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LAKIAIS ŽODŽIAIS MARINAMA TIKROVE
Teatrines anketos peržvalga ir atžvalga

STASYS PILKA

“Margučio” teatrinio klau
simo anketa ir šio rašinio 
paskata bei priežastingu

mas.
Esu, tarytumei, sceninių ama

tų (o gal ir menų) praktikas, 
kuris, deja, nei rašomosios ma
šinėlės, nei mintijimo nesugebė
davo pažaboti, jei iškildavo ku
ri lietuviško teatro problema: 
nusidėjimo pėdsakų, regis, ne
stinga.

Ir kai savo laiku kreipėsi 
man malonus žmogus, “Margu-

* čio” redaktorius Algimantas 
Mackus, kviesdamas jungtis į 
sutelktinę talką ir reaguoti į 
teatrinio neaiškumo apklausą, 
prisipažinsiu, net šilta ir alpu 
pasidarė: tai bent reta proga 
širdį praverti, rūpimu dalyku 
prašnekti!

Betgi prie kvietimo prijungtą 
anketą kiek nuodugniau paana
lizavęs, paprašiau šio sumany
mo kolaborantu manęs nelai
kyti. Mielas Alg. Mackus dar 
sykį paragino, siūlydamas mai
nyti nusiteikimą, tačiau ir vėl 
atsiprašydamas, nusistatymo ne 
pakeičiau ir siūlymo išvengiau. 
Tačiau minimam asmeniui ir 
dabar jaučiu ir reiškiu dėkingu
mo sentimentą, kad rūpesčio ir 
triūso nepagailėjo, opų reikalą 
viešai iškėlė.

Sis prakalbėjimas nėra iš pa
salų puolimas ar pikto nusitei
kimo išdava. Verčiau tebūnie

♦ principinio dalyko asmeninis 
manifestėlis.

Kas gi anuomet sulaikė nuo 
prakalbėjimo? Pirmiausia, tur 
būt, anketos "kabinetinis”, nuo 
tikrovės atitrauktas pobūdis, 
netgi, drįsčiau teigti, diletantiš
kos savybės: pastangos apjung
ti iš esmės nesuvienijamus ob
jektus, į svarbią vietą antra- 
reikšmių menkniekių iškėlimas, 
praktinių gairių nepaisymas. 
Netgi pirmas klausimas: “kuris 
mūsų išeivijos sceninės veiklos 
laikotarpis buvo gyviausias ir 
prasmingiausias” jau veda į ne
aiškų kelią: kokios išeivijos, 
kuriuo laikmečiu, kuriame kon
tinente, kuriose vietovėse ir 

4>an.?

Anketos intencija buvo nuo
širdi — nėra abejonės. Ir iškel
ti klausimai, jei nebūtų perne
lyg abstraktūs ar paviršiniai, o 
gal net ir tendencingi, atneštų, 
spėju, originalių idėjų, konkre
čių rodyklių, naujų (gyvenimo 
padiktuotų!) įtaigų.

Iš dvidešimt vienam asme
niui siųstos anketos, į ją atsakė 
vienuolika. Algimantas Dikinis
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• Kultūrinės dykumos.
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• Nauji leidiniai ir filmy įvairu
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• 17-teji NĖRĖM konferencija.
• Moterų gyveniniai. 

ir Vitalis Žukauskas davė fak
tus, vaizdą: konkretesnę, kad 
ir nepilną, amerikinės bei dali
nę Kanados lietuviškos teatri
nės ekspansijos metriką. Kiti 
gi parodė stiprią gražbylystę, 
padarė ekskursijas į prisiminti
ną Lietuvoje praeitį, į stovykli
nį Vokietijoje periodą, atskleidė 
palinkimus. Kai kuris net pa
bandė asmenines sąskaitas su
vesti, daugis tik pademonstravo 
retoriką, žodžiu, mano sugalvo
tą terminą pavartojant, iš nau
jo pasireiškė “teatras laikrašti
niame popieriuje”. Su lyrika, 
autoritetinga ar paskolinto iš
manumo deklamacija, su lakš- 
čiomis mūsiškės sceninės istori
jos improvizacijomis ir, laimei, 
su aštresniu psichologiniu įžval
gumu.

Anketa, lyg atspindžiatne 
veidrody, užfiksavo mąstysenas, 
išmanlngumą, lengvapėdišką 
drąsybę, nuolankų likimui pa
sidavimą ir... ateinančioms kar
toms vairo siūlymą. Šiuo atveju 
tai vertingas problemos sutvir
tinimas; aktualus ir akivaizdus: 
nekenčiam realybės! Bandome 
nuo jos bėgti į madingas dau
sas, į asmeninės neliečiamybės 
kevalus ir į... siaurus akiračius.

PROF. VYTAUTO MARIJOŠIAUS PEDAGOGINE 
IR DIRIGENTINE VEIKIA
VLADAS JAKUBENAS

Prof. Vytautas Marijošius

Vytautas Marijošius, kadaise 
savo talentingumu pasižymėjęs 
Lietuvos valstybinės operos di
rigentas, yra vienintelis iš mūsų 
muzikų tremtinių, kuris atvy
kęs į šį kraštą, tuojau įsijungė 
į didelę amerikiečių konserva
toriją — "Hartt College of Mu- 
sic”, sudarančią Hartford 
(Conn.) universiteto dalį. Nors 
ir turėdamas visą laiką užiman
čią tarnybą konservatorijoje, 
V. Marijošius dar eilę metų 
įstengė vargonininkauti greti
mo New Britain miestelio lietu
viškoje parapijoje. Paskutiniuo
ju laiku tiek konservatorijos 
darbas, tiek ir papildomos įvai
rių orkestro dirigento pareigos 
taip išsiplėtė, kad V. Marijošius 
jau turėjo atsisakyti nuo var
gonininkavimo.

Jo egzistencijos pagrindą su
daro dirigavimo ir teorijos “As- 
sociate Professor’’ pareigos. 
Dėstomieji dalykai: orkestraci- 
ja, partitūrų skaitymas ir diri
gavimas, sujungtas su dirigavi
mo departamento vedėjo parei
gomis. Tai reiškia, kad ne tik 
tiesioginės dirigavimo pamokos, 
bet viskas, kas yra kieno nors

Išeiviškos amerikinės sce
nos centrai ir1 atokesnės pe

riferijos lietuvių kalba

Mūsų emigracija nepasimokė iš 
ankstyvesniųjų

Antanas Škėma
Tuo labiau, kad, atrodo, vistiek 
nesame linkę mokytis iš pra
eities.

Kostas Ostrauskas

Manyčiau, jog iš viso pasau
lio lietuviškos išeivijos žymes
nių centrų, kur tik reiškėsi mū
siškis teatrinis veikimas, pirmo
ji pozicija priklausė ir dar te
bepriklauso Chicagos miestui (O 
Peterburgas, Vilnius, Kaunas 
ir Ryga bei kitos priešnepri- 
klausomybiniu laikotarpiu kolo
nijos, kad ir gyvos, veiksmin
gos, su meninėm pretenzijom ir 
geromis įtakomis, Chicagą var
gu ar buvo pralenkę).

Bet kai apie Peterburgo, Vil
niaus bei Rygos lietuvišką anuo
metinį teatrinį veržlumą buvo 
išspausdintos išsamios studijos, 
Chicagos sceninė veikla dar te
belaukia apžvalgininko, kuriam 
stigs... pakankamos dokumenta
cijos.

Tačiau čikaginės praeities bei 
dabarties klystkeliai, mano gal
vojimu, tebėra tie patys: susi
skaldymas, vieningo darbo ne
buvimas, paskirų vadovų ryški 
egomanija, srovinių organizaci
jų diktatai ir, anot Antano Gus
taičio, “doleriniam pelnui”, kad 

diriguojama — kolegijos simf. 
orkestras ir chorai — yra V. 
Marijošiaus žinioje. Po 15 me
tų darbo prof. V. Marijošius 
yra įsigijęs t. v. “tenure”; tai 
reiškia, kad jis negali būti at
leistas, jei nebus viešame “hea- 
ring” įrodytas jo moralinis nu
sikaltimas ar scholastinis apsi
leidimas. Amerikos sąlygomis, 
kur universitetai mėgsta ir ta
lentingiausius dėstytojus kas 
keletą metų atleisti ir pakeisti 
kitais vien “atmosferos pakeiti
mui”, tai laikytina nemažu pa
siekimu.

Įdomus paradoksas: Lietuvo
je V. Marijošius buvo žinomas, 
kaip dirigentas, kurio svarbiau
sias dėmesys buvo nukreiptas 
į operą. Grįžus iš studijų Praho
je, jo įvykdyti pastatymai — 
“Otelio” premjera ir “Lohen- 
grino” atnaujinimas — buvo 
atmintini įvykiai mūsų operos 
istorijoje. V. Marijošius buvo 
pirmas iš mūsų dirigentų, pats 
dirbęs su dainininkais, ryškin
damas svarbiųjų rolių charak
terį ir taip pat prižiūrėjęs reži
sūros ir dekoracijų detales, 
siekdamas viso pastatymo vie
ningumo. Amerikoje gi V. Mari
jošiaus veikla nuėjo kaip tik 
simfonine kryptim; Hartfordo 
konservatorijoje operos klasę 
veda pats direktorius, o V. Ma- 
rijošiui atiteko mokyklos simf. 
orkestras ir įvairūs su ta sritim 
surišti dalykai.

Paskutiniuoju laiku prof. V. 
Marijošiaus veikla, kaip simfo
ninio dirigento pradėjo vis dau
giau plėstis už mokyklos ribų

Rudenio gėrybės Nuotrauka V. Maželio

organizacijos atsikvėptų, sceni
nės veiklos į jungą kinkymas.

Ir anksčiau ir nūdien Chica
gos lietuvių teatrinė nerimastis, 
iš visų Amerikos ar Kanados 
kolonijų, kiekybiniu (gal nesu
klysiu, kad ir kokybiniu) atžvil
giu buvo ir pasilieka pirmau
janti ir nepralenkta.

Jis yra nuolatinis dirigentas 
dviejų pusiau profesinių (“Com- 
munity”) orkestrų: “Hartford 
String Orchestra” (vien stygi- 
ninkai) — (5 metai) ir “Man- 
•Jhestfcr Civic Orchestra” (2 
metai) ir šiame sezone 3 kon
certai su “New Britain Sympho- 
ny”. Šie paskutiniai koncertai 
yra ypač jreikšmingi, nes po tuo 
vardu slepiasi profesinis Hart
fordo miesto simf. orkestras su 
prisamdytais keliolika vietinių 
muzikų. Haftfordo simf. orkest
rą šiaip diriguoja konservatori
jos direktorius Vinograd, ir V. 
Marijošius ten nebuvo prilei
džiamas. “New Britain Sympho- (Nukelta į 4 psl.)

Kontrastinės vertikalės Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ (iš lapkričio 21 d. Jaunimo centre, Chicagoje, atidaromos parodos),

Jei antroje vietoje kadaise 
buvo Brooklynas, N. Y., (dra
miniais ir operiniais spektak
liais), jei Bostonas, Mass., yra 
lietuviškos operos lopšys, tai 
Chicaga buvo ir pasilieka lietu
vių išeiviškos sceninės kultūros 
centras: su draminiais, operi- 

(Nukelta j 2 psl.) 

ny” koncertai numatyti su pa
saulinio garso solistais. Praėju
sią vasarą V. Marijošius diriga
vo dvi programas kiekvieną po 
du kartu su profesiniu orkest
ru Hartfordo muzikos festiva
lyje, šis faktas irgi reikšmingas, 
nes tai buvo gana ryškūs kon
certai.

1964 m. vasario mėn. V. Ma
rijošius buvo vienas iš dirigen
tų “Long Island String” festi
valyje, kur dalyvavo jungtiniai 
aukštesniųjų mokyklų styginių 
orkestrai; šią žiemą numatomas 
panašus visos New Yorko vals
tybės festivalis.

V. Marijošiaus pasirodymai 
susilaukia gražių atsiliepimų 
vietinėje amerikiečių spaudoje. 
Hartfordo Muzikos festivalyje 
vieno koncerto programą suda
rė W. A. Mozarto operos “Fi
garo vestuvės’’ koncertinė ver
sija. Ta proga “The Hartford

KULTŪRINĖS DYKUMOS
Bėgimas į priemiesčius tam 

tikra prasme yra turtingumo 
ženklas, nes ten ir švariau, 
ten ir erdviau. Tačiau nemaža 
ir įmonių persikėlė į užmiestį, 
tad kartais to švaraus oro ir 
ten nebėra tiek daug, kiek jo 
teoretiškai turėtų būti, šian
dien amerikiečiai jau rūpinasi, 
kad priemiesčių žmonės, besi
stengdami pasistatyti daugiau 
plaukymo baseinų ir teniso 
aikščių, nebesirūpina jokiais 
kultūriniais centrais, kurie 
nuo užmiestininkų nepaprastai 
atitolo, pasilikdami ir toliau 
didmiesčiuose. “Chicago Ame- 
rican” dar rugsėjo 20 d. rašė; 
“Šiandien priemiesčiuose la
biausiai rūpinamasi baseinais, 
poilsio centrais , ir kitokiom 
vietom pramogoms ir žaidi
mams, bet daug mažiau krei
piama dėmesio į bibliotekas, 
paskaitų sales, vietos teatrus 
ir orkestrus”. Ir toliau straips
nio autorė rašo, kad ji pati 
prieš ketverius metus persikė
lė į tas kultūrines dykumas, 
kur gera miegoti ir gyventi. 
Tačiau dabar dėl to, kad nuo 
suaugusių, o ypač nuo vaikų, 
nutolo kultūriniai centrai, jie 
keliasi atgal į didmiestį. Gi 
vienas senas, mokytas ameri
kietis, persikraustęs iš did
miesčio į priemiestį, skundžia
si, jog vis tiek ir čia nuolat 
turi kovoti su vaikais, aplink 
siaučiančiais, kad ramybės nė
ra, dažniausiai priemiestis yra 
ne kas kita, kaip tik didelis 
vaikų darželis. Tačiau ne čia 
esanti bėda. Blogiausia esą, 
kad jis su žmona yra nuo vis
ko izoliuoti, jie nebegali pa
tekti į jokius kultūrinius pa
rengimus. Taip pat jie neturi 
ryšio ir su kaimynais, kadangi 
daugiausia į užmiestį išsikelia 
jaunos poros.

Taip tad rašo amerikiečiai. 
Bet ta pati problema, tik gal 
dar skaudžiau, paliečia ir lie
tuvius. Jeigu amerikiečiui ne
svarbu, kokioje jis angliškoje 
parapijoje bus, tai lietuvis var
gu ar priemiestyje beras lie
tuviškas pamaldas, vargu ar 
jam bus progos taip dažnai be
susitikti lietuvius, benueiti į 
lietuviškus parengimus ir jis, 
kaip “Chicago American” ra
šo, bus ištremtas į kultūrines 
dykumas. Ypač tai pajus ne 
vasaromis, kada visi bėga į 

laukus, bet ilgų rudenų, žie
mų ir pavasarių savaitgaliais. 
Be abejo, niekas negali už
drausti keltis į patogesnes ir 
geresnes vietas ar rajonus, ta
čiau norime priminti tai, ką 
jau ir amerikiečiai pastebėjo, 
kad užmiestyje būsi vienas. 
Tegu tai pagaliau būna ir ne
svarbu, bet svarbiausia — rei
kia, kad tie, kurie išsikelia, 
stengtųsi patys nenutraukti 
ryšių su mūsų kultūriniais ju
dėjimais, kad užmiestininkai 
bent padidintų lietuviškų kny
gų pirkimą ir užsiprenumeruo
tų daugiau laikraščių, nes, 
šiaip ar taip, dėl nuotolio jie 
nebegalės dalyvauti daugelyje 
lietuviškų kultūrinių ir kito
kių bendruomeninių subuvimų. 
Taip pat tie išsikėlusieji bus 
mažiau aplankomi įvairių au
kų rinkėjų, ir dėl nuotolio ne
galės eiti kokių nors pareigų 
vienokiame ar kitokiame orga
nizaciniame vienete. Žinoma, 
turime gražių išimčių, tačiau 
vis dėlto, kad ir prie geriausio 
susisiekimo priemonių, nuoto
liai yra nuotoliai, ir dar ne
greit susikurs kolonijose tokie 
kultūriniai centrai, apie ku
riuos kalba amerikiečiai, o 
apie lietuvių panašius centrus 
netenka ir kalbėti.

Kad ir gražios užmiesčio re
zidencijos, bet tam tikra pras
me jos pastatytos kultūrinėj 
dykumoj, todėl reikia, kad to
kios rezidencijos nors savo pa
čių viduje būtų maži kultūros 
centrai, kad jos nebūtų tuščia- 
sienės, bet turėtų išskirtinai 
dideles bibliotekas, kad iš tų 
sienų eitų parama viskam, kas 
lietuvybės palaikymui reikalin
ga- .

