
<1

<J <-

ANTROJI DALIS / 1966 METAI, SAUSIO MENESIO 2 2 D. / J A N U A R Y 22, 19 6 6 / PAR T T W O N R. 18(3)

PANEMUNIŲ SIMFONIJA
Įspūdžiai iš "Dainavos" jubiliejinio pastatymo

J. ŽILEVIČIUS

Idilė “Nemunas žydi” spektaklyje: Nastė — Nerija Linkevičiūtė ir
Jonas — Leonas Barauskas. Nuotr. V. Noreikos

Sausio 15 d. įvykęs Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje, 
Chicagoj, “ Dainavos” 20 metų 
sukaktuvinis “Nemunas žydi” 
2 v. muzikinės pjesės pastaty
mas buvo neeilinis įvykis ir dai- 
naviečiams ir sausakimšai salei 
žiūrovų. Nuo spektaklio pra- j 
džios iki pabaigos jautėsi šven- į 
tiška nuotaika. Dainaviečiai, ei
lę mėnesių dirbę ištisus vaka
rus, įdėdami darban visą sielą, 
atsisakydami nuo laisvalaikio 
malonumų, negaudami už vargą 
jokio atlyginimo, visuomenės ne 
liko apvilti.

Choras skambėjo geriausiai, 
orkestracijos darbai atlikti rū
pestingai, režisūra gyva ir vai
dintojų tarsena aiški, dekoraci
jos sudarė įtikinantį Nemuno 
pakrantės vaizdą.

Šokėjai šoko su pakiliu ūpu, 
lyg tai būtų ne scenoje šokę, 
bet tikrai žydinčioje Nemuno 
pakrantėje. Gana įdomiai pasi
reiškė ir išraiškos šokio atsto
vai. Scenos apšvietimas buvo 
taiklus ir švelnus, primenąs tik
rąją Lietuvos erdvę. Toks susi
darė bendras vaizdas, sekant 
pjesės eigą.

Choras ir solistai

Kadangi šis pastatymas buvo 
džiaugsmo išsiliejimas dėl pra
eityje nuveiktų darbų ir kadan
gi visas ansamblis, išskyrus me
no vadovybę, yra mėgėjai, pa
sišventę apaštalauti lietuviškai 
dainai išeivijoje ir visi yra šiai 
idėjai aklai paklusę, tad ir ne
tenka į ansamblį žiūrėti kaip į 
profesionalus, kuriems, aišku, 
būtų ir kiti reikalavimai.

Tačiau šiuo atveju, ir norėda
mi, negalime nieko ypatingo an
sambliui prikišti. Likimo buvo 
taip lemta, kad ansamblis pas
taruoju laiku turėjo meno va
dais stambius muzikus; St. So
deika visą laiką lyg švyturys 
švietė savo muzikiniu autorite
tu, meniškai ugdydamas an
samblį, jam talkino muz. Al. 
Šimkus, o dabar ansamblio prie
kyje maestro P. Armonas, šio
je srityje “senas vilkas”, muzi
ko J. Kačinsko pakviestas, kaip 
svečias dirigavęs Vilniaus Fil-
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harmonijos orkestrui, statęs 
operetes ir paruošęs operą Šiau
liuose (A. Račiūno “Trijų talis
manų” premjerą sutrukdė karo 
veiksmų griūtis), grojęs čelo 
Kauno simfoniniuose orkestruo
se, plačiai koncertavęs V. Vo
kietijoje su žymiu styginiu 
kvartetu kaip čelistas ir t. t., 
jo dabartinis asistentas — chor
meisteris P. Vacbergas Lietuvo-

Sausio 9 d. Chicagoje įvyko 
platesnis operos vadovybės 
kviestų asmenų pasitarimas, ku
riame dalyvavo Lietuvių operos 
dirigentas Al. Kučiūnas, chor
meisteriai A. Stephens ir A. Ge
čas, svarbesnieji solistai ir visi 
Lietuvių operos valdybos nariai. 
Pasitarimas buvo sušauktas lie
tuviškos operos pastatymo rei
kalu. Išnagrinėjus visas galimy
bes, prieita vieningos nuomo
nės 1967 metais — Lietuvių 
operos dešimtmečio sukakties 
proga — pastatyti Jurgio Kar- 
navičiaus 4 veiksmų operą 
“Gražiną”.

Dirig. A. Kučiūnas plačiau 
painformavo apie pačią operą 
bei jos pastatymo galimybes. 
“Gražina” parašyta 1930 me
tais. Dėl savo dramatinio ir pat
riotinio turinio, dėl lietuviško 
melodingumo bei dėl gausių 
puikių chorų savo laiku Lietu
voje buvo pati populiariausia 
lietuviška opera. Dabar ši opera 
okupantų yra išimta iš operos 
teatro repertuaro. “Gražinos” 
solistų sąstatas kaip tik atitin
ka Lietuvių operos solistines ga
limybes ir negalima esą įsivaiz
duoti gražesnės užduoties mū
sų operos chorui.

“Gražinos” orkestrinė parti
tūra jau yra gauta, o operos 
premjera numatoma Chicagos 
operos rūmuose, miesto centre. 
Šis, seniai lauktas pasirodymas 
su pirmąja lietuviška opera, 
kartu atžymint Chicagos lietu
vių operos 10 metų sukaktį, bus 
viena iš gražiausių ir įspūdin- 

je chorų varžybose laimėjęs pir
mas ir antras premijas — jie
du dabar ir vadovauja meninei 
ansamblio daliai. Įdomu, kad St. 
Sodeika, P. Armonas ir P. Vac
bergas yra Klaipėdos konser
vatorijos suolo draugai, reiškia, 
čia lyg ir tęsiama klaipėdiečių 
“dinastija”.

Viena didžiųjų ir sunkiųjų 
dainų šiame pastatyme atlikta 

ISTORINIS POSŪKIS LIETUVIŲ OPEROS KELYJE
J. Karnavičiaus, J. Gaidelio ir M. K. Čiurlionio kūriniai ateina į sceną

giausių švenčių. Šiam sumany
mui visuotinį pritarimą jau da
vė visi choro nariai, ir paruo
šiamieji pastatymo darbai pra
dedami. Nuskambėjus “Travia
tai”, chorai, solistai ir vadovai 
sutelks visas jėgas “Gražinos” 
pastatymo darbams.

Didžiausias pastatymo sunku
mas bus milžiniškos išlaidos. 
Jos dvigubai didesnės negu Ver
di “Reųuiem” — sieks 60,000 
dol. šiomis dienomis gaidų išlei
dimui jau reikia įmokėti 2,600 
dol. Bet operos vadovybė ir vi
sas kolektyvas dėl išlaidų per 
daug nenusimena: opera iki šiol 
yra susilaukusi daugybės rėmė
jų, o lietuviškos operos pasta
tymui, tikimasi, jų atsiras dar 
daugiau.

Lietuvių opera šiuo užsimo
jimu kartu ir didžiuojasi: ne
priklausomos Lietuvos laikais 
reikėjo pastatyti 40 svetimtau- ■ 
čių operų, kol pagaliau lietuviš
ka opera atėjo į teatro sceną. 
Gi Chicagos lietuvių scenoje bus 
praėjusios tik devynios sveti
mos operos, o dešimtoji jau lie
tuvio kompozitoriaus.

Minėtame posėdyje buvo ap
tarta ir dar tolimesnė veikla. 
1968 m. numatyta pastatyti jau 
kitos apimties naują J. Gaide
lio operą “Danutę” (libreto St. 
Santvaroj. "Danutė” parašyta 
Amerikoje ir librete vaizduoja
mas pokario tremties stovyklų 
gyvenimas. Opera muzikiniai 
yra stipri ir naujoviška, bene 
specialiai skirta Chicagos operai.

1969 metais Lietuvių opera 

buvo pirmą kartą — K. V. Ba
naičio “Švento Jono rytelį” 
(Sekminių naktigonių daina), 
tai puiki liaudies daina, išplės
ta variacijų pavyzdžiu. Veika
las sunkus ir ritminiai sudėtin
gas. šiuo veikalu K. V. Banai
tis didžiuodavosi, laikydamas jį 
labai pavykusiu. Ansamblis 
lengviausiai jį nugalėjo, klau
sytojams parodydamas tikrąjį 
kūrinio grožį. Daina ėjo pirmuo
ju numeriu Il-je dalyje. Užbai
gai atliktas St. Sodeikos kūri
nys “Šiaurės pašvaistė” (žodžiai 
Bern. Brazdžionio). Grandiozi
niai skambąs veikalas su simfo
niniu orkestru tikrai vainikavo 
visą pjesę. Čia P. Armonas pa
rodė choro jėgą, kokią tik vie
netas galėjo duoti.

