..

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.j
(Licensed by Vnesposyltorg USSR)

Labai patikima ir vadovaujanti firma Jungti
nėse Valstybėse, turinti daug patyrimo siunčiant 
dovanų siuntinius į visas USSR dalis. Tūkstančiai 
klijentų patenkinti. Visi siuntiniai apdrausti. Ga
vėjas nieko nemoka. Skyriai svarbesniuose mies
tuose. Visi mūsų skyriai turi sandėliuose pasirink
tinai aukštos kokybės prekių dovanoms žemomis 
kainomis. Dėl nemokamų informacijų ir kainoraščių 
susižinokite su bet kuriuo mūsų skyrium.

Jūs taip pat per mus galite užsakyti savo gimi
nėms ir draugams daiktus, gamintus Sovietų Sąjun
goje, kaip tai: automobilius, šaldytuvus, televizijos 
aparatus siuvamas mašinas ir t.t. Jūs čia apmokate 
pilną dovanos kainą. Pristatymas garantuotas.

Dėl pilnų informacijų rašykite ar skambinkite 
vyriausiai įstaigai —

45 West 45th Street, Room 1101 
New York 36, N. Y.
Telefonas CI 5-7905

. ....................... .........................

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEVVICZ, Pret.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3 1083
PLENTY OF FBEE PAKKING

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas

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

VALANDOS: PIRM. Ir KETV...........................  » v. r. Iki I D. P.
ANTRAD. Ir PENKT................ .. » v. r. Iki 5 v. p.
flEŠTAD. » v. r iki 18 v. d. Treflad. uždaryta

I • ATEITIS. 1964 m. vasario 
mėli. Nr. 2. šio mūsų katalikiš-

■ ko jaunimo žurnalo reikšmė nū- 
I dieninėje siutacijoje įgauna ne
paprasto svorio ta prasme, kad 
visi jo bendradarbiai beveik be 

: išimties yra pati jauniausioji 
į lietuviškai rašančiųjų karta, 
j Pirmieji rašančiųjų literatūri
niai ir publicistiniai žingsniai 
yra žengiami šio žurnalo pus
lapiuos. Taigi Ateitis vis eina 
jau dešimtmečiais pramintu 
savo keliu, augindama plunks
nos žmones lietuviškajai kūry
bai ir spaudai.

ryje, kaip ir ankstesniuose, 
apstu tos begaliniai svarbios 
bibliografinės medžiagos, kuri, 
jei ne Knygų Lentyna, vargu 
ar būtų taip parankioje formo
je išlikusi ateičiai. Šis numeris 
yra ir paskutinis, išleidžiamas 
ligšiolinio Knygų Lentynos me
cenato Vytauto Sauliaus. Apsi
krovęs kitais svarbiais darbais, 
pasitraukia ir vienas iš leidinio 
redaktorių — Bronius Kviklys. 
Nežiūrint viso to, tikimasi, kad 
Knygų Lentyną toliau perims 
Lituanistikos Institutas.

ST. ANNE’S GIFT SHOP
• ROŽANČIAI • KNYGOS • PAVEIKSLAI
• PRAGOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS STATULOS 
IR RŪBELIAI
• Reikmenys ligoniui priimant .sakramen

tus namuose
2557 WEST 63RD ST., CHICAGO, 

ILLINOIS 60629, TEL. 471-0163

• KNYGŲ LENTYNA. 1963 
m. Nr. 3—4. Sąsiuvinis prade
damas C. Grincevičiaus prisi
minimu, kad Vytauto Didžiojo 
universiteto bibliotekai suėjo 
40 metų. Šiaip naujame nume-

Pristatome Visokių Rūsių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

VANDERWAGEN^
| HEATING //

SuperFĮame Į
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA

\\

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

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

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

niais iki 3 vai. p. p.

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.

VIrginia 7-7258-59
2400 S. Oakley Avė., Chicago

.1. M. RUDIS
Lietuvis savininkasALYVA

Gyvenamų bei industrinių 
pastatų šildymui.

BANNER OIL CO.
Tel. CO 4-7465

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupys’te 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, Illinois

Tel. PR 6-8998

KOMERCINES, INDUSTRINES, PILIETYBES, PORTRETINES,
VESTUVINES, NEPOZUOTOS FOTOGRAFIJOS

X’ Ernest Studio
Sav. — ERNESTAS SUTRAS

2811 West 55th St. GRovehill 6 2336
Chicago, 111. 60632 GRovehill 6-2337

UNIVERSAL SHOE STORE |

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

(Virš 40 metų Bridgeporte)
Naujausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 South Halsted Street 
Chicago, Illinois 
(Liet, batų krautuvė) YArds 7-0525

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu 

viški valgiai.

Atdara nuo 6:00 valandos ryto ikl8:00 
valandos vakaro.