Vieni tą išbėgimą, amerikie
čių terminu tariant, į tyrlau
kius pajus, o kiti gal ir ne. 
Tačiau faktas lieka faktu, kad 
atsitolinama nuo kultūros 
centrų. Kaip jau minėjome, 
gal to ir neišvengsime, bet 
reikia, kad tie bėgantieji, dau
giausia pasiturį žmonės, nesi
džiaugtų vien tik priemiesčio 
izoliacine apsauga, bet steng
tųsi auka ar darbo talka bū
ti su tais, kurie paliko prie 
senųjų kultūros centrų, kartu 
nešdami ir dvigubą darbą.

P. Janulis
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(Atkelta iš 1 psl.)

niais, operetiniais ir baletiniais 
spektakliais. Tad nenuostabu, 
jog ir paminėtos anksčiau teat
rinės anketos atsakymų teikė
jai nuodingas ietis, karčią šyp
seną ar gilią išmaną kreipė į 
Chicagos lietuvius — sceninio 
darbo puoselėtojus. Kad anke
toje ir neiškelta ar apybrėžčio 
neturėjusi, Chicagos gausesnė 
kolonija vis dėlto susilaukė tin
kamo atveikio ir centrinio dė
mesio.

Laikmečiu nuo Pirmojo iki 
maždaug Antrojo pasaulinio ka
ro košmarų, Chicagoje vietos 
lietuvių sceninei saviveiklai yra 
talkininkavę net keli, iš Lietu
vos atvykę, teatrinio talento bei 
numanumo vyrai, kurie atnešė 
meninę pažangą ar veikimo plė
timą. Šį faktą norisi priminti. 
Naujovės ir anksčiau buvo sė
tos!. Kitos Amerikos kolonijos 
tuo pasigirti negalėjo: jų spek
takliai buvo siauresnio, savi
veiklinio pobūdžio.

Šiandieninė lietuviška teatri
nė veikla, besireiškianti, pavyz
džiui, Clevelande ar Detroite, 
Bostone ar Los Angeles mies
tuose, šias kolonijas ne vien at
gaivino, bet ir atvedė į ryškią 
vifetą, kokios anksčiau net nesi
tikėta. Savaip nuo 1949 metų 
sceniniu veikimu pakilo Wor- 
cėnter, Mass., Waterbury, Conn., 
Baltimore, Md., buvo tai neilgai 
tvoskiančios žiežirbos, bet jos 
liko atminty.

Tačiau visam Amerikos lie
tuvių sceniniam prasiveržimui 
“toną davė” Chicagos kolonija. 
Toji įtaka ankstyvesniais laiko
tarpiais niekad nebuvo tokia 
stipri ar stimuluojanti, kaip 
naujo ateiviško bangavimo 
pirmojo dešimtmečio metu. Chi- 
caginis potvynis ar atoslūgis su
silaukdavo atliepio daugumos 
kolonijų teatriniuose veikimuo
se. (Išimtį tesudaro Zuzanos 
Arlauskaitės - Mikšienės Det
roito vaidintojų saja, kuriai 
CSiicagos audrojimai arba snū
duriavimai, berods, visai neat
siliepdavo.)

Grįžtant prie Chicagos, du 
dalykai darosi aiškūs: iš praei
ties negeidžiame mokytis ir ge
rų pamokų atsisakome. Gi Chi
cagoje savu laiku formaliai ir 
faktiškai yra gyvavęs net pa
stovus lietuvių kalba teatras! 
Juokais ar rimtai: o gal ir ta
me ryžte liko koks nuostatas, 
koks kelrodis?

Būdinga, jog naujoje išeiviš- 
koje eroje kartojasi tie patys 
scenos žmonių tarpe jau anks
čiau pasireiškę gaidiniai narsu
mai, toks pat nesusiderinimas, 
ta pati kitų atžvilgiu netoleran
cija, karštagalviški išsišokimai: 
nieko nitui jo, ko nebuvo... pra- 
eity'je.

Publicistas Vytautas Meš
kauskas kažkur pabandė teigti, 
Jog ankstyvesnių generacijų lie
tuviai į vaidinimus rinkdavosi 
su pažįstamais susitikti, pasi
žmonėti, “kur dirbi” ir “kiek už
dirbi” žinių pasirinkti. Informa
cija netiksli.

Ankstyvesnieji Amerikos lie
tuviško teatro darbuotojai bu
vo įpratinę tautiečius vaidini
mų geisti, jais smaguriauti ,į 
juos lankytis! Nebuvo tai ma
sinė epidemija, tačiau mūsų 
emigracijos sušviesėjusi dalis 
tautiniu teatru anuomet domė
josi, paspirtį rodė, prasmingu 
dalyku laikė. Žinau tai iš paty
rimo.

Kiekviena epocha turi savo 
spalvą, formas, tikslus. Keičia
si, laikui bėgant, aplinka, sko
niai, būties koloritas, vyraujan
čios idėjos; o šiame amžiuje ir 
technika jau rodo savo dikta
vimą bei viršenybę. Pasikeitė 
ir teatro išviršinė pusė, vargu, 
tik transformavosi pati sceni
nio veiksmo esmė. Naujovišku
mai gyvenimą vejasi, sudaro 
foną, akstinus, civilizacijos pa
kitusi veidą. Tik turinys, žmo
giškosios linkmės, na, ir tauti
nis veidas mažai tepasikeičia. 
Lygiai kaip ir tautinės, kultū
rinės prievolės! Jos įpareigoja.

Senoji lietuvių teatrinė Ame
rikoje veikla, kartais gal ir nai
vi ar primityvesnė, buvo idea
listinė bei helenistinė aukšta
jam tikslui tarnavimo pobūdžiu. 
Manau, klaidą darė, kurie nese
niai tobulybės pavyzdžiu laikė 
ir kitus svaigino grynuoju for
malizmu. Arba tie, katrie neiš
naudojo (vargu ar besikartojan
čios!) progos visomis išmonė
mis ir kolektyviniu pajėgumu 
bandyti steigti, ugdyti ir išlai
kyti Chicagoje pastovų lietuvių 
kalba teatrą. Priekaištas žiau
rus. Bet jo neatsiimu.

Teatrinių palmių šiaurės 
ašigalyje sodinimas ir šauk

lių birbynės

Pasvajot į pabaigą galima, ar 
ne?

Jurgis Šlekaitis
Bet, vis dėlto, ar ne gera pa
svajot ?

Algirdas Landsbergis

Minimos teatrinės anketos 
senstelėję pamokslininkai, gar
sių doktrinų piršimo mentoriai, 
regis, visi yra individualistai, 
egocentrikai ir svajotojai. Tuo 
tarpu duomenų teikėjai bei pa
dėties konstatuotojai pasitenki
na labiau realistiniu įnašu: 
Amerikos lietuvių scenos isto- 

Dail. A. Tamošaitienės austas kilimas “Žemaitija” (S. Daukšos nuo
savybė). A. Tamošaitienės tapybos, kilimų ir tautinių drabužių paroda 
atidaroma š. m. lapkr. mėn. 27 - 29 d. Apreiškimo parap. salėje, 259 
North 5th str., Brooklyn’e. Parodą organizuoja N.Y. Liet, dantų gyd. 
d-ja.

rikams (jei tokie kada atsiras
tų) metrikos talkininkavimu. 
Pastarieji yra kuklesni ir gal 
naudingesni. Kada tiek daug il
gų dienų šnekam ir dūduojam 
apie “teatrą”, niekas visų pirm 
nėra konkrečiai prasitaręs: ko
kia gi to teatro Amerikoje 
konkreti svajonė? Ar apskritai 
yra čia buvęs toks “tautybės” 
ar “mažumos” pastovus teatri
nis vienetas? Kur, kuomet, ko
kiomis sąlygomis, kaip ilgai iš
silaikė? Et cetera. Klausimų 
gali būti nemažai.

Nesigilindamas į detales, 
trumpai atsakysiu: tokie mažu
mų teatrai ir teatrėliai yra eg
zistavę. Sėkmingumas ar ilges
nis jų gyvavimas priklausė 
nuo daugelio ir skirtingų fak
torių. Visi tie teatrai buvo gry
nai profesiniai, komerciniai. Pa
vyzdžiui, New Yorko Bowery 
rajone XIX-ame šimtmetyje ku
rį laiką sėkmingai vertėsi net

vaizdžių liko išsaugota ar nau
jiems pastatymams panaudota. 
Kitkas pavėjais žuvo ar ugnies 
liepsnose supleškėjo. Anksčiau 
nurodytą sumą drįsčiau veik 
trigubai padidinti. (Tikra laimė, 
kad pastaruoju metu vienas kil
niadvasis iš artimos vietovės 
gydytojas sutiko sandėly pri
glausti Scenos darbuotojų są
jungos žinioje esantį sceninio 
apipavidalinimo turtą.)

Beje, pateikti skaičiai neat
stovauja operos dekoracijoms 
išlaidų. Yra įtrauktos tik įvai
rių grupių, teatrinių sambūrių 
ir “Dainavos” ansamblio tam 
tikslui skirti doleriai.

Visi svarbesnių spektaklių or
ganizatoriai parodė išskirtinį 
sugebėjimą rasti vaidinimams 
sales. Nuoma svyravo nuo $35 
(Chicagos universiteto Intema- 
tional House) iki $200 ir net 
$350. Dolerių tam spektaklių

keli vokiečių scenos židiniai ir, 
sakoma, kad net darė įtakos 
amerikiečių teatrui. Jau nemi- 
nėkim M. Švarco garsųjį Žydų 
teatrą, jau mūsų dienomis, ta
me pačiame New Yorke. Nusi
leidę iš aukštumų, rasim, nors 
ir kuklesnių, tačiau įdomių pa
vyzdžių, mums artimesnių ir la
biau pamokančių.

Bronius Vešiota (filmų ir te
levizijos aktorius Bruno Ve So- 
ta), kadaise užsidegęs lietuvių 
pastovaus teatro Chicagoje 
problema, karštai agitavo: “Įsi- 
gykit tinkamą teatrinę patalpą”. 
Jis net bėgiojo ir tokio pasta
to ieškojo. Kad būtų tinkames
nė scena, kad prie teatro būtų 
dekoracijų sandėliai ir automo
biliams pastatyti erdvės. Užmo
jis, mano manymu, buvo svei
kas ir rimtas. Be to, tokį pa
statą įsigyti net per daug pini
gų nereikėjo.

Ar jis apsimokėtų? Tas sa
vas teatrinis pastatas? Tegu at
sako kai kurie skaitmenys. Vien 
tik įvykusių Chicagoje lietuviš
kų vaidinimų dekoracijoms bu
vo išleista maždaug $80,000! 
Pridėkime sumas, kurios buvo 
išmokėtos už baldus, butaforiją, 
rekvizitą. Pridėkim apšvietimo 
įrankių gan riebią nuomą. Bū
kim tikri, kad tik dalis sceno- 

biudžetų skirsniui supiltas im
ponuojantis piliakalnis.

Galgi Broniaus Vežiotos pa
tarimas ir nebuvo visiškai men
kavertis ? Ir gal pastovi, nuosa
va patalpa galėtų sumažinti iš
leidžiamus salėms nuomoti pi-; 
nigus? O gal ir scenos žmonės 
krūvon susitelktų?

Norisi prakalbėti dar apie 
vieną, kitiems atokesniems sam
būriams ir kitoms kolonijoms 
neįsivaizduojamą dalyką. Kelio
nėse, sutikdamas vietos lietu
viškų spektaklių organizatorius, 
sužinojau, kad premjeros ar 
vaidinimo garsinimo per spaudą 
ir radiją išleidžia nuo dvidešim
ties iki trisdešimties dolerių. 
Chicagoje gi tenka išmokėti 
$150 ar $200! Tuo būdu Chica
gos lietuvių sceninė veikla iš 
savo kuklių pajamų didžiadva
siai pasidalina ir su spaudą. įei
tos kolonijos panašiu išlaidumu 
kažin ar gali pasigirti?

Galvodamas apie trapių pal
mių ledainėse kultivavimą, sa
vąja birbyne užtraukiau tikro
vės gaidą. Vis tos Chicagos šlo
vei, mūsiškių oazių apgynimui- 
Ne iš knygų toji šnekta, vien 
iš tikrenybės.

Apie profesionalus, apie 
mylėtojus ir apie būtiną 
spektaklio bendrininką bei 

veiksnį — žiūrovą

Giesmelė apie "profesionalus” 
darosi jau nuobodi ir įkyri. Kas 
gi, pagaliau, mūsų sąlygose tu
ri būti tituluojamas scenos, pro
fesionalu? Ar pilietės ar pilie
čiai, gyveną iš įgytos specialy
bės, besiverčią savuoju verslu? 
Tokių gi mes neturime (nors 
ankstyvesnioji emigracija leis
davo scenos profesionalams 
duonos kąsnį savųjų tarpe pel
nyti) ! Nūnai paliko mums tik 
lietuviškos scenos mylėtojai. 
Idealistai, pasišventėliai, mylį 
teatrinį darbą. Nesiekią pelno, 
nebiją sUnkujnų ir nereikalaują 
ypatingo atpildo. Chicagoje, 
pvz., visi vaidintojai yra gerai 
apsirūpinę, turi namus, auto
mobilius ir nestingą kitokių že
miškų gėrybių — toiks yra da
bartinio lietuvių scenos darbuo
tojo tipas. Iš,šios taisyklės išim
čių nedaug teužtiksime. Buvę' 
gi Lietuvos scenų menininkai! 
sugūžėjo į naujų verslų varžtus 
ir viliojančios gerovės kiautus. 
Toks yra tikrenybės žanrinis 
vaizdelis.

Kiek tai liečia tariamus pro
fesionalus ir besispardančius, 
nepavargstančius lietuvių sce
nos mylėtojus, šen ir ten pasi-, 
dairius, yra blankesnių ir Švie
sesnių išimčių. Į B. Pūkelevičiū- 
tės filmo darbą, pavyzdžiui, su- 
plasnavo ir buvę profesionalai 
ir naujų polėkių adeptai ir švie
sūs mylėtojai: ir koks darnu?, 
drausmingas, našus pasirodė 
darbas! Tai jau švytulys!

Nuvažiavęs į mylėtojų ir liki
mo atsižadėjusių profesionalų 
kalnus ir pakalnes, bandau mąs
tyti apie teatro neatskiriamą 
dalį, galvoju apie žiūrovus.

Chicagoje paruoštas vienas 
draminis spektaklis turėjo apie 
6,000 publikos. Vadinamo “ma
žojo teatro” Amerikoje specia
listai užtikrina, kad turint 10,- 
000 mažne nuolatinių lankytojų 
galima tikėtis bent dešimčiai 
žmonių iš savojo verslo paken
čiamai verstis. Vadinasi — rei
kia pastovios publikos. Ir yra 
viltis, kad teatras galės egzis
tuoti! Tik tegu žiūrovai susido
mi ir vaidinimus lanko. Tačiau 
yra taisyklė: iš dešimties prem
jerų tik dvi ar trys susilauks 
didesnės publikos patraukos, 
trys veikalai neš, šiokį tokį pel
ną, o kitų kasos pajamas reikia 
rašyti raudonu rašalų į nuosto
lius. Ir niekas nesugeba 100% 
atspėti, kuris veikalas žiūrovus 
pavilios, o katras atbaidys. Sce
nos premjera — loterija, O ma
sinis žiūrovas būna sfinksas. 
Populiarus repertuaras gali pub
liką kartais atbaidyti, o . sofis- 
tiškas patraukti! Repertuaro 
klausimas — opus dalykas, 
spręstinas vietos sąlygose, atsi

žvelgiant j aplinkos nuotaikas, 
j trupės pajėgumą, į daugelį ki
tų faktorių.

Bet jei agitavau ir tebekurs- 
tau už vieningą Chicagoje lie
tuvišką sceninę spartą ir ištver
mę, manau, kad “eksperimentų” 
vaidinimai iš to sąjūdžio turi 
būti išskirti. Tokie spektakliai 
skiriami specifinei publikai, o 
ne masei. Ar bus mažiau lau
rų? Prisiminkim bent, kad vė
liau pagarsėjęs prancūzų reži
sierius Jean Vilar 1943 metais 
pradėjo veikalus statyti saliu- 
kėje, kurioj tetilpo 40 kėdžių, 
o sceną galima buvo trim žings
niais peržengti.

Kas slogučiu prislėgė... ir 
tegu prasmenga! Vieningu
mas, tobulybės siekimas, 

žvilgsniai j ateitį.

Tam reikalinga darbo pastovu
mas, tęstinumas.

Kostas Ostrauskas
Esu atnaujinęs Chicagos sce

ninį veržlumą. Tai buvo 1948 
metų baigoje. Tada J. Grušo 
“Tėvas” per tris spektaklius su
traukė 1,300 žiūrovų. (Palygi-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistaa 

Aparatal-Protezal. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kolom* 

(Arch Supporta) Ir t t
ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS UAB.