Kiti choro kūriniai buvo 
trumpi, bet įdomiai parašyti: 
vieni harmonizuoti, kiti origina
liai sukurti. Ypatingai išsiskyrė 
V. Radys, solo su choru dainuo
damas seną Prūsų lietuvių dai
ną “Kol jauns, nevedęs buvau”. 
Ši daina, paleista “į svietą”, tu
rėtų choruose pasisekimo, nes 
ji lengva, prieinama ir mažiems 
chorams. Kai kurios dainos bu
vo sukombinuotos polifoniniai, 
su pamėgdžiojimais ir kanonais. 
Tai jau nemažas įnašas į mūsų 
chorinę literatui ą. Daina “Tu 
mano motinėle” (solo su choru) 
labai įdomi, tik nedėkinga so
listei N. Linkevičiūtei su jos ne
paprastai lyriniu švelniu balsu, 
kur choras greit ją “pražudy- 
davo”, o taip norėjosi jai pagel
bėti, kad ji, lyg lakštingala, pra- 
čiulbėtų virš kitų balsų.

N. Linkevičiūtė savo balsui 
parodyti čia tinkamų dainų kaip 

(Nukelta į 2 psl.) 

numato išeiti į Chicagos Or
chestra Hali, kur programą su
darytų M. K. Čiurlionio “Jūra” 
ir užsakytas stambesnis kūri
nys pas kurį nors lietuvį kom
pozitorių. Tai būtų tikras lietu
viškas koncertas pilna to žodžio 
prasme.

Žvelgiant į šiuos Lietuvių ope
ros užmojus, kurie taip artimi 
kiekvienam lietuviui, tenka pa
brėžti, kad Lietuvių opera jau 
buvo turėjusi progų ir anksčiau 
išeiti į Chicagos operos rūmus 
ar Orchestra Hali, bet tas pro
gas aplenkė, kad galėtų toms 
meno šventovėms paruošti pil
nus tautinius lietuviškus kūri
nius. Tą žygį jie atliks su lietu
viška “Gražinos” opera, kuri

Posėdžio dalyviai, numatę ir aptarę ateinančių trejų metų Lietuviu operos planą. Iš kairės j dešinę sėdi: 
operos v-bos pirm. V. Kadžius, sol. St. Baras, operos valdybos vicep. M. Momkienė, dirig. Al. Kučiūnas, clior- 
meistere A. Stephens, chormeisteris A. Gečas. Stovi: op. v-bos narys V. Juška, sol. A. Brazis, op v-bos sekr. 
R. Smolinskienė, sol. J, Vaznelis, sol. D. Stankaltytė ir operos v-bos nariai: Smolinskas, Br. Mačiukevičius, 
A. Kukuiža. Nuotrauka VI. Juknevičiaus

Dainava: kairėje — apšildomas žieminis namas, dešinėje — vasarinė salė ir miegamieji namukai. 
Nuotr. J. Valukonio

Dainavos stovyklavietės dešimtmetis
' /“Dainavos” dešimtmetis vie

niems kelia džiaugsmą, kad at
likta tai, ko imtis lyg ir baimin
tasi dėl uždavinio sunkumo, ki
tiems kyla abejonė, ar vertėjo 
pakelti jos kūrimo naštą. Kaip 
džiaugsmas yra pateisinamas, 
taip abejonė yra atsveriama ki
tu klausimu, ir būtent; ar mū
sų sąlygose ir siekimuose buvo 
įmanoma nesiryžti įkurti jauni
mo židinį, kuris bent dalimi at
stotų mažą tėviškę ?

Reikalas turėti savo stovyk
lavietę buvo aiškus, skatinimų 
ir nutarimų daug, tiktai kurį 
laiką trūko pasiryžtančių imti 
naštą ant savo pečių.

Kampininkavimas pas kitus 

ADOLFAS DAMUŠIS

vaizduoja Vytauto laikus, kai 
šis Lietuvos valdovas turėjo at
skirus Lietuvos kunigaikščius 
palenkti bendrai valstybės gero
vei. Gražina, kuri buvo viena 
Lietuvos sritinių kunigaikštie
nių, nepritardama prieš didįjį 
kunigaikštį maištaujančio savo 
vyro planams, išveda karius ko
von prieš kryžiuočius ir, laimė
dama mūšį, pati žūsta. Tad ope
ra herojinė, kur lietuvis lieka 
laimėtoju. Tokių kūrinių tikrai 
esam išsiilgę, ir tik galima pa
linkėti geriausios sėkmės Lietu
vių operai sunkiame darbo kely
je į “Gražinos”’ premjerą. O su
telktinės visų aukos lengvins di
džiojo užmojo įgyvendinimą.

VI. Ramojus 

buvo nemalonus — nei tinkamo 
laiko, nei tinkamų sąlygų nebu
vo galima gauti, ypačiai pačių 
mažųjų stovyklavimui. Savoje 
jaunimo stovykloje gali tvarky
tis kaip patinka, organizuoti 
programas, kokias tiktai nori, 
kasinėti, kur nori, statyti pilis, 
kokias tiktai nori. Patogu taip 
pat susitelkti pastovias sporto, 
žaidimų bei įvairaus lavinimosi 
priemones.

Be šio praktiško motyvo yra 
dar ir gilesnių uždavinių. Jau
nimo stovykla siekia užpildyti 
spragą tarp dviejų gyvenimų, 
kurių įvairūs skirtingumai jau
nimą veikia. Stovykloje susida
ro progų susitikti, susipažinti, 
dalintis mintimis, ugdyti drau
giškumą, reikšti savo sugebėji
mus, tobulinti talentus. Stovyk
loje yrą palanki aplinka reikšti 
savo asmeninius pergyvenimus, 
gilintis į svarbias pasaulines 
problemas, kristalizuoti nuomo
nes, tvirtėti lietuvišku susipra
timu bei kultūriškai religiškai 
bręsti.

¥

Štai keli dėl šių motyvų at
siradusios Dainavos kūrimosi 
faktai.

Savos jaunimo stovyklavietės 
reikalingumas buvo ryškinamas 
nutarimais keliuose Amerikos 
Lietuvių R. katalikų federaci
jos kongresuose — 1950 m. Pit- 
tsburghe, 1952 m. Detroite, 
1954 m. Clevelande.

1954 metais išrinktoji ALR 
KF valdyba, kurios prezidiumą

sudarė pirm. dr. A. Damušis, 
sekr, dr. kun. Ant. Juška, ižd. 
prelatas Ignas Albavičius, jau
nimo direktorius kun. J. Bore- 
vičius, SJ, savo pirminiu užda
viniu laikė rezoliucijų jaunimo 
stovyklos reikalu įgyvendinimą. 
Detroito, Chicagos, Clevelando 
atstovai bei Nekalto Prasidėji
mo vienuolijos vyresnioji moti
na M. Aloyza aktyviai talkino 
vietos parinkime. 1955 m. kovo 
mėn. Federacijos valdyba pa
skelbė vajų stovyklavietės pir
kimo reikalams, o lapkričio mėn. 
sukvietė suinteresuotų organiza
cijų bei visuomenės atstovų po
sėdį, kuriame vajaus surinkto
ji suma buvo papildyta auko
mis ir paskolomis.

1955 metais lapkričio mėn. 
5 d. Federacijos valdyba nuta
rė pirkti stovyklavietei ūkį prie 
Manchester, Mich., kuris dau
gumos buvo pripažintas tinka
miausiu, ir taip pat nutarė lė
šomis telkti sudaryti jaunimo 
stovyklos globos komitetus Chi
cagoje, New Yorke, Clevelande, 
Detroite. Pirkimo sutartis bu
vo sudaryta 1955 metais lap- 

, kričio mėn. 22 dieną.
Federacijos valdybos posėdy

je 1955 m. gruodžio mėn. 3 d. 
nutarta sudaryti jaunimo sto
vyklos organizaciją, kaip sava
rankišką Federacijos šaką, ku
ri atsakingai vykdytų su jauni
mo stovyklomis susietus užda
vinius. 1955 rn. gruodžio mėn. 
30 dieną ši organizacija, "Li- 
thuanian American R. Catholic 
Federation Youth Camp, Ine., 
buvo oficialiai inkorporuota Mi
chigan valstybėje kaip nepelno 
organizacija. Tai ir yra stovyk
los kūrimosi pradžios data.

Globos komitetams pradėjus 
aktyvų lėšų telkimą, buvo tuo
jau einama prie statybos. Sva
jonėms buvo duodama reali for
ma. Tuo atžvilgiu šis dešimtme
tis buvo sėkmingas. Pirmieji 

| pastatai, vasarinė salė su vir- 
| tuve 4,000 kv. pėdų grindų plo
to, ir du miegamieji namukai 
4,800 kv. pėdų buvo statomi, 
sudalius sutartį su rangovu 
1956—57 metais. Vėliau pasiry
žus statyti daugiau reikalingų 
pastatų statybos buvo vykdo
mos ūkio ir talkos būdu. Taip 
1961 m. pastatyta vasarotojų 
svetainė 1,200 kv. pėdų ir ga
ražas, 1962 metais seselių na
mas 1,000 kv. pėdų ir 1963—64 
metais baltasis, apšildomas pa
statas 10,500 kv. pėdų.