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

JADVYGA ir JUOZAS BAP.TKUS, Savininkaik ... . . ------ -------- - ---

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

TELEFONAS — KARRISON 7-S787
Jefferson St, Chernin’s aikštėje.

Atdara kasdien iškaitant ir sekmad. nuo 9:15 r. iki 5:30 vak. 
Pirmadieniais uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo i šiai, <

PRIMENAME, KAD ŠIAIS METAIS VELYKOS YRA LABAI 
ANKSTI, TODĖL DAROME 

Velykinį Išpardavimą 
kad galėtumėt dar suspėti pasiųsti dovanas savo artimiesiems 

Pirksite nebrangiai ir dar gausite švenčių dovaną.
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų.

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sių šukuotojų Vlado Andrijausko 
priežiūroje.

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

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšięs 
kosmetikos priemones.

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

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪRA, IŠMIERAS, 

PASIRINKTA MEDŽIAGA IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALUS RCBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoje 
“SIMPSON" Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir užsieninių 
medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

ir n
>N CLOTHES Į 
U

IKm

JONAS H. AKŠYS
6643 S. WINCHESTER AVĖ. CHICAGO 36, ILL., TEL 923-3179

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

Kainos: Paltai nuo $80 iki... Kostiumai nuo $85 Iki..,

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS. 
Stabdžių įdėjimas ir sutvarkymas. 

(COMPLETE BRAKE 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, garantuoto ir sąži

ningu darbu.

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

GRovehill 6-7777

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele

vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų. 
LIETUVIU IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treč., ir šeštadieniais nuo

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

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

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

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WF.STERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN CASUALTY & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

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

Telefonas CEntral 6-5206



Romas Viesulas Išėjimas (graviūra)
Iš dailininko individualios parodos Tokyo, Japonijoj

Kultūrinė kronika
• Romo Viesulo grafikos pa

roda Japonijoje. Tokyo mieste, 
žymioje Yoseido galerijoje, sau
sio mėnesyje vyko šio mūsų 
grafiko individuali grafikos 
darbų paroda. Parodoje buvo 
išstatyta 25 litografijos, ofor
to ir spalvotos litografijos dar
bai, tarp jų ir litografijos lie
tuvių dainų temomis. Parodą 
globojo Amerikos ambasada. 
Ta proga išleistas labai skonin
gas parodos katalogas, kuria
me įrašai atspausdinti lotyniš
kuoju ir japonišku alfabetu. 
Kataloge minima Viesulo lietu
viškoji kilmė ir chronologiškai 
pasekamas jo, kaip menininko, 
kelias. Paroda Japonijos sosti
nėje turėjo didelį pasisekimą. 
Du darbus nupirko žymusis Ka- 
makuros modernaus meno mu
ziejus.

• Išskirtinio apipavidalinimo 
lietuviškosios knygos anapus 
geležinės uždangos. Sovietijoje 
kasmet rengiami konkursai at
rinkti geriausiai išleistoms ir 
apipavidalintoms knygoms. Iš 
Maskvoje pristatytų 695 kny
gų (Lietuvai atstovavo 35 leidi
niai) pirmojo laipsnio diplo
mais įvertintos dvi Lietuvoje 
išleistos knygos: S. Budrio kny-
iiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiii

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais plrmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2418 

7159 So. Maplewood Avė.
Chicago 29, UI.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna aųdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS, Sav. 

Stabdžiai. Sankabos, Transmisijos, 
Tnne-ups ir Motorų Remontas 

5759 So. Wesfern Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
ir apdraustas perkranstymas 

WA 5-9209 Chicago, III

TAISAU
TV — RADIO IR ELEKTRONIKOS 

INSTRUMENTUS.

P. RUDENAS
4448 South VVestern Avenue 

Telefonai; 847-4829 ir YA 7-1029

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. ABALL ROOFING
įkurta prieš 50 metų

STOGŲ DENGIMAS IR RINOS
Mes taisom. dažom rinae, nuteka

muosius vamzdžius Ir fštepam smala 
vidų ilgesniam naudojimui: naujos 
rinos (taisomos iš nerūdijančio me
talo, kurto nereiklu dažyti. Plokščių 
ir iškeltų stogų taisymas, perdažy- 
nias, smalinlmas ar naujai uždengi
mas. Kaminai ir "sniokestack” per
taisomi—"tuckpointed” Mes atliekam 
lauko dažymo, mūro užtaisymo— 
tuckpointing ir cemento darbus.

Pilnai apsidraudė. Darbas garan
tuotas. Nemokamas Įkainavimas. Ati
darą visų laikų..