Vai. 8-4 Ir 8-8. Šeštad. t-l 
8850 W. 63rd St, Chicago 29, III.

Tel. PRospecC 6-5084

DU. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
P1UTA1KO AKINIUS 

2858 Weet 68rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—t v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dlenj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8229.
Rea. tolei. HAlbrook 5-5070

Bes. HE 0-1070
DR. K. G. BALUKAS 

AKIAI,RIJA IB MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Orawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia skambinti MI 2-0001
Ofisas 8148 West OSrd Street

TeL: PRospect 8-1717
Resid.: 8241 West Aflth Placs

Tel.: REpublic 7-7808
DR. S BIEŽIS

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet OSrd Street 
Kampas 68-člos Ir Callfornla 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šešt. 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Res. WAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Ronte 25, Elgin, DUnote 

Valandos pagal susitarimą
TeL ofiso HE 4-0840, rea. 888-333*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weet 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar. T-», 
antr., penkt 1-8, treč. ir šeM. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; Rea. Hl 0-8220
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika tr Alergija 

2751 VV’est 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvirt 2-8 
vai. penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
Šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

TeL ofiso 785-4477; Rez. PR 8-0000

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFOD MEDICAL BLDG. 

0440 So. Pulaski R<1. 
Valandos pagal susitarimą

Res. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rea. RE 7-0807
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

VaL: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
Šešt. 12—8 v. p. p.

Urečladlenlals uždaryta 

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 Weot 71st Street 
VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Ligonius priima pagal ^nisltarlm*.

nau, kad Gcodman teatre 1926 
—27 m. mano statyti S. Čiur
lionienės “Aušros sūnūs” dviem 
vaidinimamais irgi sutraukė ly
giai tiek pat publikos.)

Įvedžiau vaidinimams iki tol 
neįprastą šeštadienio vakarą, 
kartu su sekmadienio' popiete. 
Eksperimentas pasisekė. Prem
jera turėjo atrakciją, norėjau 
veikalą kartoti. Bet... atsisakė 
toliau vaidinti vienas “profesio
nalas”. Tokio “kazuso” karje
roje dar nebuvau patyręs! Po 
kelių savaičių .buvo paruošta 
nauja Lietuvių Teatro premje
ra. Ir štai Chicagon susitelkia 
vieno Vokietijos stovyklos te
atrinio sambūrio narės ir na
riai, skleisdami grasų obalsį 

Oflao tel. PR 8-2220 
Namq — rez. Pltoepect 8-8061 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOKIA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2650 West OSrd Street
Plrmad., antrad., ketvirt Ir penkt 

nuo 11 Iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 59th Street

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

uždaryta.
Tel. ofiso PO 7-0000, rea. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 W«t 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir «
iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Ofiso telefonas — CL 4-2421
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

TeL GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVeet Marųuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. ORTHOPEDINES LIGO6 

2745 VVest 69th Street
Priešais Bv. Kryžiaus ligonine

VAL.; Plrmad., antr,, ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais b
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

Ofiso PR 0-1785. Rea. TR 8-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGO8 
2800 Weet 51st Street

Oakley Medical Arto
Pirm., antr., ketvirt ir penkt. nuo 

2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

DR. ANT. RUDOKAS, 00/
Tikrina akto ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 8. California Ave^ YA 7-7381

P- t>- £kl » ▼- kasdien: treč.
uždaryta; le*t. nuo 18 v. r. iki 1 po- Diet.

Ofiso ir boto tol. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 18-12 ir 4-7. Treč. ir le«- 
tad., tik susitarus.

Rez. tel. PR 9-0730
DR. L. SEIBUTIS 

lakatu, pūslės ir šlapumo taką 
chirurgija

Ofisas: Naujas adreso..- 2454 Wea1 
lįst St. (71-os ir Campbell Arenu* 
kampas), tol. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą *Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 West 59th Street
Vai.: Plrmad., antrad.. ketvlrtad Ir 
penktad. nuo 12-4 p. p., 6:20-8:30
va), vak. šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

DR. J, J, SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

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

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

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti.
Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Offlso telef. CLiffside 4 2890 
Besid. telef. WAlbrook 5-3099

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir spėriu nei 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ii e 
8—8 vai. vak.. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 v. 
Iki 5 v. v.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7150 South Western Avenue 

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

Ofiso tol. RE 7-1168. 
Rez. tel. 239-3019.

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ) 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5579 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. U 
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 1 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VV’est 71st Street
Telefonas ITEinJock 6-8545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitarimą

Of. tai. HE 4-2123. Namq <M 8-6196

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Pr!lmtn5ja ligonius tik susitarus. 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VV’est 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.; plrmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Telefonas — GRovehill 0-9698
DR. A. VALIS-LABOKAS.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 6!»th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 1M 8 V. V. 
Šeštadieniais 1 Iki 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 

2454 VVest 71st Street 
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Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti
*

“Sugriaut, sunaikint, pražu
dyt!!!”

Galima buvo paveržti jau su
sikūrusį teatrą, buvo proga 
jungtis bendram darbui. Bet 
stovyklinės atkrikštynės gara
vo ir tebesvaigino: mes pradė
sim naują, jauną teatrą! Nuo 
to, manau, viskas ir prasidėjo. 
Anot Antano Škėmos, — isteri
ką! Kelerius metus vienas dien
raštis dėjo kovingus rašinius. 
Publika ausis pastatė; kas čia, 
pagaliau, dedas?! Ir, manding, 
šios gaidžių kovos nuvytusiais 
atgarsiais yra prisipildžiusi ir 
teatrinio klausimo anketa. Su 
(amžiną atilsį!) keliais teatrų

(Nukelta į 5 psl.)



PREMIJA ATŽYMĖTA BRONIAUS KVIKLIO
“MŪSŲ LIETUVA”

Dėmėsiu mūsų kultūrinėms apraiškoms džiaugiantis

Ohio Lietuvių gydytojų drau
gija jau ilgas laikas kasmet 
skiria tūkstantį dolerių, atžy-' 
mėdama kurį nors ypatingą mū
sų kultūrinio gyvenimo< faktą. 
Šiemet ši tradicinė premija bu
vo paskirta Broniui Kvikliui už 
jo kapitalinio darbo “Mūsų Lie
tuva“ pirmąjį tomą, išleistą 
Lietuvių Enciklopedijos — Juo
zo Kapočiaus leidyklos. Šitas, 
šių metų pradžioje pasirodęs 
leidinys, didelio formato, gau
siai iliustruotuos puslapiuos pa
teikiąs Lietuvos vietovių istori
nius, geografinius ir etnografi
nius aprašus, visos mūsų spau
dąs buvo palankiai sutiktas ir 
plačiai pasklido lietuviškoje vi- 

* suomenėje.
“Mūsų Lietuvos” autoriui 

Broniui Kvikliui Ohio lietuvių 
gydytojų premija buvo įteikta 
lapkričio mėn. 7 d. Clevelande, 
Čiurlionio ansamblio namuose, 
metiniame Ohio Lietuvių gydy
tojų draugijos susirinkime, da
lyvaujant Lietuvių Bendruome
nės ir spaudos atstovams. Pre
miją įteikė draugijos pirm. dr. 
Mykolas Vaitėnas. Iškilmėje 
taipgi dalyvavo specialiai iš 
Bostono atskridęs ir “Mūsų Lie
tuvos” leidėjas Juozas Kapo- 

*• čius. Pažymėtina taipgi, kad iš 
aštuonių, lig šiol premijoms 
skirtų draugijos tūkstantinių 
Juozo Kapočiaus leidiniai pre
miją laimi jau antrą kartą. 
Prieš kelerius metus ji buvo te
kusi Lietuvių Enciklopedijai.

Tūkstantinės paskyrimo ir 
premijos įteikimo proga Cleve
lande, Šv. Jurgio parap. salė
je Lietuvių Bendruomenės pir
moji apylinkė dargi suruošė 

- smalsiai įdomią laureato turimų 
mūsų spaudos leidinių ir numiz
matikos parodą, kurioje klyv- 

landiečiams buvo sudaryta ga
limybė pamatyti mielų ir bran
gių šios srities retenybių.

Grįžusį iš Clevelando laure
atą bičiuliškai sveikinant ir kal
bantis tolimesnių “Mūsų Lietu
vos” tomų leidimo temomis, su
žinota, kad jau antrasis tomas 
paruoštas ir atiduotas leidyklai. 
Pusė medžiagos spaustuvėje jau 
surinkta. Antrajam tomui taip

Bronitis Kviklys savo turtingoje bibliotekoje. Nuotr. V. Reivyčio

gi sutelkta apie 1,000 iliustra
cijų. Didžioji jų dalis bus vi
sai naujos ir niekur lig šiol ne
skelbtos. Tomo puslapiuos bus 
paskleista kelios dešimtys že
mėlapių bei schemų.

Antrasis “Mūsų Lietuvos” to
mas apims likusią Aukštaitijos 
ir vidurio Lietuvos dalį: Uk
mergės, Kėdainių, Panevėžio, 
Biržų, Šiaulių, Utenos ir Ro

kiškio apskričius su lietuvių 
gyvenvietėmis Latvijoje. Prie 
Kauno ir jo apylinkių bus pri
jungtas išsamus ir gerai doku
mentuotas, taip vadinamos, 
Kauno jūros, kuri susidarė po
kario metais, užtvenkus Nemu
ną prie Petrašiūnų, aprašymas. 
Gal šiame tome liks vietos ir 
Sūduvos pradžiai? Leidykla ma
nanti, kad antrasis “Mūsų Lie
tuvos” tomas galės pasirodyti 
ateinančios vasaros pradžioje. 
O po to sekantis, trečiasis to
mas jau bus skirtas Žemaitijai, 
visai Sūduvai ir Mažajai Lietu
vai.

Leidinio autorius šia proga 
iš skaitytojų pageidautų taipgi 
jam labai reikšmingos talkos, 
prisiunčiant savo gimtinių ar 
šiaip geriau pažįstamų vietovių 
aprašus, ypač mažesnių vieto
vių fotografijas. Autorius taip
gi norėtų besidomintiems pri
siųsti turimą vienos ar kitos 
vietovės medžiagą geriau vieto
vę pažįstančiam patikrinti ir 
papildyti.

Šiaip jau pokalbyje su laurea
tu teko patirti, kad “Mūsų Lie
tuvos” prenumerata palaipsniui 
kyla, kad mūsų žmonės, nors 
ir pamažu, vis labiau įpranta 
knygą nupirkti kaip dovaną 
įvairių švenčių progomis. Taip
gi leidinys yra pasiekęs ir pa
vergtąjį kraštą. Be kita ko, 
“Mūsų Lietuvos” 6 egz. yra 
prenumeruojami įvairių valsty
binių Lietuvos bibliotekų. Tik 
klausimas, ar jie ten rodomi ir 
eiliniam skaitytojui ? Autorius 
yra gavęs laiškų net iš Sibiro, 
teiraujantis apie leidinio įsigi
jimo galimybes. Sibiro lietuviai 
tremtiniai apie “Mūsų Lietuvą” 
yra sužinoję iš “Voice of Ame- 
rica” radijo transliacijų.

Tad “Mūsų Lietuvos” premi
javimo proga tenka tik autoriui 
ir leidėjui palinkėti ištvermės ir 
ryžto šį užsimojimą tesėti ir lie
tuviškųjų knygų lentynose grei
tai išrikiuoti visus tris šio lei
dinio tomus. K. Br.

VITALIJA BOGUTAITE

IŠĖJUSIŲJŲ

UŽRAŠAI

I

Juodieji angelui, lyg tamsios moterys, 
skaisčiam saulėleidy nublunka.
Parimkite karstus, 
tašyto ąžuolo karstus 
ir eikite.
Amžiną atilsį duok jiems, Viešpatie, 
amžiną ir neatnaujinamą poilsį, 
rankų ir kojų poilsį, 
šaltą, nepasotinamą, 
jaunų dienų poilsį.

Jie išėjo ir su savim 
išsinešė poilsį ir mirtį. 
Rusena ugnis.
Naktis rami. 
Kelionė ilga.

Jeigu galėčiau jiems parodyt 
tą pasakų pasaulį, 
jeigu galėčiau juos nuvest ir susodint 
prie Dievo Tėvo stalo, 
nuplaučiau dulkėtas jų rankas ir kojas, 
nuplaučiau palenktas jų galvas.
Ugnis rusena. 
Naktis rami.
Draugai atsinešė tik knygą ir užsirašė 
jų vardus ir pavardes.

Ar jiems negaila atsiskirti ir išeiti?
Ar nesuaugo kojos jų su šia žeme, kaip medžiai ? 
Ugnis rusena, 
naktis rami, 
draugai išėjo.

Norėčiau jų paklaust, ar jie suprato, 
kad žemė atimta, 
kad džiaugsmas, 
kurį nešiojosi savy, išnyko.
Džiaugsmas mirė.
Džiaugsmo sąnariai naktin nuslinko. 
Juodieji angelai trimitais pridengė 
paraudusias akis ir ašarų nerodė, 
kad mes galėtumėm raudoti, 
kad mūsų ašaros nubirę atsimuštų 
į sustingusią žemę.
Išeidami jie užsirašė mūsų vardus.

V. Petravičius Dvyniai (medžio raižinys)

n
Dievas davė ženklus.
Tropikų saulė, 
aklo šuns dejavimai, 
mirštančio atsisveikinimas, 
skenduolių šauksmas 
yra praėjusios dienos ženklai.

Vėlinių naktis — išėjusiųjų užrašai. 
Degančios žvakės — gyvpjų kvietimas. 
Naktis pirštais rašo 
mūsų gyvenimą 
rytmečio knygon.

Išėjusiųjų užrašai, 
tropikų saulė, 
žalia arbata, 
protėvių derlius. 
Dievas davė ir jiems 
vėlinių naktį.

Pakaustyti arkliai, 
supintos vadžios, 
išsekusi upė, 
šaltos motinos kojos. 
Dievas ir jų neužmiršo 
tamsiąją naktį.

SPAUDOS DRAUDIMO LAIKUS PRISIMENANT
Vincas Maciūnas

Žvelgdami į savosios tautos praeitį, mes 
paprastai sukaupiame dėmesį į tuos heroji
nius laikotarpius, iš kurių, himno žodžiais 
betariant, semiamės stiprybės. Vienas iš to
kių prisimintinų mūsų istorijos periodų yra 
spaudos draudimo laikai. Tai ilgametės ir 
kietos kovos dėl savojo rašto laikai, pasi
baigę šviesiu laimėjimu.

Kodėl gi drausti raides?

Dabar, kai jau šimtmetis praėjo nuo 
spaudos draudimo pradžios ir 60 metų nuo 
draudimo panaikinimo, kai mūsų tarpe jau 
labai nedaug bėra gyvų anos kovos dalyvių, 
ne vienam gal darosi sunkiai suprantama, 
kodėl gi rusų valdžiai per 40 ilgų 
metų atkakliai draudė lietuviams spaus
dinti knygas tomis raidėmis, kurias jie 
jau iš seniau vartojo savo rašte. Visai aiš
ku, kad buvo draudžiamos knygos, nukreip
tos prieš rusų valdžią ar net apskritai prieš 
rusus. Per daug netgi nesistebėtume, jei kie
tas okupantas būtų užsimojęs iš viso ne
įleisti lietuvių kalbos į spausdintą raštą. Bet 
kodėl gi drausti tas ar kitas raides? Kodėl 
gi rusų valdžiai galėjo būti svarbu, kurio
mis raidėmis lietuvė moterėlė skaitys bažny
čioje maldaknygę, kuriomis raidėmis spaus
dintą kalendorių vartys lietuvis ūkininkas 
ar elementorių jo vaikas. Pagaliau, kodėl 
ir patiems lietuviams toks svarbus buvo pa
sidaręs išviršinis spaudos ženklas — raidė. 
Ar jiems ne vis tiek turėjo būti, kuriomis 
raidėmis skaitys sava lietuvių kalba spaus
dintas knygas.

Nereikia todėl nustebti, kad pačioje pra
džioje negausi tada lietuvių šviesuomenė ne
parodė aiškaus nusistatymo raidžių klausi
mu. Antai ir pats vysk. Valančius davė ru
siškomis raidėmis spausdintoms lietuvių re
liginėms knygoms bažnytinę aprobatą, o jo 
rekomenduotasis žinomųjų lietuviškų kalen
dorių leidėjas Laurynas Ivinskis rusų rai
dėmis perrašinėjo valdžios spausdinamas lie
tuvių knygas.

Valančius moko ir kursto.