šiuo metu vasariniam stovyk- 
(Nukelta į 8 psl.)
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ir neturėjo. Viena tik Al. Ka- 
čanausko “Vilija” solo buvo at
likta, bet daina nelabai tiko jos 
balsui. Solistė buvo viešnia šio
je pjesėje, būtų gal buvę gali
ma tinkamiau jos balsą čia pa
naudoti (taip atrodė nuo tolo 
klausantis), bet gal kitaip pa
daryti neleido veiksmo eiga. 
Jos partneris Jonas — akt. L. 
Baiauskas 
vaidinimui 
vyriškai, 
Nastei — 
sileisti. Dainoje “Kaipgi gražus, 
gražus” su moterų choru N. 
Linkevičiūtei pavyko daug ge
riau, aukštoka tonacija davė 
jai progos iš moterų choro pra
siskverbti labai efektingai.

irgi svečias, tik tam 
pakviestas, laikėsi 

nenorėdamas savo 
N. Linkevičiūtei už-

Bendrai imant, choras, kaip 
ir priderėjo, visur buvo pavyz
dingas, disciplinuotas susidai- 
navime, jautrus savo vadovo 
mažiausiem rankų mostams.

Orkestrus

Programoje rašoma, jog spek
taklio muzikinį apipavidalinimą 
padarė Jonas Zdanius. Tai rei
kėtų suprasti, jog jis ir orkest- 
ravo visus dalykus, kuriuos gir
dėjome pastatyme, be to, har
monizavo ir plėtojo liaudies me
lodijas ir kai ką parašė savo. 
J. Zdanių, kaip gabų orkestruo- 
toją, jau pažinome pastai ojoje 
Tautinių šokių šventėje Chica
goje. Ten šoktiems šokiams jis 
buvo sutvarkęs muziką pučia
mųjų instrumentų orkestrui. 

. Šokiai skambėjo gerai, jiems 
jis pats ir dirigavo. Turėję pro
gos tas instrumentacijas girdė
ti muzikos autoritetai V. Vokie
tijoje jomis labai gėrėjosi, šį 
kartą prie pučiamųjų turėjo 
pridėti ii styginius instrumen
tus, o dainoms paruošti ir sim
foninio orkestro pritarimą, su- 
instrumentuoti preliudus prieš 
pirmąjį ir antrąjį veiksmus.

Šokiams orkestro paruošimas 
buvo labai geras, išskyrus “Sa
dutę”, nes vidury buvo vietų, 
kur jose vyravo tik variniai pu
čiamieji, užgoždami ritmą sty
giniuose ir melodiją mediniuose. 
Sunku pasakyti, kieno čia kal
tė. Greičiausia šitai lėmė groji
kų susėdimas, nes salės akusti
ka nepritaikyta orkestriniai 
sceniškiems pastatymams. Tas 
pat pasakytina ir apie muša
muosius instrumentus I-je da
lyje, kur jie negailestingai, lyg 
iš “armotų” šaudė savo sforza- 
to užgavimu, ypatingai tai jau
tėsi dainos pabaigoje “Po aukš
tus kalnus vaikščiojau” (ne K. 
V. Banaičio populiarioji, bet J. 
Zdaniaus harmonizuota). Pana
šiose salėse dažnai pasitaiko pa
našūs dalykai, jei instrumentai 
pastatomi prieš kokią sieną ar 
per arti sienos. Gal kaip tik dėl 
šios priežasties I-je dalyje bu
vo vietomis “palaidotas” solis
tės balsas, ir choras, ko jau ne
bebuvo Il-je dalyje. Labai vy
kusiai buvo instrumentuotas 
"Tykiai, tykiai Nemunėlis teka” 
— preliudas prieš I veiksmą. 
Taip pat vykusiai parinktas.- ir 
instrumentuotas preliudas prieš 
antrąjį veiksmą, primenantis 
tolstančius aidus, įvedančius į 
K. V. Banaičio “švento Jono 
rytelį”. Išskirtinai atžymėtinas 
šokis “Malūnas”, laisvai ir įdo
miai išplėtotas. Jis buvo taip 
ugningai atliktas orkestro ir šo
kėjų, jog geriau jau nebeįma
noma. Reikia manyti, jog ir tau
tinių šokių vadovei N. Pupienei 
lengva buvo savo grupę 
ritmui uždegti. Bendrai 
J. Zdanius orkestrines 
mentacijas atliko gerai, 
riom dainom panaudodamas la
bai drąsius ir nesirišančius su 
ramios liaudies melodijos slink
timi ritminius įvadus bei inter
medijas. Bet tai yra jo kūrybos 
įdomus bandymas “senutei” už
dėti modernią “skrybėlaitę” vie
toje skarelės. Dabartiniu laiku

tokiam 
imant, 
instru- 
kai ku-

Vaidyba

Režisierius K. Veselka su pa
dėjėju V. Radžiu didelę jauni
mo grupę (chorą) vykusiai su
tvarkė, padarydami juos judan
čiais spektaklio dalyviais. Nebu
vo tai lengvas dalykas padary
ti, kad jie veiktų laisvai, natū
raliai, nusijuokdami, tarpusavy 
pasikukždėdami ir, atėjus lai
kui, tvarkingai susibūriuodami 
tai į vyrų, tai į mote»ų bei vi
so choro būrius.

Vaidintojai kalbėjo aiškiai, 
lengvai suprantamai, gražia, lie
tuviška kalba. Moteriškąjį pa
grindinį Nastės vaidmenį vaidi
no viešnia N. Linkevičiūtė, vy
riškąjį Jono — L. Barauskas, 
tetos --— E. Gepnerienė, Marcės 
— I.. Radienė, Onytės — J. Stoš 
kiūtė, Minkaus — V. Radys, Pa
rulio —- A. Stočkus, Jurgio — 
J. Širka, viršaičio — B. Vinda- 
šius, Kazio — P. Kavaliauskas, 
Jeronimo,— K. Ulevičius ir Pra
no — J. Zoruba. Visiems jiems, 
nuolat choro, šokikų ar solistų 
pertraukiamiems, neteko vaidy
boje pakankamai “įsibėgėti”. 
Bendrai imant, visi vaizdai vie- 
_ias iš kito laisvai išplaukdavo. 
Gaila tik, kad vieno dialogo aiš
kumą užslopino per garsiai pu
čiamas solo ragelis. Ragelis ten 
buvo labai vietoje, grojo 
liaudišką raliavimą, bet 
stipriai.

Scenovaizdį paprastai, 
gražiai sutvarkė J. Daugvila, 
apšvietimą K. Cijūnėlis ir Č. 
Rukuiža, švelniai jį priderinda
mi prie aplinkos. Choreografi
ja J. Puodžiūno, jis ir solo šo
kėjas su G. Giedraitiene.

seną 
per

bet. Tenka paminėti ir meniškai 
išleistą sukaktuvinę programą. 
Jos turinys neatrodo sukaktu- 

i viškai paruoštas. Pvz. 19 ir 21 
psl. sudėtos nuotraukos be pa
rašų. Kas jie tokie? Šiandien 
kai kurie juos pažįsta, bet ir 
tai ne visi, o kaip bus po 10— 
20 metų? Panašiai pasakytina 
ir apie nuotraukas 28—36 psl., 
kurioms trūksta ir vietų ir da
tų. Kas bandys apie ansamblio 
veiklą kada nors rašyti plates
nę apžvalgą, šiuo leidiniu mažai 
galės pasinaudoti. Kas tos per 
plokštelės, kurios parodytos 33 
psl.? Jos neišskaitomos. Nejau
gi “Dainava” jų tiek būtų iš
leidusi? Viršelis ir programos 
apipavidalinimas V. Aleknavi
čienės.

Meno vadovas P. Arinonas

Kaip matėme iš suminėtų da
lykų, pjesėje dalyvavo arti 100 
narių choras, šokėjai, orkest
ras, solistai. Visa tai teko su
derinti ir į vieną vienetą ap
jungti ansamblio vadovui P. Ar- 
monui. Arčiausiai su juo visą 
laiką vokalinėje srityje bendra
vo chormeisteris P. Vacbergas, 
gi orkestro, chorinių bei solo 
dalių ir šokių muzika rūpinosi 
J. Zdanius. Dirigentui tačiau 
visada turi paklusti viskas, kas
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Scena iš “Nemunas žydi” premjeros. Gilumoje — ansamblio choras, 
priekyje — Minkus — Vytautas Radys (kairėje) ir Jurgis — Julius 
Širka. Nuotr. V. Noreikos

Po Dainavos giedojimo jubiliejinėse ansamblio mišiose Šv. Kryžiaus baž
nyčioje, Chicagoje: kairėje — solistė Dana Stankaitytė, dirigentas Pet
ras Armonas ir vargonais grojusi Marija Mondeikaitė - Kutz.