Skambinkite LA 1-0047 —RO 2-8778 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOKIA BUS “MAŽOJI LIETUVIŠKOJI TARYBINE 
ENCIKLOPEDIJA"

Pagaliau jau paskelbta pre-1 
numerata šiai seniai reklamuo
jamai enciklopedijai, kuri bū
sianti trijų tomų, duosianti apie 
25,000 straipsnių su iliustraci
jomis (kiekvienas tomas turė
siąs 32 puslapių spalvotų ir vien 
spalvių įklijų) ir būsianti išleis

V. Jurkūnas) pirmojo laipsnio 
diplomai paskirti 17-ai knygų, 
tarp jų, be Maskvoje atžymėtų, 
dar J. Biliūno “Liūdnai pasa
kai” (dail. M. Bulaka), Vaiž
ganto “Dėdėms ir dėdienėms” 
(S. Krasauskas), Lietuvių liau
dies menui, Skulptūrai ir ki
toms.

ta 1964—66 metais, kasmet po 
tomą. Vieno tomo kaina — 5 rb.

Mums įdomu, koks bus tos 
enciklopedijos turinys. Apie tai 
leidėjai nesivaržydami praneša, 
kad ji pirmiausia “nušvies TSR 
ir Lietuvos komunistų partijos 
istoriją, Lietuvos liaudies kovą 
dėl Tarybų valdžios, demaskuos 
lietuvių buržuazinių nacionalis
tų ideologiją, antiliaudinę jų 
partijų bei organizacinių veik
lą...” Ir tik toliau suminėti da
lykai, kurie gali būti įdomūs 
asmeniui, ieškančiam enciklo
pedinių žinių, kaip apibūdinimas 
lietuvių kalbos ir literatūros, 
mokslo ir meno, bus nušviestas

ekonominio ir politinio gyveni
mo vystymąsis (žinoma, vėl su 
tam tikru atspalviu), bus 
straipsnių, kurie aprašys Lietu
vos gyvąją ir negyvąją gamtą, 
ekonomiką, miestus, miestelius 
ir kaimus. Aišku, bus ir biogra
finių straipsnių, kuriuose bus 
aprašyta pirmoj eilėj partinių 
ir tarybinių veikėjų gyvenimas, 
ir tik antroj eilėj mokslo, lite
ratūros, meno ir kitų kultūros 
darbuotojų veikla bei kūryba.

Tokias žinias teikia atskiras 
lapelis “Užsisakykite...”, įdėtas 
daugelyje dabar Lietuvoje lei
džiamų žurnalų. Neaišku, koks 
reikalas yra tokią enciklopediją 
leisti. Šitokios pigios propagan
dos galima rasti kiekviename 
šių dienų Lietuvos žurnaliuke, 
tad kam dar visos “enciklopedi
jos” prisireikė? (j. b.)
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eurrent dividend on investinent bonus
4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 mėty investavimo bonus mokume 4H% dividendy kaa piiHni<-tJ ir 

dar išmokame po už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGIITON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 AIŠCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS
Valandos: Plrmad., antrad., Penktad. ir Šeštad. 9 v. r. — 4:40 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtas!. 9 v. r. — 8 v. v.

CIRCUIT TV.
Ekspertai Vlay Gamybų. GREITAS patarnavimas ) NAMUS ar 

DIRBTUVĖJE. Garantuotos dalys ir darbas.

ga — albumas “G. Jokūbonis” 
ir knyga vaikams “Gulbė — ka
raliaus pati” (dail. A. Makū
naitė). Lietuvoje suruoštame 
panašiame konkurse (jury ko
misijai pirmininkavo dail. prof.

• Patikslinimas. Pereito šeš
tadienio numeryje, lietuvių re
liginės parodos recenzijoje ati- 
taisytina ši korektūros klaida: 
vietoj Nijolės Adomaitienės - 
Banienės turi būti Nijolė Ado- 
mėnaitė - Banienė.

f
Mieli tautiečiai!

%

Tik per Londoną yra geriau, greičiau ir pigiau siųsti mais
tą ir medžiagas į Lietuvą.

Nepraleiskite puikios progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandė
lių Londone gražiai ir tvirtai įpakuotą geriausios rūšies maisto 
gaminių siuntinį, kuris pradžiugins kiekvieną gavėją:

M 13
Sviesto 2 sv., kiaul. taukų 2 sv., lašinių 2 sv., ryžių 2 sv., 

arbatos V2 sv., kakavos Vi sv., pipirų ir lauro lapų V2 bv. cuk
raus 2 sv.,razinkų 1 sv., saldainių 1 sv., Nescafe 1 dž. ir kvie
tinių miltų 6 svarai, tik už

$30 su pasiuntimo išlaidomis ir muitu.
Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai ver

tingų Angliškų medžiagų:

V 3
Trys atkarpos, trims kostiumams, po 3% jardo, grynos vil

nos sunkių vvorsted medžiagų, mėlynos, pilkos ir rudos spal
vos, su įrašais Ali Wool Made in England. Viso IOV2 jardų tik už

$55 su pasiuntimu ir Sovietiniu muitu
Reikalaukite mūsų kainininkų ir pavyzdžių. Esame seniau

sia lietuvių įmone Anglijoje. Nuosavų krautuvių tinklą turime 
jau nuo 1938 metų. Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Siunčiame 
ir 40 svarų maisto siuntinius.