Bet tai truko neilgai. Valančius greitai 
susigriebė ir išspausdino Prūsuose (žinoma, 
anonimiškai) kelias agitacines knygeles, 
smarkiai nukreiptas prieš rusų valdžią. Jos 

buvo slaptai platinamos Lietuvoje ir savo va
lančiškai šiurkštoku bei nevengiančiu aštrios 
pašaipos stiliumi buvo gerai pritaikytos liau
dies supratimui ir skatino jos antirusiškas 
nuotaikas. Tose knygelėse Valančius karštai 
ragino žmones nesibičiuliauti su rusais, 
vengti jų kalbos, neleisti vaikų į rusiškas 
mokyklas, o valdžios brukamas knygas tie
siog mesti krosnin. Knygelėje “Vargai Baž
nyčios katalikų Lietuvoje ir Žemaičiuose” 
(1869) Valančius įtikinėjo žniones:

“Jūsų taip pat nelaimingoje gadynėje 
maskoliai išspausdino Vilniuje lietuviškai 
maskoliškomis raidėmis Aukso Altorių, 
Evangeliją, iš sakyklos skaitomą, ir kitas 
knygeles. Bet spausdindami išmetė kai ku
riuos katalikų šventuosius ir apleido malde
les už Šventąjį Tėvą su vyskupu; žodžiu 
sakant, pagadino tas knygas tikėjimo daik
tuose. Todėl katalikai, nors pažintumėt mas
kolių raides, vienok niekumet nepirkite to
kių knygų, nei skaitykite, nes galite suklysti 
tikėjime. Jeigu kurs pirko, tegu sudegina.

“Dar maskoliai išspausdino keletą kny
gelių suvisu maskoliškai, katalikų tikėjimui 
būtinai priešingų; tas antmeta jūsų vaikams, 
mokyklose esantiems, ir liepia skaityti. Jei
gu vaikai, namo sugrįždami, parsivežtų, tė
vai katalikai turi neskaitydami jas sudegin
ti. Tad savo vaikus turi persergėti, idant 
priversti tokias knygeles skaityti, niekumet 
jomis netikėtų ir žinotų esant pilnas mela
gystės.

“Maskoliai kas metai spausdina lietuviš
kai maskolinėmis raidėmis kalendorių. Re
gėjau jų vieną; pradžioje, rods, padėtas jū
sų vyskupo parašas, tačiau tas kalendorius 
didžiau pridera maskoliams, kaip katali
kams. Užvis pridurai to kalendoriaus pilni 
yra daiktų priešingų katalikų tikėjimui. Tur 
būt, vyskupui pasirašius pridėtų. Todėl, ka
talikai, niekumet nė vieno tokio kalendo
riaus nepirkite, nei skaitykite. Čia Tilžėj ra
šysiu katalikams kas metai kalendorių, kur 
jūsų nepapiktins.

“Kaip įmanydami, turite saugoti savo 
vaikus nuo maskolių mokyklų, nes tos yra 
įstatytos jums perversti į maskolių tikė
jimą...

“Nors slaptu mokykite savo vaikus lie
tuviško rašto iš senų jūsų knygų. Tegul 

kiekvienas vaikas turi knygas, lotyniškomis 
raidėmis spausdintas. Kad tos būtų ir bran
gios (Tilžėj pigiai perkamos yra), tačiau 
pirkite, duokite vaikams ir liepkite iš jų 
melstis lig gyvos galvos”. (M. Valančius: 
Maskoliams katalikus persekiojant. Surinko 
ir išleido J. Tumas. 1929 p. 78—79.)

Šiais žodžiais Valančius trumpai, aiškiai 
ir įtikinamai suformulavo mūsų liaudies lai
kyseną spaudos draudimo laikais. Prasidė
jo ilga ir kieta lietuvių tautos kova su ru
sų valdžia dėl savojo rašto. Buvo suprasti 
tie rusų valdžios tikslai, kurių ji siekė, 
drausdama spaudą. Kurie tad buvo rusų 
valdžios tikslai, paskatinę ją griebtis negir
dėto kituose kraštuose spaudos raidžių drau
dimo?

Ko siekė valdžia?
Kaip žinome, Lietuva rusų valdžion pa

teko XVIII amž. pabaigoje. Siekdama pra
rastos nepriklausomybės, Lietuva ne kartą 
ginklu bandė, deja, nesėkmingai numesti ne
kenčiamą rusų jungą. Ypač žiauriai buvo 
rusų užgniaužtas 1863 m. sukilimas, kurio 
malšintojas Vilniaus generalgubernatorius 
Muravjovas istorijon įėjo niekšingu Koriko 
vardu. Betgi rusų valdžios tikslas buvo ne 
tik kartuvėmis ir gausiais trėmimais nu
bausti pasipriešinti išdrįsusį kraštą. Jai rū
pėjo galutinai išnaikinti bet kurį norą atei
tyje maištauti ar iš viso nepaklusti rusų 
valdžios. Lietuva turėjo pasidaryti grynai 
rusiškas kraštas. Buvo; pradėta beatodairi- 
nė rusinimo politika: Lietuvon keliami ru
sai kolonistai ir jiems atiduotos iš sukilimo 
dalyvių atimtos žemės; į valdžios įstaigas 
skiriami tik rusai valdininkai; mokyklos — 
ne tik aukštesniosios, bet ir pradinės — 
griežtai surusinamos, o privatinis vad. “da
raktorių” mokymas kaime uždraustas ir 
persekiojamas; atvirai remiama Lietuvoje 
pravoslavija, o įvairių priekabių varžymų 
susilaukė Katalikų Bažnyčia, kaip vieninte
lė Lietuvoje institucija, dėl savo didelės įta
kos krašte galinti veiksmingai trukdyti ru
sintojų užmačias. Viena iš pagrindinių Lie
tuvos rusinimo piremonių buvo ir anas spau
dos draudimas. Tikėtasi, kad lietuviai, ap
sipratę su rusų raidėmis savo knygose, 
pripras ir prie rusų kalbos, pasiduos rusų 
įtakai ir patys ilgainiui taps rusais. Tai nėra 
kokia tik dabar mūsų pasidaryta išvada, 
nagrinėjant rusų politiką spaudos draudimo 
laikais. Puikiai matė ir suprato tai ir patys 
ano meto lietuvių veikėjai. Pvz. “Varpo” 
redakcija 1898 Nr. 1 vedamajame straips-

Dr. Vincas Maciūnas

nyje “Sergėkimės maskolių mokyklų” at
skleidė savo skaitytojams rusų politinius 
tikslus, nurodydama, kad valdžia “siuntinėja 
lį mokyklas Lietuvoje visokias knygas, 
spausdintas lietuviška kalba, bet rusiškomis 
litaromis. Siekimas čia yra aiškus. Vaikai, 
gavę knygas nuo mokintojų, parsineštų jas 
namo, iš pradžių patys tik skaitytų, o su
augusieji klausytų, ilgainiui gi ir suaugusie
ji įprastų skaityti. Tokiu būdu žmonės pa
lengva priprastų prie rusiškų litarų, paskui 
gi ir prie rusiškos kalbos”.

Dar griežčiau pasisakė tuo klausimu V. 
Kudirka nepasirašytame (redakciniame) 
“Varpo” (1897 Nr. 6) straipsnyje “Graž
danka — slogutis civilizacijos”: “Rusai atė
mė nuo lietuvių lotynišką šriftą ir bruka 
jiems graždanką, o lietuviai nepriima tos 
neprašytos dovanos. Ir niekad nepriims. Per
daug aiškią prasmę suteikė graždankai Mi- 
liutinai su Muravjovais, įsakydami jai būti 
tarp lietuvių apaštalu pravoslavijos ir suru
sinimo. Negalėjo juk to neužtėmyti lietuviai. 
Ir šiandien juo labiau valdžia bruka lietu
viams graždanką juo labiau lietuviai numa
no, kad valdžiai rūpi ne apšvietimo dalykai, 
o tik ana graždankos pasiuntinystė ‘užbaig
ti tai, ką pradėjo rusų kardas’.” Beje, Kudir
ka čia pacitavo veiklaus rusų valstybininko 
senatoriaus Miliutino žodžius, kuris įsitiki
nusiai pranašavo, kad “rusų raidės pabaigs 
tai, kas buvo pradėta rusų kardo”.

Spaudos draudimo chronologija
Pati spaudos uždraudimo eiga buvo to

kia. Jau 1864 m. pradžioje Muravjovas įsakė 

Lietuvos pradžios mokyklų elementoriuose 
vartoti rusų raides. Tokie elementoriai ir 
buvo išspausdinti. Rusų raidėms negalint iš
laikyti konkurencijos lietuviškuose raštuo
se su lotyniškomis, pastarosios buvo už
draustos. Tai padaręs, kaip sakoma, dar 
pats Muravjovas 1864 m. žodiniu įsakymu.

Raštu tai paskelbė jau jo įpėdinis Vil
niaus generalgubernatorius Kaufmanas 1865 
m. Kad jo įsakymas galiotų ir Užnemunėje, 
Kaufmanas susitarė su Varšuvos generalgu
bernatorium, kuriam priklausė Suvalkų gu
bernija. Kad tas draudimas galiotų ir visoje 
Rusijoje, kur juk irgi galėjo būti spausdina
mos lietuviškos knygos, vidaus reikalų mi
nistras Valujevas tuo reikalu išleido aplink
raštį visiems gubenatoriams (1865 IX 13/ 
25). Tai ir yra oficialioji spaudos uždraudi
mo data. Tas aplinkraštis betgi nelietė vi
daus reikalų ministerijai nepriklausančių 
įstaigų, pvz. Rusų Mokslo Akademijos, kuri
1865 m. lotyniškomis raidėmis išspausdino 
mokslinį Donelaičio raštų leidimą. Todėl
1866 m. buvo išrūpintas caro žodinis įsaky
mas, kad visos valdinės įstaigos lietuviškas 
knygas spausdintų rusiškomis raidėmis. Ad
ministracija betgi tą draudimą išplėtė vi
soms lietuviškoms knygoms, netgi drausda
ma įgabenti užsienyje spausdintas lietuviš
kas knygas. Tuo tarpu (1871 m.) Lietuvoje 
buvo panaikintas karo stovis. Kai kurie ka
ro stovio įsakymai, naudingi rusų adminis
tracijai, buvo specialiai dar pakartoti. Ta
čiau spaudos draudimo įsakymas nebebuvo 
pakartotas. Taigi formaliai jis nustojo ga
liojęs. Vis dėlto, administracija dar 25 me-' 
tus savavališkai rėmėsi juo, drausdama ir 
persekiodama lietuviškas knygas.

Višinskio ir Macijausko bylos
Kad nebuvo įstatymo, draudžiančio lietu

viams spausdinti, kaip jie nori, savo kny
gas, parodė išgarsėjusios Prano Višinskio ir 
inž. Antano Macijausko spaudos bylos. Vi
šinskio byla buvo tokia. 1900 m. Mintaujoje 
buvo rengiamas Dviejų Moterų (tuo slapy
vardžiu prisidengė Žemaitė ir G. Petkevičai- 
tė-Bitė) komedijos “Velnias spąstuose” vai
dinimas. Spektaklio skelbimai, Mintaujos po
licijai leidus, buvo išspausdinti lotyniškomis 
raidėmis. Keli skelbimai buvo iškabinti ne
tolimame nuo Mintaujos Joniškyje, priklau
siusiam jau betgi ne Kuršui, o Kauno guber
nijai. Čia policija į nusižengimus spaudos 
draudimui jau nežiūrėjo pro pirštus. Tų 
skelbimų lipdytojas (vienas vietos batsiu
vys) ir Višinskis, davęs jam tuos skelbimus,

(Nukelta į 4 psl.)
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Prof. Vytauto Marijošiaus 
pedagoginė ir dirigentinė veikla

(Atkelta iš 1 psl.) 
Courant” dirigentą V. Marijo- 
šių aptaria taip:

“V. Marijošius jau keletą se
zonų buvo svečiu dirigentu 
Hartfordo Muzikos festivaliuo
se; jo ryškūs bruožai, kaip at
likėjo - vadovo ir kaip interpre
tatoriaus, vargu ar reikalingi 
pakartotino konstatavimo. Jo 
pastatymai yra visuomet tech
niškai gyvybingi, o jo pateikia
ma muzika yra iškalbinga ir 
jautri”.

Apie tą patį koncertą “The 
Hartford Times” rašo:

“Vytautas Marijošius vėl 
mums parodė šios muzikos su
pratimą ir pajėgumą pastaty
me, kuris buvo be priekaištų 
tiek stilistiškai, tiek techniškai. 
V. Marijošiaus tvirta ranka bu
vo ryškiai jaučiama pavyzdin
goje pusiausvyroje tarp orkest
ro ir dainininkų, o taip pat ir 
ansamblio išlyginime, kur is yra 
itin svarbus, norint vykusiai 
pravesti šią partitūrą. Jo vado
vaujami dainininkai buvo dau
gumoje jauni, šviežiais balsais; 
jie bendrai veikė nuostabiu dar
numu”.

“Evening Herald, Manchester,, 
Conn.” taipgi duoda platų 

straipsnį, antrašte “Civic gives 
good concert”; jo įdomiausios 
pastraipos yra: “Philadelphijo
je žmonės mėgsta kalbėti apie 
"Ormandy skambesį”, minint jų 
orkestrą (Ormandy — žymus 
dirigentas, ilgametis Philadel
phi jos simf. orkestro vadovas. 
Red. pastaba). Panašiai galima 
būtų pasakyti Hartfordo apy
linkėje, kad esama taipgi ir 
“Marijošiaus skambesio”. Jis 
pasireiškia lengvu, plaukiančiu, 
vidutinio garsumo tonu stygi- 
ninkuose ir yra kilęs, kaip at
rodo, iš p. Marijošiaus patvarių 
pastangų sutvarkyti smičių ve
dimą toje grupėje”. — Rasda
mas kai ką prikišti šio pusiau 
profesinio orkestro pasirodyme, 
recenzentas užbaigia: “Vis dėl
to tai buvo efektingas koncer
tas, bendrai apžvelgus, kuriuo 
gali pasididžiuoti tiek jo daly
viai, tiek ir Manchesterio mies
tas. Palyginus su paskutiniu 
koncertu, buvo didelio pagerėji
mo intonacijoje ir bendram už
baigtume”.

Kaip matome, mūsų tautietis 
dirigentas, išėjęs prieš ameri
kiečių kritiką tiek su profesi
nio, tiek su “community” pobū

džio orkestrais, visur susilaukia 
pripažinimo ir pagyrimo.

Iškilimas į dirigentus, ypač 
kiek tai liečia gerai apmokamus 
“didžiųjų” simfoninių orkestrų 
vadovus, šiame krašte yra be
veik kupranugario ir adatos 
skylutės problema. Visos tokios 
vietos yra užimtos daugiausia 
jau Europoje prasimušusių 
garsenybių; vienas kitas iškilęs 
amerikietis daugiausia priklauso 
prie žydų tautinės grupės; Pa
baltijo ateivių atžvilgiu, kiek 
tai liečia ryškesnes vietas, at
mosfera irgi ne visuomet yra 
palanki. "Community” orkestrų 
dirigentų vietos, kaip taisyklė, 
yra užimtos buvusių “didžiųjų” 
orkestrų orkestrantų, kurie, tu
rėdami orkestrinę rutiną ir pa
žindami literatūrą, kartais ne
pasižymi nei gilesniu muzikiniu 
išsilavinimu (šalia savo intru- 
mento valdymo), nei aukštesniu 
skoniu.

Turint visa tai galvoje, gali
me pasidžiaugti, kad mūsų tau
tiečiui prof. Vytautui Marijošiui 
pavyko ne tik įsitvirtinti atsa
kingose pareigose konservato
rijoje, bet ir vis labiau išeiti į 
viešumą toje srityje, kurioje 
mes juo gėrėjomės dar Lietuvo
je. Tiesa, jo darbas neturi są
lyčio su lietuviais, nors jis ne
pakeitė savo pavardės rašybos 
ir koncertų programose visur 
žymima jo kilmė. Paties V. Ma
rijošiaus žodžiais: “Mirus A. 

Oliui, nebesijaučiu lietuviams 
reikalingas”. Mūsų organizaci
jos privatūs sponsoriai kaip tik 
čia gali įrodyti, kad V. Mari
jošius, šitaip sakydamas, buvo 
klydęs. Gyvendami Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, turime 
atminti, kad mums brangi lie
tuviškos veiklos sritis nėra pla
ti; kiekvienoje srityje kelias 
aukštyn yra kelias į žiaurią kon
kurencinę kovą amerikiečių tar
pe, kur nedaugeliui pavyksta 
tikrai prasiveržti. Prof. Vytau
tui Marijošiui, nuo pat atvyki
mo nuėjusiam tuo keliu, linki
me tolimesnių iškilimų bei pra
siveržimų, o ypatingai profesi
nio sąstato simfoninių koncertų 
srityje, į kurią jis jau yra sėk
mingai įžengęs.
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APAŠTALŲ SOSTO IR JĖZUI
TŲ ORDINO PIRMIEJI BAN
DYMAI JĖZUITUS ĮKURDIN
TI LIETUVOJE (1555—1565/

WESTERN AUTO SERVICE

3207 S. HALSTED ST., TEL VI 2-4226 
KRAUTUVE PRIKLAUSANTI LIETUVIŲ PRE
KYBOS NAMAMS GRUODŽIO MĖN. 31 D., 
1964 M. UŽDAROMA. VISOS PREKĖS DO
VANOJAMOS UŽ FABRIKO KAINAS. PASKU
BĖKITE NUSIPIRKTI ŠVENTĖMS BALDUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠINAS UŽ 
PUSĘ KAINOS.