Nuotrauka V. Noreikos

■■

į

M

J

naujosios muzikos bandymuose 
kaip tik taip elgiamasi. Ir čia 
nėra nieko blogo, tik kompozi
toriaus norėta prakalbėti nau
jai.

>

Dainavos ansamblis “Nemunas žydi” generalinės repeticijos metu su simfoniniu orkestru ir dirigentu Petru 
Artmonu. Nuotr. V. Noreikos

tik scenoje pasirodo, nes tai jis 
atsakingas. Turėdamas tik vieną 
repeticiją su orkestru, kuriam 
rūpi ne menas, o doleris ir laik
rodis, dirigentas pratimus turi- 
pravesti žaibo greitumu. Kiek
vienas pusvalandis 30 narių or
kestro kainuoja šimtus dolerių. 
Tad ir nesistebėtina, jei kur pa
sigirdo mažų nesklandumų, ne- 
spėjant visko išlyginti. Nežiū
rint to, P. Armonas savo už
duotį atliko pavyzdingiausiai. 
Vsus stebino dirigento ramus 
laikymasis ir gražūs judesiai di
riguojant. Jo asmenyje “Daina
va”, turėdama tokį pajėgų va
dovą, gali tik didžiuotis ir ener
gingai pradėti ruoštis sidabri
nei savo sukakčiai.;

Vytauto Endziulaičio monografija

VYTAUTAS ENDZIULAITIS. 
Veikėjas, kovotojas, politikas. Red. 
P. Maldeikis. Leidėjai: Marija Gy
lienė, Sofija Treigienė ir Jadvyga 

J M&ldeikienė. Spausdino 1965 m. 
Morkūno spaustuvė Chicagoje. Kny
ga, kietai įrišta, 8’4 x 5'4 inč. for
mato, 106 psl., kaina nepažymėta.

Jei vokiečiai didžiuojasi so
cialinės minties šaukliu vysk. 
Kettleriu ir kovotoju dėl krikš
čioniškųjų idealų valstybiniame 
gyvenime Windthorstu, jei pran

Vytauto .Endziulaičio kapas Aukš
tojoj Panemunėj.

cūzai žavisi meilės revoliucijos 
nešėju tėvu Pierre, jei italai gė
risi geresnio pasaulio apaštalu 
Lombardi, jei belgai garsinasi 
su vargo žmonių globėju Nobe
lio laureatu tėvu Domininku Pi
re, tai mes, lietuviai, niekada 
nepamiršime taip taurios asme
nybės, kokia buvo Vytautas En- 
dziulaitis, miręs teturėdamas tik 
25 metus amžiaus.

Tiesiog negalima atsidžiaugti, 
kad jo tikros seserys — Mari

ąja Gylienė, Sofija Treigienė ir 
| Jadvyga Maldeikienė pasirūpi- 
I no pastatyti jam amžiną kultū
rinį paminklą, išleisdamos mo
nografiją “Vytautas Endziulai- 
tis. Veikėjas, kovotojas, politi
kas”; redagavo P. Maldeikis 
'(išleista 1965 m., 106 psl.). Kaip 
įžangoje šios knygos įkvėpėjas
M. Krupavičius pažymi, tai me
muarinio pobūdžio leidinys, mi
nint 45 m. sukaktį nuo mirties 
to žmogaus, kurį M. Krupavi
čius teisingai vadina epochiniu.

Ši monografija — epizodinio 
pobūdžio; tai daugiausia mozai
ka iš periodikoje nuo pat didžio
jo velionio mirties tilpusių 
straipsnių. Jo seserys su giliu 
nuoširdumu pasakojasi, kaip 
“jis visada paguosdavo, pasiso
dindavo ant kelių ir pasupdavo... 
Kai parvažiuodavo atostogų, tai 
jo beveik ir nematydavome 
vo tarpe. Įpuldavo į namus 
sistiprinti bei pernakvoti, ir 
retkarčiais 
gulusį ant 
Jis... savo 
į Amžinąjį

Biografinius V. 
bruožus duoda pats knygos re
daktorius, primindamas, kaip į 
jauną studiozą buvo pąveikęs 
poetas M. Gustaitis, kiek daug 
Endziulaitis skaitė pasaulėžiū
ros klausimais, išsirašydamas 
literatūros vokiečių ir prancū
zų kalbomis, giliau įžvelgdamas 
į Evangelijas, studijuodamas 
Bažnyčios socialinę doktriną

sa- 
pa- 
tik 
už-jį matydavome 

ar popierių, 
švietė kelią

knygų 
darbais 
Gėrį”.

Endziulaičio

M. Galdikienė iškelia 
lionio taurumą draugystėje su 
mergaite ir pasakoja apie dar- ( 
bininkų ašarotas akis Endziulai- 
tį laidojant Kauno kapinėse. M. 
Ambraziejūtė užfiksuoja tą 
aukšto džentelmeniškumo mos
tą, kai E., pamatęs moterį su 
dviemis vaikais nešančią kažką, 
pats naštą užsidėjo ir ją nuly
dėjo į namus. Pr. Dovydaitis 
pasakoja, kad E. pasirinko gam
tos mokslus, be kitko norėda
mas tų disciplinų argumentais 
kovoti už Evangelijos teises že
mėje.

Karių atstovas K. Ališauskas 
rašo, kaip E. ruošė lietuvius 
nepriklausomam gyvenimui. D. 
Jasaitis informuoja apie E. gu
vumą socialinėse diskusijose

ve-

P. ŠILEIKIS, 0. P,
Ortopedas, 1‘rotezistas

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

(Arch Slipports) Ir t t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ... - ,
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai 
susitarus.

Ofiso telefonas: P R 
Res. telef. VVAlbrook

Ir 7—9 v 

priimami 

8-3229 
5-5076

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, Skambinti MI 3-0001

Ofisu 3148 VVest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 3; tre 
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios Ir California

Vai.: kasdien nuo e - 8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr. penkt. 1-5 treč. ir SeSt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. Iki 9 v. v.,

Šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal susitarimą. 

Ofiso 735-4477 Rez. PR 8-0900 

darbininkų tarpe. J. Matulionis, 
kuris prisipažįsta verkęs kaip 
mažas vaikas, sužinojęs apie E. 
mirtį, atskleidžia, kaip E. in
tensyviai moksleivius ruošė ne
priklausomai Lietuvai, ir tai 
vykdė dar I Pasaulinio karo 
laikotarpy Rusijos tremtyje. B. 
Žukauskas išryškina Endz ulai- 
čio, to Voronežo ateitininkų auk
lėtojo ir vado, nupelnus, S. 
Riauka, P. Radzevičius, M. Kru
pavičius dėsto apie Endziulai
čio uolias pastangas įdiegti 
krikščioniškosios demokiatijos 
idėjas lietuviuose. Jis stengėsi 
darbininkams gauti žemės skly
pus,kėlė žemės reformos reika
lą. Atsisakė jam siūlomų moky
tojo, gimnazijos direktoriaus,

Ofs. 735-4477; Rez. PR 8-6900

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

EMOCINES LIGOS

CRAWEORD MEDICAL BLDG 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS

2656 West OSrd Street
Pirm., antrad., ketvirt ir penkt 

nuo 11 iki 1 vai. Ir nuo 4 iki 7 v. v 
šeštad, nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street

Ofiso vai.: kasdi< n nuo 4 iki 9 v. v.; 
Šešt. 11 iki 4 vai. popiet; arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63 r d Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marųuette Road

Valandos: 9—12 lt 7—9 v. v. pagal 
Susitarimu, Išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero
VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

5540 So- Pulaski Road
Pirm., antr., ketvirt. Ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimu.

Tel. REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 val., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto Olympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 polpet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad.. ketv. tr penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v — 8 vai. vakare Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — t v p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p p. ,

Ofiso tel RE 7-1168.
Res. tel. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso Pll 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketvirt. 5 — 8 
antrad., penkt. 1 — 4 

Priiminėja tik susitarus. 

i tarybos nario, vidaus viceminis- 
I terio postų, kad pilniau galėtų 
j pasišvęsti krikščionybės, socia
linio teis’ngumo idealams. Jis 
Kaune surengė pirmą viešą pa
skaitą apie rusų bolševizmą, 
iste;gė Lietuvos Katalikų. Veiki
mo centrą. Leonas Bistias, bu
dėjęs prie susirgusio E., filmi- 
n u vaizdumu nusako jo mirtį 
1918 m. lapkr. 30 d.