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2., Great Britain
|SK YRIAI

L. Venckus, 7042 S. Talman Avė., Chicago 29, III. TeL 
436-0494.

A. Kušinskis, 124 Park Str., Sudbury, Ont, Canad,a.
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Avė., Port Arthur, Ont., 

Canada

' "■ - .......I ... —II. ,

GRAND MAJRNIER LIQUEUI<

GERMAN LIEBFRAUMILCH 
1959 Vintage GERMAN WINE

POPULAR BRAND OF IMPORTED 
GERMAN BRANDY

RICCADONNA IMPORTED VERMOUTH
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

GIŽI D’C SELF □ !\lr vservice

WURZBURGER or HEINEKENS BEER
Case of 24—12 oz. Bottles Casc $7-95

DU MULLER SPANISH SAUTERNE,
BURGUNDY, CHABJLIS or Rose Fifth ,98c.

MOET & CHANDON Extra Dry New Vintage
FRENCII CHAMPAGNE Fifth $3.98

SOUTHERN OOMFORT LIQUEUR Fifth $3.89

ORIGINAL BAERENFANG GERMAN
LIQUEUR Fifth $5.98

Fifth $3.49

F'fth $4.98
GKAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $4.89

DISTRICT SAVINGS dabar moka 4.5% už san
taupas. Mes teikiame pilniausią finansinį patar
navimą visuose taupymo ir namų paskolų reika
luose. Skersai gatvės turime didelį kiemą, kuria
me .mūsų klljentai gali veltui pasistatyti savo au
tomobilius. Mūsų turtas dabar viršija $26,000,000, 
o atsargų turime daugiau, negu $2,100,000.00. 
Dividendus nuolat mokame nuo 1897 metų.

ALBERT J. AUKERS
PRES/DENT

'Where people make the difference”

k

DISTRICT SAVINGS 
3430 SOUTH HALSTED • CHICAGO 8, ILL. 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, 9-4; 
Thursday, 9-8; Friday, 9-6;
Saturday, 9-1; VVednesday closed.

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

Didelis pasirinkimas įvairiausių 
televizijos, radio, stereo aparatų. ' 
Pardavimas ir taisymas.

Savininkai J. Bendoraitis ir P. Endzelis
Telefonas: CA 5-7252

MIDLAND
% Savings

II AND LOAN
ASSOCIATIONi I-.,r.7e>7 f AVI MCf \ C\1

M
\\wi\ V* TO

INSURED

ANT VISU TAUPYMO SĄSKAITŲ^]

4040 So. Archer Avė., 
Chicago 32, ILL.

CLiffside 4-4470

August 5a I dūkas - 
President

2412 WBST 71ST ST. CHICAGO, ILL. PHONE: 471-2446

EUDEIKISį
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS J

©TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS f 
4605-07 South Hermitage Avenue j 

Tel. YA 7-1741-2

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nno kapinių

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0838 PR 8-0834

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ- CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 8-8572

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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vvenimas

Redaguoja St. SemJnienS, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. CL 4-5665

Pirmosios pavasario kregždes
Amerikos Lietuvių Montessori draugijos pavasarinių 

skrybėlių paroda

Kovo mėn. 8 d. 3 vai. p. p. 
vaikų namuose, išlaikomuose 
Amerikos Lietuvių Montessori 
dr-jos, buvo suorganizuotas 
pavasarinių skrybėlaičių de
monstravimas. Skrybėlaites pri
statė “Beverly Hats” salonas.

Gausus lietuvių būrys buvo 
skaniai pavaišintas kava ir py
ragaičiais, suneštais pačių šios 
draugijos narių. Prie vaišių 
gausiai prisidėjo ir Janušaičio - 
Mažeikos "Parama”.

Skrybėlaičių demonstravimo 
metu buvo skirstomos dovanos. 
Dailininko A. Tamošaičio pa
veikslą laimėjo A. Kasperienė. 
Tautinės lėlės, vyno bonka ir 
velykiniai margučiai atiteko Jo
litai Suduikis iš Kenoshos, Vyt. 
Jučiui, S. Vaičaitienei, J. Poli- 
kaitis ir Mrs. Jagėla. Lėles ir 
velykinius margučius padarė 
šios montessorinės mokyklos

L. D. K. Birutės paveikslo atidengimo iškilmės

D. K. Birutės dr-jos cent- 
Chicagos skyrius įsigijo 

globėjos L. D. Kunigaikš-

ir šviesios dienos Lie- 
pasirinko Lietuvos di- 
kunigaikščio Kęstučio 
Birutę savo draugijos