PAGRINDINIS IR SMULKŪS
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 

4318 S. Western Chicago 9. Iii- 
Sav. St. Ščerba LA 3-1790

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS 

Vidaus ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS

Tel. 785-7338
3613 W. 66th PI., Chicago, UI.

Svečių kambario lempos, staliukai ir paveik
slai .................................................. tik $9.95

Kilimai 9x12 Nylono ar vilnos, įvairiausių
spalvų............................................... $39-00

Svečių kamb. sofos, likviduojamos .... po $ 1 00-00 
3 dalių miegamieji su šlifuoto stiklo veid

rodžiu .....................  po $129-00
Trijų dalių sofos, Nylon ....................po $189-00
Rašomi stalai, knygom spintos..............po $29-00
Virimo porcelano pečiai.................. po $100-00
Šaldytuvai...............................................po $149-00
Virtuvėms 5 dalių Formika stalai..............po $49-00

Viskas išparduodama, krautuvė uždaroma 
šiais metais.

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

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
"Geresnė ir pigesnė alyva”

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

Chicago 29, Illinois

■■■■■■■■■■a

Beto eina didžiulis prekių išpardavimas ir Mar- 
quette Parko krautuvėje, 6211 South Westem Avė., 
Telefonas — PRospect 8 - 5875. Pasinaudokite.

KRAUTUVES ATIDARYTOS:
Pirmadienį ir ketvirtadienį.................... 9 iki 9:30 vai. vakaro
Kitom dienom.................................................... 9 iki 6 vai. vakaro
Sekmadienį — tik Marąuette Park krautuvė — 12 iki 5 valandos

*

Spaudos draudimo 
laikus prisimenant

(Atkelta iš 3 psl.).
buvo patraukti teisman. Višinskio advokatas 
tyčia davė teisėjui kyšį, kad Višinskio ne
išteisintų ir kad tuo būdu bylą būtų buvę 
galima perkelti į aukštesnes teismo instanci
jas. Byla pasiekė senatą, tai yra aukščiau
siąjį Rusijos teismą, ir ten 1903 m. Višins
kis buvo išteisintas.

Panašiai nutiko ir inž. Macijauskui. 1900 
m. jis Petrapilyje išspausdino Lietuvos ir 
Latvijos žemėlapį (Žemlapis Lietuviškai-Lat- 
viško krašto), kuriame vietovardžiai ir kito
kie užrašai buvo pateikti lotyniškomis rai
dėmis. Petrapilio įstaigos, kurioms lietuvių 
spaudos draudimo reikalai buvo juk neaktu
alūs, nekreipė į leidinį dėmesio. Bet po aš- 
tuonių mėnesių apie žemėlapį patyrė Vil
niaus generalgubernatoriaus įstaiga. Jai pa
reikalavus, vyriausias spaudos valdybos vir
šininkas Šachovskoj įsakė policijai leidinį 
konfiskuoti. Iš Macijausko buvo atimti 1185 
žemėlapio egzemplioriai. Tada Macijauskas 
iškėlė senate bylą, reikalaudamas atlyginti 
1200 rublių nuostolio, nes konfiskavimas 
buvęs neteisėtas. 1902 m. senatas jo ieškinį 
patenkino.

Taigi tiek Višinskio tiek ir Macijausko 
bylose aukščiausias Rusijos teismas konsta
tavo, kad nebuvo tokio įstatymo, kuris draus
tų lietuviams spaudą. Betgi nežiūrint tokio 
aiškaus sprendimo, rusų administracija dau
giau kaip metus dar draudė lietuvišką spau
dą. Tad jei pačios administracijos viršūnės 
Lietuvoje rodė tiek sauvaliavimo, kiek daug 

jo buvo pas žemesniuosius pareigūnus ir ei
linius žandarus. Visa tai ryškiai pavaizdavo 
V. Kudirka savo kandžiose satyrose. Vieno
je iš jų (“Cenzūros klausimu”) pasakojimą 
apie policijos persekioto ūkininko Klubo bė
das autorius baigia šiais karčiais žodžiais: 
“Klubas, išsėdėjęs kalėjime aštuonis mėne
sius, užstatęs kaucijai savo namus, tapo pa
leistas ir pavestas ypatingai policijos prie
žiūrai, iki nepasibaigs byla. Sugrįžo žmogus 
namo ir, išvydęs visą pragaištį apleistoje 
ūkėje, apsiverkė. Kam, vargše, pasiskųsi ir 
kas atlygins?”

Savotiškas rusų raidžių talkininkas.

Rusų valdžia uždraudė“ lietuviams jų 
įprastinę spaudą, kad priverstų priimti ru
siškas raides. Tad jai pačiai teko ir pasirū
pinti tokių knygų leidimu. Per visą draudžia
mąjį laiką vos vieną lietuvišką knygą rusų 
raidėmis išspausdino ne valdžia, o privatus 
asmuo. Buvo tai jaunas, Mintaujoje gyve
nęs, siuvėjas Kazimieras Lialis (Lelis), ku
ris sumanė išleisti “Lietuvos kriaučiams 
drapanų sukirpimo mokslą”. Tiesą sakant, 
tai nebuvo kokia knyga, o tik braižinių rin
kinys. Cenzūrai pareikalavus perrašyti rusų 
raidėmis (kiek gi ten to teksto ir tebuvo!), 
Lialis tai ir padarė. Leidinys buvo išspaus
dintas 1887 m. Anot prof. V. Biržiškos, Lia
lis perrašęs pagal cenzūros reikalavimą lei
dinį rusų raidėmis, “nieko nežinodamas apie 
tai, kad lietuvių spauda yra uždrausta ir 
kad lietuviai jau patys užsienyje spausdina 
lietuviškomis raidėmis” Aidai, 1954 Nr. 4 
p. 150). Čia V. Biržiška betgi suklydo. Mar
tyno Jankaus archyve, kurį pats Biržiška 
išspausdino "Tautoje ir Žodyje” (TV—VI, 
1926—1930), yra 3 Lialio laiškai. Pirmame 
iš jų, rašytame 1887 II 25, taigi tais pačiais 
metais, kai buvo išspausdintas jo “drapanų 
sukirpimo mokslas”, Lialis savo gimtąja pu- 

šalotiškių tarme ir nelabai kokia rašyba (ne
daug kas pagaliau tada ir mokėjo taisyklin- 
giau parašyti lietuviškai) kreipėsi į Jankų 
su tokiu prašymu: “Guodontis Pons Jankau! 
Praszo loskavve pajowiti man keliato žodžių 
apie Liatuwiszkus lajkraszczius ir kitonisz- 
kus knigus, nes asz esmu didilais miletoijs 
Liatuwiszku rasztu, biat pas mums nėra ni 
pamatiti, niatik, ko skaijtit, seniau buwo 
girdėjęs apej lajkraszti ‘Auszra’, kurio isz- 
duoda Pons Mikszo, ir buwa nusiuntęs 6 
rublis, biat nika niaesmu apturiejes. Tejpo- 
gi dabaros dagirdo, kad iszejna lajkrasztis 
‘Garsas’, biat niažina, kiek kasztawoij ir 
kajp jes ira gaunamas, ir adresa teipiage 
niažino. Mialdžiu, Pons Jankuo, niepaželawot 
man kialiato žodžiu...” Po pusmečio (IX 20) 
jis vėl rašė Jankui lietuviškos spaudos rei
kalu (“Susimildamas praszom storotisi, kajp 
galent atsiusti dėl manės ‘Garso’, nes asz 
esmu isz tamstos 4 numarus ‘Garso’ aptu
riejes...”). Matome taipgi, kad Lialis anaip
tol nebuvo toks neinformuotas apie lietuviš
kus leidinius; bus todėl neabejotinai žinojęs, 
ir apie lietuvių spaudos draudimą. Antra 
vertus, nėra jokio pagrindo manyti, kad jis, 
pavartodamas cenzūros nurodytąsias rusų 
raides, būtų norėjęs prisidėti prie rusų val
džios politinių tikslų vykdymo Lietuvoje. 
Vis dėlto, tam tikra prasme jis buvo kola
borantas, jei pavartosime tą modernųjį ter
miną, nors ir neteikdami jam kokios piktai 
pasmerkiančios reikšmės.

Ar verta priešintis rusų raidėms?

Tokių kolaborantų, arba kaip V. Biržiš
ka juos savo viename straipsnyje pavadino, 
rusiškos raidės talkininkų, buvo ir daugiau. 
Vieni pvz. iš pradžių nematė reikalo prie
šintis rusų raidėms, laikydami vienokias ar 
kitokias raides nesvarbiu išviršiniu (taigi 
neesminiu) raštijos reikalu. Vėliau vienas ki
tas suabejojo atkaklaus priešinimosi rusų 

raidėms tikslingumu. Juk priėmus raides 
(ar čia taip svarbu, sakė, kurias raides var
tosi !) būtų galima lengviau leisti lietuviškas 
knygas, greičiau išugdyti lietuvių raštiją, 
sparčiau kelti krašto švietimą.

Taip pvz. galvojo aušrininkas Miglovara. 
Tuo slapyvardžiu buvo prisidengęs Juozas 
Miliauskis, karštas patriotas ir gana talen
tingas “Aušros” poetas. Dabar jo poezija, 
beje, yra jau pamiršta, o jo vardas daugiau
sia bus išlikęs todėl, kad buvo paminėtas 
vienoje iš žinomesniųjų Žemaitės apysakai
čių “Rudens vakaras”. Tasai Miliauskas 
1883 m. buvo pradėjęs leisti savotišką ranka 
rašytą žurnaliuką, kurio yra išlikęs 24 pus
lapių sąsiuvinis (jį aprašė V. Biržiška “Mū
sų Senovėje”, II Nr. 1 1937 p. 17—26). Ma
tyti, tiek to žurnaliuko ir tebuvo, nes ir 
bendradarbių tesurado vos vieną Stanislovą 
Didžiulį, kuris rašė lietuviškai (paties Mi
liausko straipsneliai ten buvo lenkiški) ir 
tą žurnaliuką vadino “Rašliavos pačtu”. Vie
name iš savo straipsnių Miliauskas svarstė 
lietuvių raštijos raidžių klausimą. Jis manė, 
kad rusų valdžia niekada neleisianti lietu
viams spausdinti raidėmis tokiomis pat kaip 
lenkų. Tad jis ir tvirtino (čia cituojamas 
vertimas iš lenkų kalbos, pateiktas “Mūsų 
Senovėje”): Ar norime ar nenorime, mes tu
rime susigyventi su ta mintimi, darydami 
visa, ką pajėgsime savo tautos labui. Netu
rėdami to, kas mums uždrausta, naudokimės 
tuo, kuo galime pasinaudoti. Būtinam reika
lui esant, lietuvių raštams greta lotynų rai
dyno galime lygiai tinkamai pritaikyti rusų 
raidyną (graždanką), ką faktiškai ir turime 
padaryti, atsižiūrėdami nenugalimų kliūčių, 
kurias užtinkame lietuvių raštijoje, rusų val
džiai uždraudus lotynų raides lietuvių spau
doje. Vienas tik mokslininkų netikras pat
riotizmas ir liaudies fanatizmas sulaikė ra
šančius nuo įvedimo rusų raidžių į lietuvių 
raštus. Liaudis jas priima, nes dažnai mato

me, kaip lietuviai savitarpyje susirašo lietu
viškai graždanka, kurios pramoko pradžios 
mokyklose. Tie patys nesikrato skaityti 
graždanka spausdintas lietuvių knygas, ir 
tikrai galime laukti, kad laiko dvasia su
laužys tautos fanatizmą, o mums teks gėdy
tis, kad nesinaudojame palikta mums teise 
spausdinti, kuri savaime nėra kenksminga. 
Anaiptol, graždanka spausdintomis raidėmis 
galime daug padėti lietuvių liaudžiai švies
tis, jos tautiškumui pakelti. Greičiausiai 
bergždžios bus mūsų pastangos išgauti iš 
valdžios leidimą spausdinti lietuvių knygas 
lotynų raidėmis: gal sueis dvidešimt metų, 
o tos jau lietuviams nebus reikalingos, nes 
jie vis laibau susigyvens su raidėmis, kurios 
mums yra leistos”.

Matome taipgi, kaip smarkiai tas eilinis 
Rygos policininkas, kuris tvirtai tikėjo val
džios nenugalimumu, apsiriko. Jis rašė, kad 
po 20 metų lietuviams lotyniškos raidės ne
bebusiančios reikalingos, nes jie jau būsią 
susigyvenę su rusų raidėmis, o kaip tik po 
tų dvidešimties metų rusų valdžia buvo pri
versta lietuviams leisti spaudą.

Miliauskis manė, kad priešinimasis rusų 
raidėms buvęs patiems lietuviams žalingas. 
“Juo ilgiau tas pasiprieššinimas užsitęs, — 
rašė Miliauskis, — be reikalo tautoje suda
rydamas nuotaiką iššeiti iš įstatymų ribų, 
neabejotinai juo sunkesnės susidarys aplin
kybės šviesti lietuvių liaudį, nes dėl trūku
mo knygų, dvasinės ir valdiškos cenzūros ap
robuotų, lietuvių tautos švietimas visados 
bus panašus į lempos mirktelėjimus tamsio
je naktyje. Tiesa, galime slaptais keliais 
teikti liaudžiai mažą skaičių knygų, bet 
švietimui augti yra reikalinga pilna laisvė, 
kurią nesunku išgauti, einant tik legaliu 
keliu”.

(Bus daugiau)



Lakiais žodžiais marinama

(Atkelta iš 2 psl.)

pavadinimais, su režisierių dvi
kovom ir trikovom ir pan.

Atsiprašau, kad kiek atsklei
džiau nuleistą, uždangą. Rašiny 
yra kitų žanrinių paveiksliukų, 
tegu su jais rikiuojasi ir šie. 
Isterikai pagerbti ar iš jos pa
sijuokti. Visada malonu bend
rauti su jaunimu, bet nekenčiu, 
jei neva jaunaujantieji žmonės 
gyvenime vaidina profesoriaus 
Serebriakovo (iš A. Čechovo 
‘‘Dėdė Vania”) nuobodulį, pe
dantiškumą ir tuščią įsivaizda
vimą. Nepakenčiu — ir tiek. Ir 
žiovulys ima nuo tos mūsiškės 
sceninės katedros.‘‘profesorių”.

Du mokslininkai, studijuoją 
tautinių mažumų teatrinę eks
pansiją, sako, jog nei viena tau
tybė Chicagoje kokybiniu ir kie
kybiniu būdu nėra lietuvių pra
lenkusi. Bent nuo 1949 metų. 
O gal tai yra ir teisybė? Vaje, 
kiek nuveiktumėm, jei vienin
giau dirbtumėm! O gal, paga
liau, aš klystu? Gal reikia skal
dytis ? >

Bet Chicagos scenos darbuo
tojai vis dėlto atnešė daug ge
rų naujenybių. Visų pirma, at
sirado, iki šiol vietos lietuvių 

------------ =----------------------------------------- (X
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto Iki 8:00

valandos vakaro.

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

JADVYGA Ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
"k---- ----------------- ----- -----------------
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SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine.
2451 S. Oakley Avė., Chicago, III. 60608, Y A 7-3278 
Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums ke
lionės dokumentus, parūpins bilietus lėktuvais, trau
kiniais, laivais ir autobusais keliauti Europoje, Azi
joje ar kituose kontinentuose, taipgi Pietų Ameri
koje, Kanadoje ir įvairiose vietose Amerikoje. įstai
ga atdara 6 dienas savaitėje.
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scenoje iki tol dar nežinomas, 
spektaklių apipavidalinimas. Ir 
kokie dailininkai buvo prisidė
ję: V. Jonynas, T. Valius, V. 
Petravičius, A. Kurauskas, A. 
Valeška, Elskus, Virkau ir daug 
kitų. Muzikinę talką rodė žino
mi kompozitoriai ir instrumen
talistai.

Gyvenime ir mene bandome 
siekti tobulybės, naujovių, pa
žangos. Lygiai ir sceniniame 
mene nenorime atsilikti, sten
giamės žengti su progresu, su 
naujom idėjom, su pakitusia 
sceninio veiksmo išraiška. Tai 
sveikas ir geras reiškinys. Tik 
manyčiau, jog impulsui sukelti 
ryžtis turime mes patys, o ne 
kokie geraširdingi dėdės, kurie 
pasigailės ir mus sutvarkys, pa
valgydins ir pagirdys. Norėtųsi 
daugiau iniciatyvos, solidarumo, 
tarpusaviuose santykiuose viens 
kitam respekto, tolerancijos ir 
korporacinės nuotaikos.