Gėrėdamiesi šiuo leidiniu, ti
kime, kad jis nebus paskutinis 

i apie tą jauną kritusį mūsų dva
sios milžiną. Šis veikalas galės 
puikiai pasitarnauti kaip me
džiaga platesnei, pilnesnei Vy
tauto Endziulaičio biografijai, 
kurios jis labai vertas.

J. Pr.

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Hpecialybf — vidaus ligos 

(U oi Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v 
šėlt 9 v. r — 2 v. p p

’V'v-zi AIr filnAlR 1* i]Mnrv*'

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

PrUm. vai.: kasdien 6-8 v v. šeš- 
1-2 p. p. Ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925-7691

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI? 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Darnen Avenue

Valandos: 1-9 p. p.
Išskyrus trečiadieni

TEL. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad. antrad., ketvirtad l> 
penktad. 8 v. r lkl 9 v. v. Treč. p 

'Įpšt. 8 v. r. lkl 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.: Pirmad., antr.. ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6 8 v. > 
šeštad. n to 2-4. Trečiadlemais ii 
kitu laiku stusitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290.

Dr. Ant. Rudokas, Opi.
Tikrinu akis ir pritaiko akiniiu, 

keičia stiklus ir renius
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL: l vai p. p. iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta: šeštadieniai, 
nuo 10 v. r. Iki 1 v. popiet.

Rez. tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstu, pūslės Ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresus: 2454 Went 
71st St. (71-os ir Campbell A venos 
kampas), tel. 776-3880.

Valandos pagal Nusitari mą

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

Ofiso te|. REllance 5-4410 
Rez. tel< GRovehill 6-0617

Valandos pirm. Ir kotv. nuo 12 lkl 
2 v. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr 
tr penkt. nuo 12 lkl 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Marųuctte Parko ofisas: 2750 W. 
71 Street, telefonas 925-8296. 

Res. tel. WA 5-3099.
Valandos: 10—12 r. Ir 7—8 v. vak., 

šešt. 10—12 v. ryte.
Kitas ofisas: 4644 So. Ashlanr* 

Avė., tel. CL 4-2896
Valandos: 2--5 p. pietų kasdien 
Sekmadieniais Ir trečiadieniais 

abu ofitsal uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5571 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
penkt. nuo 2 iki 4 tr nuo 6 lkl k 
v. v šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai 
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-61M

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71at Street 
PrIimInBja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p. 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-2833
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA IR 
MOTERŲ LIGOS 

VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 lkl b v. v 
Šeštadieniais 1 iltį 4 vai.
Trečiadieniais uždaryte

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien: 6-—8 v. v.
Tik svarbiais atsilikimais susitarus

Tel. ofiso PR <1-0440, rez. HE 4-3150
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KAI DIRIGENTAS ATSISTOJA 
PRIEKYJE

ST. SLIŽYS, Dearboro, Mich.

Nei vienas šimtmetis muzikos 
gyvenime nedavė tiek genijų 
bei kompozitorių kaip devynio
liktasis. Ir dirigentams XIX a. 
buvo geriausias ir palankiausias 
pasireikšti. Garsieji Vienos kla
sikai Haydn, Mozart ir Beetho- 
ven suformavo modernišką di
rigentą, kurį subrandino ir jį iš
tobulino Weber, Spontini, Men- 
delsohn, Nicolai, Berlioz, Liszt 
ir Wagner. Taip pat 19 a. buvo 
turtingiausias ir literatūra apie 
dirigavimą ir jo problemas, nes 
garsieji muzikai kaip Weber, 
Berlioz, Liszt ir Wagner turėjo 
ir literatūrinių gabumų ir jie iš
kėlė muzikos meną reikiamon 
švieson. Gi XX ą. muzikai pa
sižymi muzikos literatūros tur
tinimu, ir jaučiama tendencija 
klausytojus paruošti bent pa
kenčiamam muzikos veikalų 
supratimui. Noras, kad klausy
tojas mokėtų atliekamą muzi
kos kūrinį suprasti, jį teisingai 
įvertinti ir mokėtų muzikos gar
sų menu pasidžiaugti — yra 
vienas iš didžiausių dabartinių 
kompozitorių, dirigentų ir atli
kėjų troškimų.

Kai dirigentas atsistoja prie
kyje vedamo ansamblio, ar tai 
būtų orkestras ar vokalinis vie
netas, ir prieš koncertą iškelia 
rankas, duodamas ženklą “pra
dėti”, tada įvyksta kulminaci
nis taškas tarp dirigento ir at
likėjų, nes tuo momentu meno 
kūrinys tampa gyvu ir menine 
tonų forma klausytojams per
duoda kompozitoriaus intenci
jas. Taip pat tas momentas 
yra ir kelių mėnesių arba metų 
darbo rezultatas. Dirigentas 
jau prieš metus numato, ką jis 
pasirenka koncertui. Ir taip jis 
gaidą po gaidos, frazę po fra
zės pats giliai išstudijuoja kiek
vienam instrumentui ar balsui 
ir pasižymi pastabas specifiš
kai interpretacijai. Taigi tas 
momentas ir signalas “pradėti

yra ir dirigento pradžia muziki
nės interpretacijos, kuri moder
niame meno ansambly ir priklau 
so tik nuo dirigento. Nenuosta
bu, kad dabar dirigentas yra 
visų centre it šviesiausia žvaigž
dė, nušviečianti muzikos kūri
nio tikrąją vertybę.

Norint suprasti dirigentą, rei
kia bent žinoti svarbiausias 
funkcijas, kurias jam tenka at
likti. Visų pirma dirigentas per 
repeticijas yra mokytojas, ku
ris yra gerai susipažinęs su mu
zikinių tonų mokslo analize ir 
moka aiškiu būdu išvesti sin
tezę. Suprantama, čia įeina 
kompozicijos struktūra ir jos 
dalių santykis, harmonija ir to
no spalvų prigimtis, dinamiški 
ženklai, kūrinio faktūra, for
mos ir teksto darnumas ir tech
niškas visų partijų paruošimas. 
Kaip geras mokytojas, jis pri
valo ir meno atlikėjus taip iš
treniruoti, kad jie galėtų išgali*' 
ti iš instrumento ar balso ne 
tik techniškus reikalavimus, bet 
ir preciziškus efektus kur ir ka
da tik jie reikalingi. Mokyda
mas kitus, dirigentas turi bū
tinai būti autoritetu meno at
likėjams, kad visų būtų pripa
žintas jo muzikalumas, nusima
nymas muzikos veikalų inter
pretacijoje ir pasitikėjimas, jog i 
jo vadovaujami jie visi galės 
atkurti muziką.

Visi turi suprasti, kad vienas 
be visų, o visi be vieno negali 
įgyvendinti trokštamo meno, 
kuris taptų gyvas ir rastų at
garsį kiekvieno klausytojo jaus
mų pasaulyje. Taigi visi muzi
kos kūrinio atlikėjai koncertui 
turi būti gerai pasiruošę, o diri
gentas veikalą privalo žinoti at
mintinai ir, vos užgirdęs pir
muosius akordus, jis turi gir- 

| dėti ir įsivaizduoti paskutiniuo-

sius, nes jam privalu matyti vi
są laiką kompozicijos kontūrus. 
Kitaip dirigentas negalės išpil
dyti architektoniškų reikalavi
mų, kurie ir yra vieninteliai mu
zikos garsų kontrolės signalai, 
pajėgūs besiveržiančią tonų sro
vę vesti geriausia forma į jos 
paskirtį. Taip pasiruošę meni
ninkai jau gali koncertuoti ir 
koncertas dirigentui yra jo pa
sirodymas kaip muziko, valdan
čio instrumentą, kuris tėra ir 
tegali būti specifinis tik diri
gentui.