L. 
rinis 
savo 
tienės Birutės paveikslą. Jį nu
tapė mūsų iškilusis dailininkas 
prof. Adomas Varnas. Atiden
gimo iškilmėse dalyvavo gra
žus birutininkių būrys, didelė 
dalis pasipuošusios tautiniais 
grabužiais ir daug svečių. 
Krikšto tėvais buvo Juzė Dauž
vardienė ir generolas Stasys 
Dirmantas. Atidengimo žodį ta
rė birutininkių pirmininkė Mar
ta Babickienė, užakcentuoda
ma, jog Karininkų šeimų mote
rų dr-ja, pagerbdama Lietuvos 
karalių ir didžiųjų kunigaikščių 
garsią praeitį ir pasiryždama 
išlaikyti šio garbingo laikotar
pio tęstinumą iki vėl nušvis 
gražios 
tuvai, 
džiojo 
žmoną 
globėja. Sis paveikslas yra sim
bolis Lietuvoje paliktos vėlia
vos ir, kaip vėliavą, šį Birutės 
paveikslą birutininkės įsiparei
goja gerbti ir globoti. Krikšto 
tėvai buvo apdovanoti dovano
mis ir gėlėmis. Taip pat buvo 
gėlėmis apdovanoti dail. A. 
Varnas ir jo žmona Marija. Po 
paveikslo atidengimo iškilmių 
vyko koncertas, kuriame daly
vavo solistė Roma Mastienė, 
pianistė Genovaitė Aleksiūnai- 
tė - Mitchell ir aktorė Elena 
Blandytė. Svečiai šiltai sutiko 
mūsų menininkes ir džiaugėsi 
šiuo kultūringai praleistu va
karu. Menininkėms taip pat bu
vo įteiktos gėlių puokštės. Po 
koncerto svečiai buvo pavaišin- 

L. D. 
dengimo 
Roma 
pianistė

K. Birutės paveikslo ati- 
iškilmėse dainuoja sol. 

Mastienė, akompanuoja 
Aleksiūnaitė-Mitchell.

Nuotr. B. L.

mokytoja J. Juknevičienė. Įėji
mo dovaną — skrybėlaitę lai
mėjo O. Bakaitienė.

Į skrybėlaičių demonstravimą 
vaikų namuose susirinko gera 
šimtinė viešnių ir svečių, ku
rios, pasinaudodamos proga, 
nupirko nemažą skaičių skry
bėlaičių.

Moderniškų ir originalių pa
vasarinių skrybėlaičių demonst
ravimą atliko ponios V. Barienė, 
R. Dičienė, J. Juknevičienė, A. 
Kaminskienė, R. Kulienė, A. 
Martinkienė, D. Mieželienė, M. 
Povilaitienė ir N. 
nė.

Į atsilankiusias 
tarė vaikų namų
Vaišvilienė, perduodama sveiki
nimus ir padėką už paramą A.
L. Montessori dr-jos valdybos 
ir vaikų namų administracijos 
vardu. — sv — 

Vaitiekūnie-

viešnias žodį 
auklėtoja S.

ti šaltais užkandžiais ir kava 
su pyragaičiais. Vaišėmis rūpi
nosi uoliosios birutininkės: J. 
Žitkuvienė, V. Kulikauskienė ir 
kitos. Joms talkininkavo nenu- 
ilstantieji ramovėnai; J. Kuli
kauskas, Pr. Žitkus, J. Dai- 
nauskas, M. Maksvytis ir J. Lėk 
niekas. Birutininkės yra jiems 
visada dėkingos. Visas šis kul
tūrinis parengimas praėjo gra
žioje ir malonioje nuotaikoje.

M. B.

Chicagos Lietuvių Moterų klubo Vasario 16-tosios minėjimo ko
mitetas su pagrindine tos dienos kalbėtoja Juze Daužvardiene 
(antra iš kairės). Iš k. į d.:, Dalia Bobelienė, Agnė Petkuvienė 
(3-čia) ir Aldona Daukuvienė.

,. s
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STAIGMENA VELYKŲ STALUI
STEFANIJA STAŠIENfi, Cleveland, Ohio

krikščionišku giliu tikėji- 
prisikėlusį Kristų, su at- 

pavasario gamta

Su 
mu į 
bundančia 
kiekvienas jaučiame pakilusią
nuotaiką. Juk kiekvieną pavasa
rį ir vis tuo pačiu skaistumu 
pražysta pirmieji sniego varpe
liai, tačiau kiekvieną kartą 
mums atrodo, kad jie vis gra
žiau žydi. Taip ir šeimininkės 
kiekvieną metą ruošia Velykų 
stalą. Dengia pagal savo tradi
cijas, renkasi savo mėgiamus 
kepinius ir t. t. Ir kiekvieną 
kartą vis atrodo, jog šiais me
tais tikrai stalas gražesnis, 
įvairesnis, negu pernai.