Nesinori užmiršti, kad lietu
viškas teatras turi daug bičiu
lių. Efektyvi buvo kadaise L. 
Bendruomenės Chicagos veiks
nių talka, dvi premjeras beruo
šiant. Jei darbas užvirs (o šį 
sezoną jis, rodos, nesnausl), 
sugrįš senieji lietuviškos scenos

Jonas Rimša Šokėjos

bičiuliai, ateis ir nauji. Chica
gos pavyzdys jau ima užkrėsti 
ir kitas kolonijas. Gal pagrabi- 
nių žvakių dar neuždegsime?!

V iską nulemia ryžtas ir dar
bas. Šiandien teatrinę Chicagos 
ateitį tvarko Scenos darbuoto
jų sąjunga. Ši institucija yra 
daugumos . palaikoma. Galgi ne
blogai, kad yra lyg centrinė 
ašis, apie kurią sukasi ratai. 
Jei kam kas nepatinka, įsijun- 
kit, reformuokit, pūskit švie- 
žesnį vėjelį. Tai bus geriau, ne
gu pakampiuose tulžį lieti ar 
praslinkusių laikų reminescen- 
cijomis kankintis ir jomis kitus 
varginti.

¥

Rašinys buvo pradėtas teat
rinės anketos įvairiaspalvės sti
listikos įtakoje. Vėliau kažkaip 
nuslinko į tikrenybės plotus. 
Pasidarė iškalbingumu gal ir 
sumenkintas, bet arčiau prie 
dalykinių materijų priartėjęs.

Nemėgstu lakiais žodžiais ir 
pasakymais atitrūkti nuo var
ganos, bet kartu ir galimos 
šviesumos - tikrovės.

Kiek ašarų, kartybių, dagių šia
me gyvenime, tik tas težino, kas 
šiuo akimirksniu verkia, šiuo aki
mirksniu geria nuodus ar usnimis 
kruvina sau kojas. Nieks negali 
teisti ir smerkti kito, nes nieks nė
ra tuoju kitu, o tik tas gali jausti 
skausmą, kas pats tą skausmą pa
tiria.

— Krasinskis

NAUJI 
LEIDINIAI

• ATEITIS, 1964 m. rugsėjo 
mėn., nr. 9. Tai pirmasis sąsiu
vinis suredaguotas naujo redak
toriaus Skinnunto Radvilos ir 
jam talkinančio naujo kolekty
vo. Ar jaučiamas šis redakcijos 
pasikeitimas pačiame numerio 
sutvarkyme ir jam atrinktoje 
medžiagoje? Manytume, kad 
taip. Gal kiek mažiau paklota 
iliustracijų, bet užtai jas atsve
ria išradingai ir moderniai su
planuotos straipsnių antraštės. 
Turinine prasme medžiaga pa
sukta gilesnės minties brandini
mo kryptimi. Užmojis nepeik
tinas, tačiau savyje slepiąs ir 
tam tikrų pavojų, turint prieš 
akis šiandieninių mūsų mokslei
vių ( o ‘‘Ateitis” pirmoje eilė
je yra jų žurnalas) pajėgumą 
svarstyti tokias ir tokioje for
moje pateiktas problemas. Iš 
kitos pusės tačiau “Ateitis” ne
gali taipgi visai nusipiginti, kai 
viena iš didžiųjų jos prasmių ir 
yra padėti lietuviškajam jauni
mui nepasimesti kasdienybės 
paviršiuje.

• MARGUTIS, 1964 m. spa
lio. mėn. Bene įdomiausias šio 
žurnalo numerio raštas yra pla
čiai pasaulyje nuskambėjusios 
rusų poeto Brodskio byles ste
nograma, bylą sekusios sovietų 
žurnalistės slaptai persiųsta į 
Vakarus. Anot redakcijos: 
“Brodskio bylos stenogramoje 
iškyla ne tik totalitarinės ko

munistinės sistemos bruožai, 
bet ir bukumo tendencijos, ig- 
noranto ir masės pažiūra į kū
rybinį darbą”. Naujame “Mar
gučio” sąsiuviny, be kita ko, 
dar aptariama A. Nykos - Ni- 
liūno pateiktas lietuviškasis 
“Hamletas” ir kitos įvairios 
“Hamleto” vertimų problemos; 
linksmai nuteikia nauji Antano 
Gustaičio eilėraščiai; ryškiai 
prisimenamas neseniai miręs 
žurnalistas Stasys Vainoras ir 
kritiškai vertinamas J. Krali- 
kausko romanas “Mindaugo nu
žudymas”. Numeris iliustruotas 
Algimanto Kezio, SJ, nuotrau
komis.

• THE MARIAN, lapkričio 
mėn. numeris gausiai vietos ski
ria aprašymui Marijos apsireiš
kimo už geležinės uždangos — 
Skiemonyse. Aprašymą paruošė 
kun. St. Yla. Straipsnis iliust
ruotas R. Macvytės, Skiemonių, 
Šiluvos paveikslais bei iš Lietu
vos gautu piešiniu — kaip at
rodė Apsireiškusioji. Įdėtas ir 
okupuotoje Lietuvoje sukurtos

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LH'tVINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai 
RaStinS atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir Sefttadie- 

nlais ilki 8 vai. p. p.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturers

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

VIrginia 7-7258-50

giesmės į Apsireiškusiąją ang
liškas vertimas. Kun. Edv. Ak- 
somaitis, MIC, rašo apie miru
siuosius, kun. J. Prunskis — 
apie Vatikano suvažiavimą, af
rikietis kun. B. Mulebwa apie 
neseniai šventaisiais paskelbtus 
Afrikos kankinius, dr. Z. Dani
levičius duoda išsamų ir įdomų 

AUKŠTOS KOKYBES DEIMANTAI

AUKSINIAI PAPUOŠALAI

IMPORTUOTI LAIKRODŽIAI

Čia 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 reBtoraną-iounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias 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 ištikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vaL nakties

straipsnį apie alkoholikus, o tei
sininkas E. Stasukaitis infor
muoja apie testamentus. Gau
su žinių iš religinio pasaulio 
(įimant ir Lietuvą). Žurnalą 
apipavidalinant jaučiamos pa
stangos įvesti naujumų laužy
me.

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

VVestern Avė., o kitas užpakaly namo.

AND LOAN 

ASSOCIATION

Marquette Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, Baugiai 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

(LLINOIS GRovehilI 6-7575

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3% dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

HANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday .............9:00 A.M.-4:00 P.M.
Wednesday .. Closed Ali Day
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday............ 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:30 P.M.
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Acetilinta

• VbMAMCtab
• Coftaga Um

• Hmm Lmm*

• Chrletmoa Oub
• haurad Fomly Sovbt^a
• Nofory Fvblk Sarviao
• Al lypot of InauroRM
• Froo •ommunMy rooma Aw yOW 

maaHngi
• Co»h checki and poy oll famNy blfla wlth our 

■pečiai money ordar checki. No larvtM
fo mambari

• U. S. Postai Stomp Mochlno Servloa
• Sėli and radaam U. S. Bonds
• Two lorge fraa parkUig lota
• Orko-h Wbdow
• Sovo-by-MoM Kita
• Travalara Cbacka
• Sofa DapoaH Boxaa



• STAINLESS

• ALUMTNUM

• NY’LON-VINYI

• RAUDONMED.

• PUŠŲ

• SPALVOTO

GARANTUOTI 
VISI DARBAI

14 metų puikios 
darbuoties

Dail. Česlovas Janusas, kurio tapybos paroda šiuo metu vyksta 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, darbo metu savo studijoje.

HH

• Parniūkiąs poetui Faustui 
Kiršai. Spalio 31 d. Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, So. Bos
tone, lietuvių pranciškonų pro- 
vinciolas kun. Leonardas And- 
riekus atnašavo šv. Mišias už 
a. a. poeto Fausto Kiršos sielą 
Tuojau po pamaldų kun. L. 
Andriekus nuvyko į Forest Hill 
kapines, kur pašventino miru
siam ir čia palaidotafn poetui 
Faustui Kiršai paminklą. Prie 
kapo, poeto amžino poilsio vie
toje, pastatytas granitd pamink
las su įrašu;

Faustas Kirša 
poetas 

1891. 11. 13—1964. 1. 5 
Kš liudiju keliaujančią per žmo

nes kūrybos 
aistrą, laimę ir golgotą.

Pamaldose ir paminklo pa
šventinime dalyvavo gražus bū
tys Bostono lietuvių šviesuome
nės. Provinciolas kun. Leonar
das Andriekus, pašventinęs pa
minklą, tarė jautrų Vėlinių va
karo žodį,, išpintą poeto Faus
to Kiršos kūrybos citatomis.

visos Australijos buvo prisiųs
ta net 450 kūriniai. Jiems įver
tinti sudarytai komisijai ado- 
vavo Melbourno Meno galerijos 
direktorius Erie Westbrook. Ir 
pirmą vietą nunešė lietuvis.

• Priekaištai Putino “Valdo
vo” spektakliui Vilniuje. Vilniu
je su spektakliais pasirodęs 
Klaipėdos dramos teatras sukė
lė riėmažą vilniečių susidomėji
mą. Vilniaus Aktorių namuose 
įvyko buvusių spektaklių apta
rimas. Be pačių kolektyvo na
rių dalyvavo ir vilniečiai — te
atro kritikai ir kt.

tojui, niekada neprašauna pro 
šalį. Sakysim, ir šiame nume
ryje regime bendradarbiaujan
čius: J. Jankų, A. Giedrių, A. 
Bendorių, N. Jankutę, A. Kašu- 
bienę ir kit. Kiekvienai lietu
viškai šeimai, turinčiai mažųjų, 
būtina “Eglutę” užsisakyti.

• M. K. Čiurlionio muzika 
plokštelėse. Lietuvoje pasirodė 
trys ilgai grojančios plokštelės, 
į kurias įrašyta M. K. Čiurlio
nio muzika. Plokštelėse įgroti 
kūriniai: simfoninės poemos 
“Miške” ir “Jūra” (išpildo 
Maskvos filharmonijos simfoni
nis orkestras, diriguojamas 
prof. B. Dvariono), Čiurlionio 
styginis kvartetas c-moll (at
lieka Valst. kvartetas Vilniuje) 
ir pianisto Vyt. Landsbergio 
Įgroti preliudai. “Lit. ir Menas” 
(43 n r.) ta proga paskelbė įdo
mią skaitytojo pastabą: lietu
viškos muzikos plokštelių pasi
rodo per mažai ir esąs per ma
žas jų egzempliorių kiekis (ti
ražas).

• Daug revoliucinių “dainų” 
tautosakos rinkinyje. Lietuvoje 
neseniai pasirodė “Lietuvių tau
tosakos” antrasis tomas. Tai 
740 psl. veikalas, kuriame at
spausdinta 560 dainų tekstų bei 
53 raudos. Pagal “Tiesą” (spa
lio 28, nr. 253), šiame tome su
telkta nemaža liaudies kūrybos 
turtų.

Ar visos paskelbtos dainos, 
taikytinos liaudies kūryba? Var
giai. Pvz., be meilės ir jaunimo 
dainų, naujame tome pateikta 
nemažas pluoštas vėlesniais lai
kais sukurtų radijo, plokštelių 
ir kitų priemonių, o taip pat ir 
svetimų tautų liaudies dainų 
įtakoje kūrinių, kartais vadina- 
mų romansais. Pats laikraštis 
pripažįsta, kad tuose romansuo
se apdainuojami jausmai nėra 
būdingi ramiam, saikingam lie
tuvių liaudies dainų stiliui.

Gana daug pateikta revoliuci
nių dainų. Kaip tokių dainų ne
skelbsi, jei tokia poezija atsklei
džianti Sovietijoje skatinamus 
bei propaguojamus “internacio
nalinius ryšius taip tautų” ? Pa
sistengta paskelbti ir emigran
tų dainas, nes juk jos persunk
tos žmonių ilgesiu ir liūdesiu, 
neradus laimės svetimuose kraš
tuose.

Pagaliau, šiame tome įdėtos 
ir sovietinio laikmečio dainos, 
suskirstytos į tris poskyrius: 
pirmųjų sovietinės okupacijos 
metų (1940—41), karo meto ir 
pokario laikmečio. Dar tenka 
pažymėti, kad rinkinyje turtin
gas vaišių dainų skyrius, nema
žai atspausdinta humoristinių 
ir talalinių dainų, tomas baigia
mas raudomis. Rinkinio vyr. 
redaktorius — režiminis akade
mikas K. Korsakas, šį tomą re
dagavo Ambr, Jonynas.

i

• Jauno Australijos lietuvio 
laimėjimas. Adelaidiškis Vytas 
Ka počiūnas, 20 metų lietuvis 
studentas, menininkas, laimėjo 
pirmą premiją už savo aliejinės 
tapybos kūrinį “Berniukai žu
vauja”.

Meno studentų bei jaunųjų 
menininkų (ligi 25 metų) kūri
nių varžybas organizavo Goya 
'Austrąlia Ltd., Melbournas. Iš

Iš “Literatūroje ir Mene” (42 
nr.) paskelbtų pasisakymų aiš
kėja, kad daugiau dėmesio skir
ta Putino dramos “Valdovas” 
pastatymui. Daugeliu atžvilgių 
jis įvertintas neigiamai. Viena 
pasitarimo dalyvių, I. Aleksai
tė pažymėjo, kad A. Žadeikio 
režisuotame “Valdove” buvo 
ryškiai matomas pasenęs teat
rališkumas, aktoriai be vidinės 
tiesos “plėšė aistras”, būta šal
tos deklamacijos. Pagal Alek
saitę, įdomiai Putino tragedijai 
nebuvęs rastas sprendimas. Kri
tikas A. Vengris aiškino: “Val
dove” nepraskambėjo poetinė - 
žodinė veikalo muzika, neat- 
sjskleidė ir jo prasmė — kova 
už laisvę, už taiką tarp genčių. 
Veikalo herojai atrodę subui- 
tinti, prislopinti. Dar labiau nei
giama R. Butkevičiaus nuomo
nė: “Valdovas” — tai buvęs 
operiškas blogąja šio žodžio 
prasme pastatymas. Dar kitas 
teatro kritikas, M. Petuchaus- 
kas “Valdovo” pastatyme rado 
daug vaidybinės manieros skir
tumų. Vilniškių kritikų nuomo
ne, Klaipėdos teatro Vilniuje 
pastatytų veikalų tarpe dau
giausia disonansu dvelkęs Puti
no “ValdoVas”.

Plataus masto meno paroda 
Baltimorėje

Šiuo metu plačiai žinomam 
Baltimorės meno muziejuj (The 
Baltimore Museum of Arts) 
vyksta įdomi meno paroda, at- 
žyminti 50 metų šios instituci
jos veikimo sukaktį. Parodoje 
sukaupta daug garsiųjų pasau
lio menininkų paveikslų, nuta
pytų 1914 metais, t .y. tada, ka
da šis muziejus buvo įsteigtas. 
Lankytojas turi progos pama
tyti tokias garsenybes, kaip 
Chagall, Matisse, Vlaminck, 
Nolde Chirico, Klee, Kirchner, 
Picasso, Braąue, Gris, Lege, 
Kandinsky, Kokoschka, Renoir, 
Rouault ir daugelį kitų. Stipriai 
atstovaujama ir skulptūra: Ro- 
din, Lipchitz, Barlach, Archi- 
penko ir t. t. Paveikslai yra su- 
skolinti iš Europos ir Amerikos 
meno galerijų ir privačių rin
kinių.

Paroda atidaryta lapkričio 6 
d. Atidarymo išvakarėse galeri
jos patalpose įvyko specialus 
■priėmimas, kuriame dalyvavo 
Baltimorės miesto burmistras 
T. McKeldin, Marylando guber-

natorius M. Tavves, meno kriti
kai, žurnalistai ir daug kitų žmo 
nių. Įdomu, kad svečiams priim
ti galerijos direktorius pakvietė 
jauną baltimorietę lietuvaitę 
menininkę Vidą Misiūnaitę.

A. R.
A-l MODERN HOME
4516 S. Washtenaw Avė.

Nemok, apkainavimas tel.:

CL 4-4600
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Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident call) 

GR6-7777 24 hour towing service
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 

smulkūs pataisymai.