Moderniame meno ansambly
je — orkestre ar vokaliniame 
vienete __ koncerto metu kiek
vienas meno atlikėjas save kuo 
mažiausiai parodo, nes tada jis 
yra pilnai atsidavęs dirigentui, 
kuris ir yra muzikos veikalo at
kūrėjas. Šita muzikos atkūrimo 
funkcija ir yra viena iš svar
biausių dabartinių laikų diri
gentui, kuris koncerto metu pa
sireiškia kaip muzikas valdąs 
instrumentą, kaip smuikininkas

Dainavos ansamblis gieda savo jubiliejinėse mišiose sausio 9 d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Chicagoje. Diriguo
ja Petras Armonas, vargonais groja Marija Mondeikaitė - Kutz. Nuotr. V. Noreikos

ar pianistas, tik jo instrumento 
prigimtis skirtinga nuo kitų 
instrumentų ir ji tegali būti pa
gaunama tik klausytojo ausi
mis. Dirigento instrumentui pri
klauso visas meno ansamblis su 
visais instrumentalistais ir vo
kalistais. Suprantama, kad di
rigento instrumentas priklauso 
nuo atlikėjų techniško pasiruo
šimo, muzikalumo ir dirigento 
supratimo. Galima įsivaizduoti, 
kokį komplikuotą instrumentą 
dirigentui tenka valdyti. Ar di
rigentas savo instrumentą val
do kaip menininkas ir kūrėjas, 
visa tai parodo atlikėjų muziki
nio tono kokybė, jo garso ir 
skambesio atvaizdas. Kiekvie
nam klausytojui žinotina, kad 
choro ir net orkestro skambe
sys ir tono kokybė bei stilius 
keičiasi pagal dirigentą. Šis da
lykas visų nustebimui būtų įro
dytas, jeigu keli talentingi di
rigentai tą patį dalyką atliktų 
su tuo pačiu vokaliniu ar inst- 
rumentaiiniu sąstatu, neprata
rę nei žodžio apie išpildomą mu
zikinį kūrinį. Aišku, tą pasi
rinktąjį meno ansamblį turėtų

paruošti chorvedys, kuris neda
lyvautų varžybose. Po varžybų, 
jei dirigentai būtų paklausti, 
kaip jie atsiekė vienokius ar ki
tokius rezultatus, vargu kuris 
iš jų galėtų duoti aiškų ir tik
rą atsakymą. Taigi šita prielai
da dar aiškiau iškelia dirigen
to instrumentą, kurio tono ko
kybė ir stilius priklauso tik nuo 
asmens, kuris stovi meno an
samblio priekyje. Mes visi juk 
žinome, kad visi dirigentai turi 
pakankamai žinių ir patirties 
apie muzikos kūrinių išpildymą, 
žinome, kad jie geriausiai juos 
pergyvena ir gali interpretuoti 
kompozitoriaus idėjas, tačiau ir
gi žinome ir jaučiame, kad jie 
ne visi tuos pačius dalykus vie
nodai išpildo. Čia ir yra diri
gento instrumento technika ir 
jo meninis skonis.

Dirigentui gali daug padėti 
jo muzikiniam išsilavinimui mu
zikinio meno analizė, kritika ir 
literatūra, tačiau jo asmenybė, Į 
jo muzikalumas ir vidinė apval- I

Albinas Baranauskas

VILKABALIŲ IDILIJA

Laukais teka sriuba. Tik iškelk per slenkstį koją
Ir, pabaliais belinkčiodamas, kaip sopuliuose rugiapifltės, 
Tolumoj prisiskinsi mėlynių, ne pirštus, o logikos silogizmą 

pavartojęs,
Kaip koks filosofas, pastilėm kvepiančią barzdutę papūtęs.

Darže nuo angliarūkšties rūgsta kopūstas mėsingas;
Pašiūrėje malkos pačios skyla per pusę, kirvio nelytėtos, 
Pilnos unksmės šlamesio slaptingo.
Stalčiukuose žaliuoja baravykai kepurėti.

Patvory išsiviepus piauna jauną gaiduką teta Felicija.
Iš pievų, iš pievų, iš paupio tasai kvapas! 
Mundurus atsisagsčiusi, geria limonadą policija,
Vagutėje, nuogas, kaitina pilvą agurkas, akis užsidengęs nuo saulės 

suglebusiais krapais.

RECEPTAS NR. 3348 (TINKA PASNINKUI BEI
NUSILIESINTOJAMS)

Keturiolikos augalų žievę ir dulkę, atpūstą vėjo
Pro vielas aukštos įtampos iš šlubo italo pašlaitės;
Pilvo Ramintoją žolę nykštuko virėjo
Ir senų agronomų svajonę, raugintą su krapais pusantros Savaitės.

Vieną gramą jau kiek pagulėjusio Rglupių sniego.
Lašą nuo samanotos pakraigės kovo vidurdienį.
Raudonos aguonos galvelę, jei kartais gerai nesimiega,
Ir per pirštą ruginės, jei paryčiais išsibudini.

3 cm1 tirštai kondensuoto 17 nr. rūko
Taip apie pradžią Adventų iš Trilaukio klonio;

Svarą bezmėnišką šilto prietemos kvapo gvazdikų
Ir koštos mėnesienos, baltos ar geltonos, pagal virėjos asmenišką 

skonį.

PAVASARIO

Pavasario srovės jau dabar mum beveik nenusenka.
Bibliotekos liftas įstrigo tarp šešto ir septinto aukšto: 
Danguj debesiam skvernai lyg ir trupučiuką nesutenka, 
Žeme, kaip čion Įprasta, laumės vyriškom kelnėm apsiavusias 

vaikšto. .
•-1' I • J

Kažin ? O jeigu taip ėmus ir dar vieną sykį sulaukus anokio 
pavasario ?

Bet nūnai, sakysim, jau net lotyniškai bažnyčioje beveik 
nebeišgirsi...

štai, Edgar Allan Poe gatvelėj vien aimanavimas ir verksimas 
vėjuoto vakaro.

Tujen, Stankevičiene, ir tu, Stankevičiau, anų vandenų ošimo kol 
gyvi neužmiršit!
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dymo jėga bei pasitikėjimas at
likėjuose turi lemiamos reikš
mės jo intrumentui pagauti 
kiekvieną klausytoją, kuris pri
pažintų jo, bet ne kurio kito 
geriausią veikalo interpretaci
ją. Daug privalumų galima bū
tų suminėti, kurie parodo, koks 

turi būti dirigentas. Vienas iš 
reikšmingesnių privalumų yra 
išlaikymas pilnos kontrolės, iš 
gyvenant atliekamą kūrinį: di
rigentas visa tai parodo atli
kėjams, o atlikėjai perduoda 
klausytojams. Teisingai garsu-

(Nukelta į 4 psl.)
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MERGINA
Antanas Tulys

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Pasivaikščiojimo gale jis jau tikrai ma
nė, kad panelė Aldona jį nudės. Nebuvau, 
esu, nebūsiu, paliko ta pati naktis. Jis grįžo, 
kaip išėjęs, be atsakymo.

Kabinete rado jauną moterį, dantisto lau
kiančią.

— Pacientų šiandien nepriimu, — šaltai 
sumurmėjo jis, eidamas prie miegamojo du
rų.

Moteris kažką šaukė, bet jis neklausė. 
Jo pacientai ateina burnų neprausę, su slie
kais tarp dantų. Jam reikėjo kurią kitą pro
fesiją pasirinkti. Jo ranka įlindo į kišenę, 
kur buvo keli doleriai. Pinigų reikia, bet jie 
turi ateiti kaip nors lengviau. Reikėjo ati
daryti kabinetą kur vidurmiesty... Čia jam 
per žema.

Duris rado užrakintas. Atsirakinęs, per 
miegamąjį įėjęs į saloną, pamatė popierių 
ant staliuko. Vidury lakšto buvo parašyta: 
“Aš einu pas mamą — Teresė.” Daugiau 
nieko. Lengva ranka pabrėžta. Teresė tikrai 
nesirūpina, kaip baigsis duelis. Ji pas savo 
mamą pavalgys, jai nerūpi, ar jis valgęs ar 
nevalgęs. Kada ji sugrįš ?

Teresė atsirado temstant. Ji buvo links
ma — burkuojanti katytė.

— Kazy, tu nebijok, nesirūpink. Aldo
na dar kartą pažadėjo man tavęs skaudžiai 
neužgauti. Ji apkruvins tave, prigąsdins ir 
paleis. Skaudžiai neužgaus. Tavęs nenudurs.

— Ką kalbi, Terese? Man veržiasi juo
kas ir ašaros. Tu nematai dalyko orumo. 
Čia nebus juokas, bus duelis. Aš neleisiu 
panelei Aldonai, tai mergai, išniekinti due- 
lio tradicijos, garbės, išvesti kokios kome

dijos. Nekenčiu Aldonos, nekenčiu jos nuo 
pirmo pamatymo. Mūsų gyvenimas būtų 
smagesnis ir laimingesnis, jei nebūtų jos. 
Tebesipiktinu Aldona nuo anos nakties. Gal 
atsimeni, pirmą kartą išsivedžiau tave, pir
mą kartą parvedžiau namo. Paprašei įeiti 
į vidų. Įėjom. Atsisėdome ant sofos, pradė
jome kalbėti. Ir... ir atsirado Aldona, įlin
do naktiniuose marškiniuose, atsisėdo ant 
sofos ir pradėjo plepėti, Ir nepasitraukė. 
Ji mane išlydėjo už durų. Ji, ne tu! Taip, 
būtų geriau, jei nebūtų Aldonos, šiandien 
aš dar nieko nevalgiau ir nenoriu. Panelė 
Aldona, ta merga, įkišo mane į kvailą pa
dėtį. Ta karvių kaktų skaldytojo duktė.