Todėl norėčiau mažą staig
meną pateikti šiais metais Ve
lykų stalui paįvairinti, 
naujos rūšies margučiai, 
nereikalaus tiek daug 
juos marginant ir vis 
puoš stalą, bus gardūs 
šiem patiks.

| Tad paimkime norimą kiekį

Štai 
kurie 
darbo 
dėlto 

ir vi-

“Draugo” literatūros šventės vakarienėje solistei P. Bičkienei įteikiamos gėlės. Iš kairės į dešinę prie 
priekinio stalo: N. Vaznelienė, J. Vaznelis, E Bra dūnaitė, P. Bičkienė ir V. Bičkus.

Nuotrauka A. Gulbinsko

Vaikų auklėjimo kursams Montrealyje pasibaigus

die- 
am- 
lan- 
pa-

tęsiamas 
Šitokiam 
visų pir- 
galvose-

Su įdomiu ir tikru pedagogiš
ku gabumu Domicėlė Petrutytė 
pravedė vaikų auklėjimo kur
sus Montrealyje. Septynias die
nas užsitęsęs paskaitų ciklas 
palietė vaikus nuo gimimo 
nos iki 6 m. amžiaus. Ši 
žiaus riba daugumą kursų 
kytojų nustebino, tačiau 
skaitininkė su įdomiais išve
džiojimais ir pavyzdžiais įrodė, 
kad vaiko auklėjimas turi bū
ti pradedamas tuojaus po gi
mimo ir sistemingai 
iki vaiko subrendimo, 
vaikų auklėjimui tėvai 
ma turi pakeisti savo 
ną ir nusistatymą vaiko atžvil
giu. Kaip? Tėvai turėtų prisi
pažinti, kad vis dėlto vaiko 
auklėjimo srityje jiems trūksta 
žinių. Visi tėvai nori savo vai
kams gero, bet nenori įdėti dar
bo - laiko. Jie atmeta tikrai 
idealius vaikų auklėjimo prin
cipus, kaip jau pasenusius, net 
nepastudijavę ir nepasigilinę į 
juos, o patys tęsia jau nuo am
žių šeimose ir mokyklose įsise
nėjusias ir tikrai atgyventas 
tradicijas. Visi tėvai turėtų bu

didelių kiaušinių. Smailiu pei
liu pradurkime abu kiaušinio 
galus. Baltimą ir trynį išpūs- 
kime; juos galima panaudoti 
kepimui. Kiaušinių kevalus nu
plauti, nusausinti ir sustatyti į 
lėkštę, vieną galą užlipinus po
pierėliu.

Dabar paimti norimos spal
vos ir kvapo želatinos po vie
ną dėžutę. Želatiną paruošti, 
kaip nurodyta ant pakelio. Tik 
vandens kiekį sumažinti iki % 
puoduko, kad želatina būtų kie
tesnė.

Piltuvėlio pagalba pripilti 
kiaušinių kevalus paruošta žela
tina ir užklijuoti, kad neišsipil
tų. Sudėti į šaldytuvą. Atėjus 
laikui, duoti į stalą. Kiekvieną 
kiaušinį palaistyti šiltu vande
niu, kad geriau nusiluptų. Pas
kui sudėti kiekvienam ant at
skiro lapo taip, jog atrodytų, 
lyg lizdelyje. Tinka prie visų 
mėsų saldžiai duočiai. 

ti daugiau nuolankūs ir jausti 
daugiau pagarbos savo vai
kams. Pakeisti laikyseną yra 
pakeisti pažiūras į vaiką, nes 
dabar yra vaikas laikomas 
“mažu žmogiuku”. Jame ne
įžvelgiama nei ekonominio, nei 
socialinio vertingumo. Jis lai
komas neproduktingu visuome
nės nariu. Vaikas yra ne būsi
mas žmogus, bet esamas. Tėvų 
prievolė yra prasmingai pra
leisti kiek galima daugiau lai
ko su vaikais, kartu bendrau
jant, dirbant, žaidžiant. Neabe
jotina, iš tėvų tai pareikalauja 
daug kantrybės ir pasišventi
mo. Tačiau vaikų auklėjimas, 
kaip ir kiekvienas darbas, duo
da gerus rezultatus tik tada, 
jei darbui yra gerai pasiruošta.

Kūdikio santykiai su motina
Domė Petrutytė labai vaiz

džiai apibūdino kūdikio santy
kius su motina, tiesiog užak
centavo, kad, “formuojantis kū
dikio fizinis ir dvasinis gyve
nimas turi Ijįbai didelės įtakos 
žmogaus vėlesniame brendime. 
Vaikas jau per pirmuosius 2 
metus padeda pačius svarbiau
sius savo gyvenimo pamatus. 
Ir todėl tėvai ir auklėtojai tu
rėtų skirti ypatingą dėmesį vai
kui, kol jis pradeda savaran
kiškai protauti”.