NAUJI LEIDINIAI
• EGLUTE, vaikų laikrašatė- 

lis, 1964 m., lapkričio mėn. nr. 
9. Laikraštėlį leidžia Lietuvių 
kultūros institutas, redaguoja 
ir administruoja Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserys Pre
numerata metams $4.00, redak
cija ir administracijaa; Eglutė, 
Immaculata Conception Con- 
vent, k. F. D. 2, Putnam, Conn. 
Šitas, laisvajame pasauly vie
nintelis mūsų mažiesiems skir
tas laikraštėlis pastaruoju me
tu ypač pagerėjo ir turinine ir 
iliustracine prasme. Jeigu kiek 
anksčiau pasitaikydavo piešinių, 
gana primityvių ir darytų ne
įgudusių rankų, tai dabar pa
veiksliukai daugumoje tikrai 
meistriški, gyvi ir skaitytoją 
patraukia. Redakcijai taipgi pa- i 
vyko sutelkti rinktinius mūsų 
■vaikų literatūros rašytojus, ku
rie, rašydami jaunajam skaity-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago 29, lllinois

Tel. PR 6-8998

Kome of 
MODE R N 

photdgraphy

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

.-.''■o
i

PORTRAITS CANDIDS
1213 & M0RGAN ST. YMi 7-5153

KALĖDINĖS DOVANOS
j LIETUVĄ

Norite pasiųsti ypa
tingas dovanas — 
automobilius, šal
dytuvus, motocik
lus, radijus, akor
deonus, dviračius ? 
Reikalaukite naują
jį katalogą.

Norite pasiųst nuo
savų daiktų siunti
nį? Ar pirkti pre
kes iš mūsų sandė
lio?
Reikalaukite iš mū
sų muitų sąrašą.

Norite pasiųsti 
maisto siuntinį — 
standartinį ar iš 
Jūsų pasirinktų 
maisto produktų?
Reikalaukite naują
jį katalogą.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 South Statė Street, Chicago 4, lllinois

Telefonas — WA 2 ■ 9354

Skyrius: 2618 West 63rd Street, WA 5-2466

VANDER WAGEN
(S/nclair}]
| HEATING J

SuperFIame ISINCLAIR ALYVA
POrtsmouth 7-80205605 West 63rd St

7 puikios dienos slaptingoj PUERTO RICO. Jeto trans- 
portacija, viešbutis, maistas ir ekskursijos . . $286.00.

17 dienų kelione j istorinę MEXICO, buso transportaci- 
ja, viešbučiai, maistas ir įvairios ekskursijos $255.25.

10 dienų kelionė tropikinėse BAHAMA salose su “Tro- 
pic Rover” laivu ..................................................$115.00.

11 dienų kelionė į SAN FRANCISCO, LOS ANGE
LES ir LAS VEGAS Jeto transportacija ir viešbu
čiai .......................................................................  $258.00

6 dienos LAS VEGAS — lėktuvo transportacija su 
šampanu, maistas ir ekskursijos....................... $188.00.

Nemokamai patarnauja.me visokių kelionių bilietais, pasais ir 
vizom.

Skambinkite dėl Visų transportacijos informacijų

pirmadienio iki penktadienio, 10 — 4 šeštadienį

ANGLYS

STEIN TEXTILE CO.
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokadoš, "boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT 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.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Sekm. uždaryta. 

Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiaurę.
Jefferson St., Uhernin's aikštėje

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

BODY & FENDER WORK
PAINTING, MECIIANICAL REPA1R 

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629 
Savininkas — MIKAS ČESAS

TAUPIOS ATOSTOGOS

Vai. 9 — 7

SOCIETY TRAVEL, INC
A. ir V. KRIKŠTOLAIČIAI

162 North Statė St. Room 918

Chicago RA 6-1785

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas

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

.... lunn. ANTRAD. Ir PENKT.......................... 9 v. r. iki 6 v. v.VALANDOS: PIRM, ir KETV ........................... 9 v. r. lkl 8 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. lkl 11 v. d. Trečlad. uždaryta

PINIGAI ĮNEŠTI

SUSTOKIT, APŽIŪRĖKIT -
RASITE KAI KA NAUJO ŠVENČIŲ SEZONUI PAS

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų. 
LIETUVIO IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara plrmad. Ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč., ir teštadlenlals nuo

9 Iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 lkl 4:90 po pietų

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikilaukite 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 
1NDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

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

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN CASUALTY * 8URETY CO. 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvritera 

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

Telefonas CEntral 6-5206
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Kan. F. Kapočius su savo pusbroliu Liet, enciklopedijos leidėju J. 
Kapočiumi.

BUS ANGLIŠKA LITUANISTINĖ 
ENCIKLOPEDIJA

ir dabar renkama 
"U” raidė. Į XXXTI 
“T” raidės pabaiga, 
ir bus pradėta “V”

Juozas Kapočius, Lietuvių en 
ciklopedijos leidėjas, iš Bosto
no trejetui dienų buvo atvykęs 
į Chicagą. Tarėsi su red. Pr. 
Čepėnu dėl sekančio enciklope
dijos tomo išleidimo. Dr. Puzi- 
no paruoštoji XXXII tomo me
džiaga — paskutinieji “T” rai
dės dalykai, jau atspausdinti 
(lankuose) 
ir laužoma 
tomą tilps 
“U” raidė 
raidė, šį tomą numatoma išleis
ti gale metų. Paskiau bus dar 
du tomai iki “ž’ pabaigos, po 
to išeis XV tomas—“Lietuva”. 
Tuo būdu enciklopedijos leidi
mas 1965 metais bus baigtas. 
Papildomas tomas pasirodys 
apie 1966 ar 1967 metus.

Dabar organizuojama litua
nistinė enciklopedija anglų kal
ba. Jos, numatoma, bus apie 
šešius tomus. Jau tariamasi su 
busimaisiais redaktoriais. Gali
mas dalykas, kad anglų kalba 

■'enciklopedijos pirmas tomas 
pasirodys 1966 m. pradžioje. 
Planuojama anglišką laidą iš
varyti per penkerius metus. 
Tomai bus maždaug po 650 
puslapių, geresniame popieriu
je, stipriau apipavidalinti. En
ciklopedija bus iliustruota. An
glų kalba suplanuotai lituani
stinei enciklopedijai mielai pri
taria ir žada pagelbėti prof. R. 
Sealey. Numatoma, kad šią en
ciklopediją prenumeruos JAV ir 
'Europos universitetai, didžio
sios bibliotekos. Enciklopedija 
apims Lietuvos istoriją, ekono
miką, literatūrą, muziką, meną, 
politiką ir viską, kas surišta su 
lituanistika.

J Kapočius dar svarsto išlei
sti pilną Lietuvos istoriją, kalė
tos tomų. Džiaugiasi, kad Ohio

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

I

V i s o pilna kaina
Pirmad. Ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30.' kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v ; 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atda- ; 
ra nuo 12 vai. iki 5 vai. popniet.

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 68rd STREET

Telef. PR 8-4)838 PR 8-0884BUICK’as Lietuviškas Automobilis

Wouldn’t you really rather have a BUICK, 65-Buick ?
4-

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine. 
8240 S. HALSTED ST. Telef.: OA 8-7252
DIDELIS PASIRINKTMA8 ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING
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Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2*4226

Vedėju E. RUDAITIS 

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

Vedėjau J. LIEPONIS

Parduodamas 4 durų SEDAN, pilnai įrengtas: Automatine trans
misija, radio, šildytuvas, Power steering, baltos padangos (White 
Wall Tires), mėlynas stiklas (Blue glass)

cm InvrHtmont bnmi.
PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS.

eurrent divldend 
THVIDENDV MOKAMA . .. _ ,_r________

Už i meti, Investavimo bonus mokoma 454% dividendu kas piisinctl ir 
dar i&mokame po (4 % tiž kiekvienus metus, 4 metams praAjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHI'.ll AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 

ValandOB: Pirmad., Antrad., Penkt. ir fieStad. 9 v. 4:80 p.
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. MILDA BUICK, INC

907 West 35th Street Telef. LA 3-2022
DAN KURAITIS, savininkas

pa- 
vei-

lietuvių gydytojų sąjunga 
skyrė premiją jo leidžiamo 
kalo “Mūsų Lietuva” autoriui 
Br. Kvikliui. Tai jau antra Ohio 
gydytojų tūkstantinė J. Kapo
čiaus leidiniams — 1958 metais 
buvo paskirta premija už enci
klopedijos leidimą.

Būdamas Chicagoje, J. Kapo
čius viešėjo pas savo dukterį 
Birutę Pabedinskienę, 9428 83 
Avė., Hickory Hills, III. Grįžęs 
į Bostoną visu tempu dirbs prie 
dabar spausdinamo XXXII en
ciklopedijos tomo. “Draugą” 
aplankė lydimas savo pusbrolio 
kan. F. Kapočiaus. J. Daugi.

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMĖNIENE

Studentų nuomonė apie 
nenorimą kūdikį

Nuspalvink, kaip nori, dangs
tyk gudriausiai, o vis tiek tai 
tik sena pasaka, dėstanti apie 
uždraustą priešvedybinę meilę 
studentų tarpe. Filme “Tlhe 
Yoting Lovers” jaunuoliai kalba 
dviprasmiškai apie Freudą ir 
tvirtina, kad nesą vaikai. Ta
čiau... jie susiduria su amžiais 
sena problema. Nelaukiamas, be 
vedybų kūdikis uždaro duris 
mokslui universitete, griauna 
būsimą karjerą ir atneša dar 
daugiau liūdnų pasekmių.

Filme jaunieji įsimylėjėliai 
yra studentų porelė, turintieji 
mažai pinigų ir dar mažiau pro
to.

Filmo pastatytojas bei reži
sierius Samuel Goldwyn, Jr., su 
tuo savo filmu aplankė asme
niškai 27 universitetus, ieškoda
mas studentų reakcijos bei nuo
monės. Jis pareiškė spaudoje,

18-oji NĖRĖM konferencija ir paroda
POVILAS ŽIŪKUS

ketų reikalams, radare, medici
noj, metalurgijoj, ryšio (com- 
munications J palaikyme, navi
gacijoj ir pramonėj. Jo amžius 
yra dar tik pora metų, bet jo 
ateitis yra neįsivaizduojamai 
plati.

Šioje šiemetinėje elektronikos 
parodoje, visų didžiųjų kompa
nijų ir buvo pąrodyta, kas elekt
ronikos srityje yra pasiekta. 
Paroda užėmė visus kariuome
nės divizijos pastatus. Joje ga
lėjai pamatyti nuo menkiausios 
iki svarbiausios elektronikos da
lelės bei aparato.

Pagrindiniais NĖRĖM sesijų 
ir banketo kalbėtojais buvo 
gen. B. A. Schriever, Aviacijos 
sisteminės komandos vadas, dr. 
Jerome Wiesner, M. I. T. išra
dimų dekanas, dar. Charles H. 
Townes, 1964 m. Nobelio pre
mijos laureatas, dr. L. S. Shein- 
gold ir daugybė kitų. Dominuo
jantis sesijos žodis buvo — la- 
ser, bet buvo kalbama ir apie 
instrumentaciją, mikroelektro
niką, automatizaciją, mikro ry
šio sistemą, quantum moduliaci-

NĖRĖM — Northeast Elect- 
ronies Research & Engineers 
Meeting, kiekvienais metais lap
kričio pirmomis dienomis turi 
savo parodą Commonwealth Ar- 
mory, Bostone, Mass. Paroda 
visados tęsiasi tris dienas. Po
sėdžiai vyksta vienoje Armory 
salėje ir Somerset viešbuty.

Elektronika yra pati dinamiš
kiausią iš visų technologijos ša
kų. Šios parodos ir konferenci
jos metu galima išgirsti ir pa
matyti paskutinį elektronikos 
žodį, ką ji yra iki šios dienos 
pasiekusi. Radijas, televizija, 
skaičiavimo mašinos, visa rake
tų valdymo aparatūra, naujos 
medicinos mašinos ir paskutinis 
žodis — laser (Light Amplifi- 
cation by Stimulated Emission 
of Radiation). Apie patį laser 
jau rašėme seniau. Čia tik ten
ka pažymėti, kad laserį jau de
monstruoja kariuomenė. Už po
ros pėdų nuo laser vamzdelio 
pastatoma metalinė plokštelė, 
o už jos pėdos atstume fotogra
fų naudojama (flash bulb) lem
putė. Paspaudus mygtuką, ne
matomas šviesos spindulys pra
muša metalo plokštelėje skylu
tę ir, atsimušdamas į lemputę, 
padega ją ir susprogdina. Prie • 
laser tobulinimo dirba visos di
džiosios mokslininkų smegenys 
ir didžiosios kompanijos. Laser 
praktiškai jau naudojamas: ra- 

veikėjai Eddie 
ir Pąm (Sharon 
simpatiški, 
užtemptas ant 

jau 
bei

kad studentai jam sakė: “Joks 
filmas neturi nustatyti mums 
moralinių vertybių!”

Šis pirmasis filmas režisie
riaus surežisuotas gana pavir
šutiniškai.

Svarbiausieji 
(Peter Fondą) 
Hugueny) yra

Filmas nėra 
sensacingumo kurpalio, tik 
gan paprastai jausmingas 
sentimentalus.

Pagirtina išvesta moralinė 
mintis, perduota antrosios įsi
mylėjusios studentų porelės Tai 
Niek Adams ir Deborah Wal- 
ley (Debbie), mokantieji suimti 
save į stiprias bei teisingu ke
liu sukančias vadeles. Debbie 
tvirtai pareiškia, kad ji nori 
eiti prie altoriaus baltoje sukne
lėje ir jausti, kad tas baltas rū
bas kai ką reiškia.

Filmo baltai juoda fotografi
ja švari, ryški ir neperkrauta.

Tik suaugusiems. 

ją, quantum generaciją, radio 
astronomiją, plazmą erdvėje, 
biomedicinos elektroniką, bio- 
medicinos inžineriją ir eilę kitų 
klausimų.

Šioje sesijoje paaiškėjo, kad 
Amerikos elektronikos ir elekt
ros didieji gaminių gamintojai, 
kaip — I. T. T. Cannon Electric, 
Controls Co. of America, Inter- 
national Dymo industries, Ge- 
neral Electric ir daugybė kitų 
lapkričio 15—20 dienomis daly
vaus pasitarimuos Maskvoje. 
Sakoma, kad pasitarimuose da
lyvaus Rusijos prekybos minis- 
teris M. S.Patolichev, užsienio 
reikalų — A. Gromyko, A. I. 
Mikoyanas, Kosyginas ir net 
Brežnevas.

i

Nepraleistini, verti dėmesio 

filmai

Filmų pasaulyje rinka masi
niai užverčiama Hollywoodo 
prekėmis. Daugelyje beverčių, 
eilinių, nuobodžių ar avantiūriš- 
kų filmų krūvoje sužybsi, o kar
tais net gerokai suspindi ir ne
kasdienė brangenybė. Tokių re
komenduotinų filmų, kaip aukš
čiausia meniška pramoga, tau-MM

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 SO. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5*8202

BUDWEISER BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Bot tie s $3-59 

. . * • t - - H

NOVEMBER — LAPKIi. 12, 13, 14 D. D.

POPULAR BRAND OF 15 Year Old 
IMPORTED BRANDY Fifth $3-98

CUSENIER IMPORTED THREE STAR
COGNAC Fifth $3.98

IMPORTED 10 Year Old
PORTUGAL BRANDY Fifth $3-49

GKAIN ALOOHOL 190 Proof D. S. P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth $1.39

MONASTERY HONEY PI NCH
KRUPNIK LIQUEUR Fifth $3-29

POPULAR BRAND OF 90.4 PROOF
CANADLAN WHISKY Fifth $3.98

LANSON Extra Dry IMPORTED FRENCII
CHAMPAGNE Fifth $3.98

PIKEMAN IMPORTED 90 Proof GIN Fifth $3.69

PARDAVĖJAI: 
Fred Garaci 

Ix!o Ciaranino 
Edward McCarthy 

Charies Kane

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. lapkričio -14 d.

tinis padorumo legionas atžymi 
vos saujelę.

Visai šeimai pamatytini šie 
filmai: How the VVest VVas 
Won; Incredible Journeyę Is- 
land of the Blue Dolphins; Ma
ry Poppins; My Fain Lady 
(Cbicagoje, abu roęlo.pii), Sjjorrf 
in the Stone ir Three Lives of 
Thomasina.

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME 1II
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

MAŽEIKA
FŪNEBAL HOME

&EVANS

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

e* ® 
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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 nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LAKAWICZ
2424 W. 6!Hh STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrglnla 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
Tel. LAfayette 3-35724348 S. CALIFORNIA

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. VArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
Tel. OLympic 2-10031446 S. 50th AVĖ., CICERO, HJL ..
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Suaugusiems labai puikus me
niškas filmas yra Becket

Pagerbta aktore
Lilia Skala dar ligi šio laiko 

vis pakartotinai pagerbiama už 
savo rolę (vienuolės) filme “Li- 
lies of the Field”.

Šiomis dienomis ją pagerbė 
Natjonal Catholic Welfare Con- 
ference.
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yvenimas

Dabarties ispanų literatūros 
reprezentante

Keli rašytojos Ana Maria Matute bruožai

BIRUT® CJLPLIJAUSKAIT®, Madison, VVisc.