— Tai kas esu aš, kai tu šitaip kalbi?
__ Nebežinau, ką aš kalbu. Panelė Al

dona sumaišė mane. Terese, aš bijau, kad 
nepradėčiau verkti, šiaip ar taip duelis baig
sis, vis tiek bus negerai. Šiaip ar taip bus 
negerai. O mirti dar nenoriu. Bijau tave 
vieną palikti.

Naktį Kaziui prisisapnavo velnias su 
mėlynai liepsnojančiu kardu. Velnias prisi
statė jam: — Aš esu velnias Nikotinas, bai
siausia pabaisa, didžiausias sadistas praga
re. Po duelio aš tave globosiu.

Tame pačiame sapne atsirado angelas, 
kuris sakė jam; — Tu nebijok velnio Niko
tino, po duelio aš nunešiu tave tiesiai į dan- 
gu-

Kazys pabudo iš sapno šlapias.
— Terese, ar tu miegi?
— Nemiegu, — šaukiančiu balsu atsi

liepė Teresė.
— Aš ką tik išbudau iš sapno. Velnias 

ir angelas pranašavo man mirtį.
— Kazy, kaip jau sakiau, tu nieko ne

bijok, būk, kaip į karą išjojęs raitelis. Al
dona tavęs nenudurs, apkruvins ir paleis. 
Taip ji prižadėjo man jau kelis kartus. Ji 
sakė, tau tarp šlaunų kardą paminkštuos, 
truputį įbrėš, bet skaudžiai neužgaus. Nie
ko baisaus nebus.

— Ką tu pasakytum, jei panelė Aldona, 
mergina, nugalėtų mane?

Teresė viena ranka apkabino Kazį bu
čiuoti, o kita paėmė jo ranką. Bet Kazys šį 
kartą rūpinosi tik, ar kas yra sapnuose. Te
resei atsirado šelmiška mintis. Pirmą kartą 
ji pamąstė: — Man reikia tvirtesnio vyro. 

Ir tai išgąsdino ją. Tuojau ji pasakė Kaziui, 
kas išdygo jos galvoje. Tai dūrė tiesiai į jo 
širdį. Jis iššoko iš lovos, užsižiebė šviesą.

— Terese, aš galvoju nusižudyti! — jis 
sušuko. — Baisus nihilizmas plėšia galvą. 
Nežinau, ką daryti. Einu pasikarti.

— Būtų gražiau, jei nusišautum, — la
bai ramiai pastebėjo Teresė.

— Terese, tu kalbi, tarytum mūsų dvi
kova būtų ruošiama juokui. Juoko ten ne
bus.

Pasidairęs Kazys nuėjo į darbo kambarį, 
kur laikė kvortą spirito. Išgėrė dvi uncijas 
spirito, nuplovė vandeniu ir nuėjo atgal į 
lovą. Greitai užmigo ir smagiai knarkė, iki 
gerai išaušo. Ir garsus telefono skambutis 
jo neprikėlė. Teresė nuėjo į darbo kambarį 
atsiliepti. Skambino Aldona.

— Aldona, aš nekenčiu tavęs. Tu padarei 
kažką baisaus — mano Kaziui protas išsi
kraustė, — šaukė į ragelį Teresė. — Tu įki
šai mano Kazį į kvailą padėtį. Jis sako, kad 
šiaip ar taip, vis tiek bus negerai. Tu nepa
sirodyk ir duelio nebus. Pasigailėk manęs, 
neišjuok mano vyro...

Aldona pagrasė Teresę, kad ji neprikal
bėtų Kazio nepasirodyti. Ji smarkiau suri
ko į ragelį:

— Jei tavo Kazys nepasirodys, aš su 
kardu ateisiu į jo kabinetą, ir tenai bus du
elis.

Paskui klausė, kaip Kazys bus apsiren
gęs.

— "Čigoniškai, — pasakė Teresė. — Jis 
parsinešė raudonus, plačius marškinius, juo
das, plačias kelnes ir batus su tviskančiais 
aulais.

Aldona tuojau nusipirko raudonas, pla
čias kelnes užsimauti po sijonu.

Ji triumfavo, džiaugėsi šitaip pasigavus 
Kazį. Taip pat džiaugėsi, kad galės išbandy
ti savo kardą duely, nors ir prieš nemo
kantį.

Savo palydovu Aldona pasiėmė mažytę 
merginą, kuri buvo labai išdykus ir išradin
ga. Jiedvi tarėsi, ką daryti, kad dvikova ne
būtų nuobodi, kad būtų spalvos, juoko ir 
šiurpulio.

Dr. Kiaunės ir panelės Aldonos palydo
vai pasirinko trečią asmenį, tarpininką — 
aukštą, su barzda ir ilgais plaukais vyrą. 

Jie trys paskyrė vietą, priėmė savo išgalvo
tą tvarką ir išsprendė vieną painų klausimą, 
kurį pakišo Aldonos palydovė.

—• Prileiskime, ji sakė, — kad vienas 
kovotojas išmuša iš priešo rankos kardą, 
savo kardą atremia į jo kūną ir klausia: ko 
nori — gyventi ar mirti? Beginklis atsako: 
noriu mirti, o tas nenori jo nudėti. Ką tada 
darysim ?

Tuo atvejfi, — jie sutarė, — tarpininkas 
viešai, prieš žiūrovus tokį paskelbia dideliu 
drąsuoliu, kuris yra pasiryžęs mirti už sa
vo garbę arba numirti su savo garbe. Jo 
nugalėtoją taip pat garbingais žodžiais pa
aukštinti, pasakant: štai dievobaimingasis! 
Ir šio įkaičio momente nenusižengia Deka
logui — nesmeigia kardo į gulinčio žmogaus 
širdį.

Aldonos palydovė siekė paskutinės de
talės :

— Jei suklupęs pasakytų; noriu gyventi, 
ką tada darome?

čia jie trys sutarė tokį viešai, prieš žiū
rovus apšaukti bailiu ir begėdžiu.

Lemiamame trečiadienį Kazys atsikėlė 
švintant, norėjo pamatyti užtekančią saulę. 
Bet saulė tebebuvo už fabrikų kaminų, kai 
atėjo metas jam išeiti į kovą.

— Kazy, aš einu su tavimi, — jį apka
bindama suklykė Teresė.

Staiga pasirodė jai, kad gali pasitaikyti 
nelaimė — Aldona, net nenorėdama, kardui 
paslydus, gali nudurti jos vyrą.

— Ne, ne, ne! — sudraudė ją dantistas.
Kazys atvyko į kovos areną pusvalan

džiu anksčiau. Jis išsigando, pamatęs dide
lį, dvieilį žmonių ratą. Paduodamas savo ka
pą palydovui, jis piktu balsu klausė:

— Iš kur čia atsirado tie žmonės? Kas 
juos sukvietė ?

— Nieko nežinau. Gal bus Aldonos pa
stangos, — atsakė palydovas.

— Panelė Aldona yra šimtą kartų pa
siutus, šimtą kartų prakeikta. Nėra garbės 
pakelti kardą prieš mergą prie šitos gale
rijos.

Čia jam pasakyta ano klausimo išspren
dimas: pasakysi — noriu mirti, būsi drą
suolis; pasakysi — noriu gyventi, būsi bai
lys ir begėdis.

— Jūsų išsprendimas kartu protingas 

ir kvailas, — pastebėjo dantistas.
Dr. Kazys Kiaunė nežinojo, kur stovėti, 

kur nežiūrėti per tą pusvalandį.
Aldona atsirado paskutinę minutę. Vy

riškais žingsniais atėjo prie staliuko, ant 
kurio gulėjo du kardai, prieš palydovus ir 
tarpininką. Paėmė savo kardą, išmetė į orą 
ir gražiai pagavo, paskui padėjo atgal.

— Kazy, ar atsinešei voverės kojas ir 
aukštą medį?! __ kažkas sušuko.

— Aldona ir virbalu pasmeigtų Kazį! — 
šaukė Aldonos palydovė.

— Duelio patvarkymai ir tradicija drau
džia palydovui gąsdint aną pusę arba drą
sinti savo gaidį, — pastebėjo tarpininkas.

Išmušė minutė. Dr. Kiaunė ir Aldona 
žengė prie staliuko, paėmė kardus ir išėjo 
į vidurį rato. Pirmą kardų susikirtimą Ka
zys atliko kaip reikia. O toliau jau niekas 
jam nesisekė. Užmiršo, ką buvo išmokęs 
iš vadovėlio; užmiršo, kad reikia gintis puo
lant. Nemokėjo tinkamai išsižergti, apsisuk
ti, kojom kardą sekti, neturėjo ritmo. Al
dona jį sukino, stumdė, kaip jai patiko. Jis 
greitai pailso, susimaišė ir išsigando. Sun
kiai beišlaikė kardą pakeltą.