Gražiai ir įspūdingai buvo 
apibūdinti vaiko judesiai ir jų 
reikšmė charakterio ugdymui. 
Judesių koordinavimas ir jų ap
valdymas turi didelės įtakos 
vaiko smegenų suformavimui. 
Užtat vaikui reikia sudaryti 
reikalingas sąlygas ką nors 
prasmingai, pagal jo galimybes, 
veikti - dirbti. Čia buvo duoda
ma daugybė “receptų”, su kuo 
ir kaip vaikai turėtų būti uži
mami, kaip prižiūrimi ir t. t.

Įdomu, kad vaikui nereika
linga jokių ypatingų žaislų. 
Viskas, kas naudojama namų 
ruošos darbams, galima leng
vai pritaikinti ir vaikui. Žino
ma, daiktai turi būti atitinka
mai sumažinti, suprastinti. Vai
kas, šluodamas kambarį, valy
damas batus ir skalbdamas kur 
kas daugiau susikoncentruoja, 
negu spausdamas plastikinio 
šautuvo gaiduką ir šaukdamas 
“pau - pau”.

Birutininkės D.L. Kunigaikštienės Birutės paveikslo atidengimo iškilmėse. Pirm. eil. iš kair. j deš.: M. 
Tumienė, M. Žilienė, M. Babickienė, S. Statkevičienė, M. Toliušienė, B. Gustaitienė, gen. S. Dirmantas, 
p. J. Daužvardienė, prof. A. Varnas, M. Pušneraitie nė, M. Raubienė, E. Strikienė, P. Rėklaitiene. Antr. 
eil. iš kair. į deš.: J. Žitkuvienė, N. Norienė, L. Dai nauskiene, A. Gudaitienė, X.X., E. Ališauskienė, V. 
Genienė, M. Jautakienė, X.Xt) G. Abramikienė, S. Oželienė, dr. J. Monstavičienė, V. Kulikauskienė, K. 
Leonaitienė. Nuotrauka B. L.

Kodėl jaunimas kalba 
angliškai ?

Viena iš aktualiausių šių die
nų problemų — tautos savigar
ba ir tėvynės meilė. Ir patrio
tizmo jausmas būtų daug leng
viau sužadinamas, jei viskas 
būtų laiku ir tinkamai vaikui 
paruošta. Kalbėdama šia tema, 
D. Petrutytė priminė, kad vai
kui pateikiami dalykai turėtų 
būti taip patrauklūs, kad jo 
nereikėtų stumti. Paimkime 
kalbą. Kodėl čia augęs jauni
mas daugumoje kalbasi angliš
kai? Visai suprantama, jiems 
trūksta lietuviškų žodžių. Ir 
trūksta tų žodžių, kuriuos tė
vai, neturėdami laiko ar noro, 
nespėjo jų išmokyti. Patys ne- 
sistegė teisingai kalbėti arba 
per daug įgriso vaikams su sa
vo pamokslais.

Laisvė ir bausmė

Kalbant apie laisvę ir baus
mę, buvo pastebėta, kad dau
gelis tėvų turėjo susidarę klai
dingas nuomones apie monte- 
ssorinės sistemos propaguoja
mą vaiko laisvės principą. Kaip 
paaiškėjo, kad vaikas gali bū
ti paliktas laisvai veikti tiktai 
ir tiktai, jam specialiai paruoš
toje aplinkoje, kur yra jam 
pritaikytos darbo priemonės ir 
pats kambarys yra paskirtas 
tik tam. Tačiau ir tokioje ap
linkoje vaikas neturi būti palik
tas Dievo valiai, o su juo kar
tu turi būti ir suaugęs žmogus. 
Kitaip sakant, montessorinia- 
me auklėjime vaikas turi ir pri
valo turėti apsisprendimo lais
vę, ką ir su kuo jis nori užsiim
ti, bet, kaip padaryti, reikia 
jam labai tiksliai parodyti. Kas 
liečia bausmę, tai su diržu vai
ko neišauklėsi. Tėvų kantrybė 
ir geri pavyzdžiai turės daug 
daugiau įtakos, negu diržas, 
šūkavimas ar nuolatinis tėvų 
bumbėjimas, kuris tikrai nepri
sidės tėvų autoritetui padidinti. 
Jį dar labiau sumažins — tai 
netvirtas nusistatymas tarp 
“taip“ ir “ne”. Vieną kartą pa
sakytas “ne” — turėtų ir likti 
“ne”, arba, jei kas nors paža
dama, tai turėtų būti be jokių 
padailinimų išpildoma. Kitu at
veju, tėėai liktų melagiais vai- 

Dienovidžio ugnis, 
štai, neša vergai, 
Kaip karalaitę, 
Dukrą Jeruzalės — 
Magdeleną.
Nesutelpa žaibai
l*o jos vualinėm blakstienom, 
Pagundos žavesys,
Briliantų spinduliai —
Surinko džiaugsmingai šaukian

čių būrį
Paskui Jeruzalės Ievą.