Šalia šiuo metu 45—50 metų 
beskaičiuojančių ispanų roma
no stipriausių šulų (Camilo Jo
se Cela ir Miguel Delibes) pas
kutiniam dešimtmetyje vis daž
niau kartojamas ir vienos mo
ters vardas: Ana Maria Matute.

Gimusi 1926 m., ji teturėjo 
vos 10 metų, kai prasidėjo pi
lietinis karas. Jo atgarsiai nesi
liaujančiai skamba visoje Matu
te kūryboje ir įtakoja pagrindi
nes jos temas: neteisybė bei gy
venimo žiaurumas; žmogaus 
vienatvė, atsidūrus pagrindinėse 
gyvenimo kryžkelėse; nenoras 
užaugti; klausimas, kas yra ge
ra ir bloga, kuris yra smerkti- 
nesnis; Kainas ar Abelis? Ji pa
ti pripažįsta, kad daugelyje jos 
knygų yra daug autobiografinių 
bruožų: staigus pabudimas iš 
jaunų dienų sapno ir susidūri
mas su kieta realybe; sugebėji
mas persikelti vaizduotės pasau
lin, kuris įgauna simbolinės 
reikšmės ir tampa svarbesniu, 
negu tikrasis.
Skausminga gyvenimo būtinybė

Labai dažnai jos knygose 
daug dėmesio skiriama vaiko ar 
jaunuolio psichologijai. Pirmas- 
sis prisiminimas — Primera Me- 
moria, pirmoji trilogijos užvar
dintos Pirkliai (Los Mercena- 
rios) dalis — tikrai meistriškai 
atvaizduoja beaugančios mer
gaitės galvoseną, elgseną, jos 
vystymąsi, jos palaipsniui kin
tančias pažiūras į pasaulį. Dau
gelyje personažų pasikartoja 
pačios autorės skaudus ir neuž
mirštamas išgyvenimas, matant, 
kaip visa, kas iki tol buvo šven
ta ir* gerbtina, staiga sunioko- 
jama. Tas išgyvenimas prista
tomas be apmaudo: tai gyveni
mo būtinybė, atnešanti daug 
skausmo, tačiau kartu įgalinant 
pamatyti tikrąjį pasaulio veidą.

Pasak Ana Maria Matute, nė
ra nei vieno jos kartos rašyto
jo, kurio kūryboje neatsispin
dėtų šis akimirksnis: karo pa
švaisčių įsiveržimas ramion vai
kystės padangėn. Pilietinio karo 
prisiminimas pas juos daug ryš

kesnis, negu pas vyresniuosius, 
tą karą jau sąmoningai išgyve
nusius literatus. Karas 1926— 
1929 gimusiems pravėrė “lan
gą”, ir daugelis iš jų pradėjo 
rašyti, sukrėsti šių išgyvenimų, 
neturėdami su kuo pasidalinti 
įspūdžiais, nežinodami, kaip iš
rišti iškylančius klausimus. 
(Reikia neužmiršti, kad pir
maisiais pokariniais metais Is- 
panijoe labai smarkiai jautėsi 
diktatoriška ranka; net ir per 
plauką nuo oficialiosios linijos 
nukrypstantieji bijojo garsiau 
ir kvėpuoti, ne tik žodžiu savo 
mintis išreikšti.)

Dviejų pasaulių susikirtimo 
išdava

Ana Maria Matute paženklina 
savo generacijos rašytojus kaip 
pilietinio karo produktus. Už 
juos jaunesni jau nebeturi to 
išgyvenimo, sujungiančio nuo
stabą su giliu tragizmu. Šis stai
gus dviejų pasaulių susikirti
mas iššaukia pas daugelį iš jų, 
tarp jų ir Matute, savitą stilių, 
banguojantį tarp sapnų pasau
lio simbolikos ir nuogo realiz
mo. Tai ypač įdomiai atsispindi 
Matute kūryboje; dalis jos kny
gų parašyta nervingu, aiškiu, 
stipraus braižo stiliumi, niekuo 
neišduodančių, kad autorė — 
moteris. Antra vertus, beveik 
visur atrandame ir ypatingo 
švelnumo bei jautrumo, tikrai 
motiniškos nuotaikos, ir tai ne
nuneigiamai liudija jos mote
riškumą.

Gyvenimas, išgyvenimas, 
o ne literatūra

Autorė myli savo sukurtus 
personažus, su jais kenčia ir ko
voja. Sukuria ji juos, dažnai 
pasiremdama savo pačios išgy
venimais, kaip novelių rinkiny
je Trys ir vienas sapnas (Tres 
y un sueno), ar ypatingai gerai 
kritikos įvertintame pasakojimų 
rinkinyje Pasakojimai iš Arta- 
mila (Historia de la Artamila). 
Jos dialogai labai pasisekę:

Motinos akys Nuotrauka R. Kisieliaus

trumpi, gyvi, atskleidžiantys 
personažo dvasinį pasaulį. Daug 
vertės jos knygoms priduoda ir 
tai, kad ji nebando problemų 
rišti ir skaitytojui primesti vie
ną išeitį. Visur girdisi protes
tuojantis balsas, tačiau atrasti 
tikrąją išeitį paliekama skaity
tojui, kuris ir užvertęs knygą 
tebegyvena joje iškeltais klau
simais.

Ana Maria Matute yra gavu
si visą eilę literatūrinių premi
jų, daugiausia už savo romanus: 
Puota šiaurės vakaruose (Fies
ta ai Noroeste), Mirusieji vai
kai (Los hijos muertosj. Dau
gelis jų išversti į pagrindines 
Europos kalbas. Paskutiniu lai
ku ji pradėjo rašyti ir pasakas 
vaikams: pirmiausia jas suku
ria savo sūneliui, o paskui joms 
parenka literatūrinę formą.

Kaip žmogus, Ana Maria Ma
tute labai nuoširdi ir paprasta. 
Truputį nedrąsi iš karto, arčiau 
susipažinusi atveria savo širdį 
ir kalba apie save, savo knygas, 
tačiau kartu sugeria ir naujus 
įspūdžius, naujus išgyvenimus. 
Su ja kalbant, taip, kaip ir skai
tant, jaučiasi, kad jos pagrin
dinis atramos taškas yra gyve
nimas, išgyvenimas, o ne litera
tūra.

Moderniškoje šeimoje
Vyras susirūpnęs klausia 

žmonos: “Mes turime du auto
mobilius, dvi televizijas, du vo
nios kambarius. Kaip tai yra, 
kad mes jokiu būdu negalime 
turėti dviejų nuomonių savo 
namuose?”

Moterys kovoja dėl teisių
Apytikriai maždaug 50 mo

terų, taip vadinamų “Yankee” 
aukštesniojo luomo, iš St. Paul, 
Minneapolio, Chicagos, Baltimo- 
rės, New Yorko, New Jersey, 
Bostono ir Washingtono darba
vosi Mississippi šią vasarą, ko
vojant dėl civilinių teisių; kai 
kurios jų be jųjų vyrų žinios. 
Štai keletas žymesnių tų mote
rų: Mrs. Robert Meyner, New 
Jersey bu v. gubernatoriaus žmo 
na; Mrs. August Heckscher, 20- 
tojo šimtmečio fondo direkto
riaus žmona; Mrs. Polly Cowan, 
CBS buv. prezidento žmona.

Pigios elektroninės virtuvės 
krosnys

Dabartiniu metu, sugebant 
pagaminti pigesnį magnetroninį 
vamzdį, numatoma masinė pro
dukcija aukšto dažnumo (mik
robanginių) virtuvių virimo 
krosnių. Jų rinkos kaina bus 
apie $400—500. Tai prilygtų da
bartinėms elektrinėms virimo 
krosnims. Aukšto dažnumo 
krosnys pagreitina kepimą bei 
virimą mažių mažiausiai bent 
dešimteriopai ar net greičiau.

Fabrike
Vieno fabriko vadovybė iš

kabino lentoje įspėjimą:
“Darbininkės, nešiojančios pla 

čias palaidinukes (bliuzeles), tu
ri saugotis mašinų”.

Už savaitės nežinoma ranka 
padarė tokį prierašą:

“Darbininkės, nešiojančios 
aptemptas palaidinukes, turi 
saugotis mašinistų”.

Mrs. Patsy Takemoto France* P. Bolton, Mrs. Catharine May, Leonor Snllivan, Florence P. Dwyer,
Mink, D-llawaii K-Ohio R-Washington D-Mlssourl R-New Jersey

Edna Kėny, Mrs. Charlotte Reld, Mrs. Edith Oreen, Julia B. Hansen, Mrs. Martha GrifTIths,
D-New York R-Ulinols D-Oregon D-VVashington D-Michigan

Moterys kongrese. Nuotraukoje matomos 10 moterų, kurios išrinktos ir darbuosis sekančiame 89-tame JAV kongrese. Naujausioji atstovė 
yra Mink iš Havajų. Kitos devynios buvo naujai perrinktos.

TIKRINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS •
0. B. Audronė

i.
Nukritę Sapnai
Širdim Pergamente,
Prie žemės veidu,
Su 1000 nukritusių sapnų,
Išdykusius pavasarius
Į širdį įsileidus,
Su paslaptim,
Kai akys pro vėduoklę siautėja 
Amūrai strėle svaidos —
Dar daugelį pergamentų 
Išmarginki,
Nukritusiais pavasarių
Ar rudenio
Sapnais.

II.

Niekuomet netikėsiu žemaičiais, 
Nors tu tokia miela —
Neprilygsiu tau lobiais nei kraičiais 
Savo karklo menka dūdele.

Ar girdi, risi būgnai kaip muša 
Iš visų pašalių? —
Tu neieškai puošniausio drabužio, 
O tave tik mylėti galiu.

Niekuomet netikėsiu žemaičiais — 
Tu žemaitė pati —
Suradai savo žvaigždę taip skaisčią 
Pačiame pilnaty.

in.
Pasiskolinau iš jūsų vėjo vardą
Ir negrąžinu visai —
Nors aš maža.
O jūs taip didelis.

Pasiskolinau iš jūsų vėjo vardą — 
Gal būt.
O gal nepasiskolinau — 
Pasiėmiau tiktai
O gal —
Aš jį pati užauginau.

Anei Orfėjaus medžio nebegraužia, 
Jam būnant pragare.

Manasis vėjas sūpauja žydinčias šakas 
Su lizdeliu,
Manasis vėjas
Armoniką užtraukia vakare.

Paskolinčiau jums aš savo vėją — 
Taip kvepia jis pavasariais 
Ir žiedo švelnumu,
Pabūna jis ir tikras vėjas, 
Ir aš pati bijoti jo imu.

Bet vėju
Te sau būna vėjas 
Ir žmogus — 
Žmogumi.

IV.

Sidabrinės kamanos —
Vienkinkis vežimas —
Kaip kilimai, samanos 
Pakelės prarymos.

Vilniaus bokštų kuoruose 
Skamba Vilniaus Varpas, 
Net žirgai šuoliuodami 
Ausimis sukarpo.

Ir sustoja Nemunas 
Nemunu tekėjęs 
Ir vėlių suolelyje 
Sėdasi kirtėjas.

Sidabrinės kamanos —
Žirgas nuputoja —
Rugio varpas braukdamas, 
Meldžiasi artojas.

Tai juodais šikšnosparniais 
Skraido juodas maras,
Tai anytos raganos «
Jauną marčią bara.

Neša dienos prakaitą,
Neša metai kraitį —
Tegul skamba kamanos 
Slėniais ir pašlaitėm.

Bet mano vėjas nesiplaka, 
Kaip darganoj šuva prie kojų,

Mary Freeman, 10 m., (dešinėj) guli Dalias, Tex., miesto ligoninėje, po to, kai jai buvo įdėtas jos sesers 
dvynukės inkstas po šešių valandų operacijos. Mergaitės inkstai buvo iš prigimties negeri. Dėl to mer
gaitė blogai augo ir svėrė tik 37 svarus, gi jos sesuo svėrė 100 svarų.

IŠ MOTERŲ PASAULIO
* M. N. P. Seserų Rėmėjų 

tradicinė vakarienė įvyks rytoj, 
sekmadienį, 5 vai. p. p. Jaunimo 
Centre Putnamo Seserų kil
niems darbams paremti. Pro
gramoje dalyvauja išraiškos šo
kio šokėja Aldona Valeišaitė - 
Brusokienė ir muzikas J. Stro- 
lia. Vakarienę organizuoja šį 
sykį rėmėjos iš Marąuette Par
ko. Rengėjos laukia gausaus 
publikos atsilankymo, įvertinant 
taip nepaprastai gražų seserų 
varomą lietuvišką darbą.

* Lietuvos Dukterų draugi
jos susirinkimas įvyks rytoj, 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Jauni
mo centre. Kviečiamos narės 
su viešniomis bei prijaučiančio
mis gausiai atsilankyti. Drau
gija, turinti gausų darbščių na
rių skaičių, vis didėja, o taip 
pat didėja reikalavimai ibei 
vargstančijų vis didesnis krei
pimasis ir pagalbos prašymai. 
Draugija laukia naujų jėgų — 
būsimų narių įsijungimo. Susi
rinkime numatoma ir paskaita 
— I. Sprindienės “Raktas į gro
žį”. Draugijai vadovauja dr. 
Alina Domanskienė.

* Lietuvių Diena ir kalėdinė 
lietuviška programa Mokslo ir 
pramonės muziejuje Chicagoje 
įvyks gruodžio mėn. 18 d., penk
tadienį. Tai 22-oji metinė pro
grama. Marijos Aukšt. mokyk

los, Meno skyriaus, vedamo se
selės Gratijos, auklėtinės papuoš 
lietuviškąją eglutę. Popietinę 
programą atliks sesers Bemar- 
dos vedama muzikos klasė ir 
Rūtos ratelio narės. Vakarinę 
__ Ateities atžalynas su savo 
tėvais. Lietuvišką vakarienę pa
ruoš Antanina Juškienė. Šiemet 
nereikia įsigyti iš anksto, kad 
ir neapmokamų, bilietų. Kas 
nuvyks — bus įleisti bei malo
niai priimti.

* Chicagos Lietuvių moterų 
klubo madų paroda praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Pačios 
narės modeliavo 200 susirinku
siai publikai havajietiško sti
liaus rūbus. Klubo darbo susi
rinkimas įvyks lapkričio 18 d., 
trečiadienį, 12 vai. 30 min. p. 
p. Nielsen restorano patalpose. 
Šeimininkaus Irena Zibienė su 
savo dukra Daina Widen. Su
sirinkime bus priimti nauji sta
tuto pataisymai.

* Kousuliarinio Korpuso Mo
terų klubo pietuose Mokslo ir 
pramonės Chicagoje muziejaus 
patalpose kalbėjo svečias dr. 
John Taylor, televizijos stoties 
WTTW vienuoliktojo (auklėja
mojo) kanalo direktorius. Jis 
buvo pristatytas viešniom mū
sų “First Lady” — Juzės Dauž- 
vardienės. Dr. Taylor — įdomi 
asmenybė, profesoriavęs Euro

poje, Afrikoje ir JAV. Jis buvo 
valdžios siųstas į Afriką. Po 
pietų buvo WTTW studijos ap
lankymas ir stebėjimas, kaip 
galima gauti aukštojo mokslo 
laipsnį, vien žiūrint televizijos, 
kurios programa perduodama 
net iš lėktuvų ir aptarnauja 11 
valstybių.

* Juzė Daužvardienė įteikė 
savo receptų knygą “Popular 
Lithuanian Recipes” Mokslo ir 
pramonės muziejaus Chicagoje 
direktoriui Mr. Daniel MacMas- 
ter. Jis yra didelis virimo mė
gėjas, pavadinęs save “amateur 
cook”, turįs per 300 virimo kny
gų kolekciją. Jis domėjosi lie
tuviškais receptais, o jo žmona, 
gavusi lietuviškuosius receptus, 
perskaitė visą knygą, kaip ro
maną.

* Dr. Birutė Ciplijauskaitė, 
profesoriaujanti Wisconsino uni^ 
versitete Madisone, Wisc., ra
šanti šiandien apie rašytoją 
Aną Marią Mautę, turėjo pro-* 
gos pažinti ją asmeniškai. Šioji, 
vis dažniau pastebima net ir 
tarp užsienio kritikų, rašytoja 
praleido pas mūsų ispanų kal
bos ir literatūros profesorę vi
są pusdienį.

Graži senatvė yra gyvenimo vai
nikas tik tam, kuris jį užsitarnau
ja. Kas ilgai vilko sunkią gyveni
mo naštą ir senatvėje dar tiesiai 
ir su orumu laiko savo galvą, tas 
tuo parodo, kad gyvenimui nuo*, 
pat jaunystės yra davęs teisingą 
turinį.

— Rordenstrdt
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