Ir prisivijo jie kitą minią, 
Lydinčią Kristų
GOLGOTON-

KELIONE

maža mažytė dulkė.Beliko iš manęs
Norėčiau ant Tavųjų kojų, Viešpatie, nusėdus 
Su Tavimi kartu keliauti:
Tyruosina, per vandenis Jordano, 
Gecemanan, net pas Pilotą 
net ligi Kryžiaus kalno.
O sielvarte ant gedulo akmens nukritus, 
Su bundančia diena Velykų rytą 
Norėčiau prisikelt žmogum.
Tai kas, kad dulkė tik buvau maža, 
kad dulkė tik esu.

Domicėlė Petrutytė (kairėje) su vaikučiais Vaikų namuose Chicagoje, 
kuriuose ji tuo metu dirbo pagal Montessori sistemą. Dešinėje pati 
vedėja — Marija Varnienė seka vaikams lietuvišką pasaką.

IŠ MOTERŲ PASAULIO
★ Sol. Izos Motekaitienės 

dainavimo studijos mokiniai ga
vėnios metu, beveik išimtinai 
buvo mokomi giedoti solo reli
gines giesmes. Pereitą 
dienį jos studijoje buvo 
ta religinės muzikos 
Programą (daugumoj 
lietuvių ir pasaulinių kompozi
torių solo giesmes bei arijas iš 
oratorijų) pildė Elena Bradū- 
naitė, Aušra Gylytė, Laima 
Nainytė, Tadas Rūta, Veronika 
Tijūnelytė ir Petronėlė Šlyterie- 

penkta- 
sureng- 
popietė. 
po tris

kų akyse. Tad nenorėkime iš 
vaikų daugiau, negu jam duo
dame. Pradėkime darbą iš pa
čios pradžios — persiauklėki- 
me patys save.

Dar kartą ačiū Domicėlei 
Petrutytei už tokias nuošir
džias ir įdomias paskaitas, pa
tarimus ir paaiškinimus. Be jo
kios abejonės, ne vienas iš 
montrealiečių tuo pasinaudos.

Juozas Piečaitis

JERUZALĖS IEVA

Iza Motekaitiene

Per klonį žemės nuodėmių. 
...Gražuolės burtų 
nepstebėjo
Minia, Kryžiuojamo skausmu 

girta!
Valdovė niršta
Ir tiesiai žvelgia
AISTRA | KANČIAS...
Ramiai atsakė jos žvilgsniui 

Kristus, —
Jos gėdos Kryžių nešąs ŽMO

GUS:
— Ir tavo, moteriške, 
atgailos
Amžiais laukia Dangus!!

Danutė Lipčiūte

nė. Seserys Diana ir Dana Pe- 
tersonaitės padainavo pluoštą 
rimtų amerikoniškų populiarių 
dainų. Atskrendanti lėktuvu į 
pamokas iš Kansas miesto Ge
nė Ugianskienė - Antanaitytė, 
greta religinės muzikos, įspū
dingai išpildė Tatjanos laiško 
sceną iš Čaikovskio operos "Eu
genijus Onieginas”. Programos 
pabaigai Veronika Tijūnelytė 
ir Tadas Rūta gražiai pagiedo
jo duetą Panis Angelicus, o 
Elena Bradūnaitė ir Aušra Gy
lytė — duetą Alleluja. (Pro
gramoj dėl mokyklose vykstan
čių egzaminų negalėjo dalyvau
ti visi studijos mokiniai). Auklė
jant jaunuosius menininkus vie
šiems pasirodymams estetiniu 
atžvilgiu kiekvienam solistui 
buvo įteikta po rožę. Visiems 
akompanavo Manigirdas Mote- 
kaitis. Panašios šios studijos 
muzikinės popietės yra, tarsi, 
miniatiūriniai jaunųjų solistų 
pažangos egzaminai, kurie yra 
visuomet užrašomi į magneto
foną, kad kiekvienas galėtų pa
siklausyti ir pratintis pats ver
tinti savo balsinį meną. Taip 
ir šiuo atveju, po programos 
jaunieji solistai, klausydami sa
vo įdainavimų ir vaišindamies 
gavėniškais užkandžiais, jau
kioje nuotaikoje širdingai dali
nosi kritiškomis pastabomis, 
vedančioms į savo balsinio me
no tobulėjimą.

Kaip nugalėti moterį?
John Barrymore, miręs gar

siosios aktorių šeimos narys, 
sykį yra pasakęs: “Vienintelis 
kovos būdas prieš moterį yra 
tavoji skrybėlė. Griebk ją ir 
bėk!”

Amerikietės ir vedybos
93% visų amerikiečių mote

rų, sulaukusios 40 metų am
žiaus, buvo ištekėjusios bent 
vieną kartą, skelbia statistinės 
žinios.
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