— Aldona, pasiraityk sijoną, bus sma
giau! — sušuko jos palydovė.

Aldona pakišo sijono apačią po juosta. 
Pasirodė raudonos, plačios jos kelnės. Vie
nu kardo mostu užvertė ilgus jo plaukus 
ant jo akių, kitu mostu atvertė atgal.

— Kazy, aš paleisiu tave nebe vyrą! — 
ji sušuko.

— Panele Aldona, prašau laikyti savo 
kardą aukščiau, — sudejavo Kazys.

Aldona iš kažkur ištraukė lūpų paišelį 
ir pradėjo paišyti jo veidą, stumdydama jo 
kardą. Keliais brūkšniais ji padarė dr. Kiau
nę kaip verkiantį klouną.

Prieš jo akis pagaliau atsirado prieblan
da. Jis paleido iš rankos kardą ir atsisėdo. 
Aldona įrėmė kardo smaigalį į jo krūtinę 
ir šaukė:

— Sakyk, skubėk sakyti, ko nori — gy
venti ar mirti?!

Pribėgę palydovai ir tarpininkas taip pat 
šaukė:

— Sakyk, ko nori — gyventi ar mirti?!
— Noriu gyventi, — prabilo dr. Kazys 

Kiaunė.



PRANO NAIMIISTIŠKIO
Pranas J. Naumiestiškis, BAISU

SIS BIRŽELIS, trys dramos vei
kalai, išleido Immaculata Press, 
vinjetes ir viršelio aplankas dail. 
Vyt. Ignas, formatas 6x9, 238 psl., 
kaina $3.50, gaunama DRAUGE.

Veikale sudėtos trys turiniu 
ir verte nelygios dramos: BAI
SUSIS BIRŽELIS, VARPINE ir 
ŠIAURĖS PAŠVAISTE. Pirmo
sios veiksmas vyksta 1941—41 
metais Lietuvoje, o antrosios 
ir trečiosios — jau dabartinėje 
krašto okupacijoje. Visoms ta
čiau galima išvesti bendrą var
diklį — žmogus ir gyvenimas 
komunistų priespaudoje.
' “Baisusis birželis” yra trijų 
veiksmų melodrama. Kas žino 
tuo metu vykusias Lietuvoje 
politines ir socialines permai
nas, tas įspės turinį ir be atpa
sakojimo. Turto nusavinimas, 
duoklės, suėmimai, trėmimai Si
biran, moralinis smurtas ir p. 
sudaro šio veikalo objektą. Iš 
Juozo Buivydo, turtingo ameri
kiečio, nusavinamas malūnas, 
kuris buvo įsigytas Amerikoj 
uždirbtais pinigais; jis pats iš
metamas į kumetyną, o trečiam 
veiksme jis suimamas ir išve
žamas į Sibirą. Veiksmui pagy
vinti įvestos kelios šalutinės te
mos, kaip meilė, draugystė, iš
tikimybė, bet jos mažai reika
lingos — tik apsunkina pagrin
dinės temos plėtotę.

Autorius moka intrigą mėgs
ti. Įtampa irgi pagrįsta, tačiau 
veiksmas vyksta už veikėjų nu
garų, rutuliojasi nepriklausomai 
nuo jų norų ar valios. Charak
teriai savo problemų neturi ir 
jų nesprendžia — jie pastato
mi prieš jau įvykusį faktą ir 
veiksmo prasme tėra lėlės, ne
galinčios nieko pakreipti kita 
linkme. O turėtų būti atvirkš
čiai. Tai yra pagrindinis trūku
mas visose Naumiestiškio dra
mose. Kalba taisyklinga, sklan
di, aiški ir sceniška, bet be 
puošmenų, labai prozaiška, daž-

ANATOLIJUS KAIRYS

ni pasikartojimai dar labiau 
kenkia, atrodo, lyg tyčia būtų 
pritaikyta mažai išprususiam 
žiūrovui, kaimiečiui ar darbi
ninkui.

Veikalui trukdo daug nerei
kalingų veikėjų — iš 11 be 
nuostolių turiniui galima leng
vai išmesti 4: Juozaitį, Barbu
tę, Strazdienę ir Liaudies mili
cininką. Veikėjai įgautų ryškes
nius veidus, o pats veikalas — 
aiškią formą. Berkis, partietis, 
labai jau sumenkintas. Kova 
įdomi tik ten, kur abi pusės — 
gerieji ir blogieji — maždaug 
lygiai stiprūs.

“Varpinė” yra vieno veiksmo 
dviejų paveikslų vaidinimas, il
giausia puslapių skaičiumi ir iš 
visų silpniausia. Joje nėra veiks 
mo, intrigos nei problemų dra
minio veikalo prasme. Tai skai
tytinė drama norintiems susi
pažinti su dabartinio gyvenimo 
tėvynėje tvarka bei rūpesčiais. 
“Varpinės” centre, aišku, yra 
varpinė, kurioje gyvena iš kle
bonijos išmestas parapijos kle
bonas. Šalia tiesioginių savo pa
reigų jis yra ir varpininkas — 
pats skambina, kada ateina pa
maldų metas. Varpo skambėji
mas čia eina laiko ir kovos 
šauksmo simboliu, o klebonas 
— svarbiausiu tokio simbolio 
reiškėju, žadintoju. Pas jį atei
na žmonės pasikalbėti, paside
juoti, pasipasakoti širdies ir są
žinės rūpesčius. Pirmame pa
veiksle klebonas ilgai kalba su 
rūbų plovėja Domicėlė apie rū
bų plovimą, lyg neturėtų nieko 
rimta veikti. Tada ateina žydas 
Baltus ir visą valandą diskutuo
ja klausimus, kurie jau seniai 
turėjo būti klebonui žinomi, nes 
jau daug laiko jie gyvena toj 
pačioj vietoj. Nei Domicėlė, nei 
Baltus daugiau nebepasirodo ir 
nežinia kam juos autorius iš

DRAMOS
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viso veikalan įvedė. Kiti veikė
jai ir nieko naujo, ko klebonas 
nežinotų, nepasako — atsitik
tinai užklysta, dienos vargų pri
spausti, pasiinformuoti ar nuo
mones sužinoti. Perskaitęs vei
kalą staiga pastebi, kad veiks
mas tik dabar prasideda: se
nasis klebonas miršta, o iš ne
tyčių užėjęs jaunas kunigas 
imasi darbą tęsti — eina pas 
ligonį, rytoj sakys pamokslą, 
sutuoks nusidėjėlius ir pakrikš
tys jų dviejų metų kūdikį... Kai 
jaunasis kunigėlis pasens ir 
mirs, veiksmas ir tada dar 
nesibaigs, nes berniukas pasi
sako norįs mokytis mišioms tar
nauti, o užaugęs — būti kuni
gu ir t. t.

Perskaitę “Baisųjį birželį” ir 
“Varpinę”, buvau gerokai nusi
minęs. Bet, teisingai yra sako
ma — negirk dienos be vakaro. 
“Šiaurės pašvaistė” mano nuo
taiką pakėlė. Tai pats gražiau
sias ir stipriausias Naumiestiš
kio kūrinys. Veikėjų nedaug, 
visi reikalingi ir ryškūs, visi tu
ri savo vietą, kalbą ir interesą. 
Veikalo turinys: JONAS, 11 
metų berniukas, gyvena pas sa
vo dėdę JIEZNONĮ ir senelį 
KALVĮ. Berniukas yra nesvei
kas, vaikšto su lazdomis ir šiaip 
silpnos prigimties, liguistas. Jis 
negali eiti į mokyklą, todėl mo
kytojas ateina pas jį į namus. 
Jam, tarp kitko, labai nesiseka 
matematika. Matematikos pa
mokyti ateina ir klebonas, ku
ris, šalia matematikos, moko jį 
tikėjimo tiesų. Jį, šlubuojantį ir 
fiziškai nepajėgų, skriaudžia 
vaikai, apmėtydami akmenimis 
ir išjuokdami, o mokyklų ins
pektorius grasina paimti į prie
glaudą. Vieną kartą, niekam 
nesant namie, jam pasirodo šv. 
Kazimieras ir išmoko jį mate
matikos, daugybos lentelę ant 
pirštų ir išgydo.

Simbolinė drama parašyta re-

Knygos viršelis, pieštas Vyt. Igno

alistiniu stiliumi. Kas nuostabu, 
kad čia plunksną veda jau su
brendusi rašytojo ranka, ko ne
būtų galima pasakyti apie pir
muosius du kūrinius.

Jau pirmą paveikslą skaity
damas jauti ateinantį stebuklą, 
įvyksiantį regėjimą. Visi šalu
tiniai, epizodiniai dalykai tar
nauja šiam vienam tikslui, kaip 
ir privalo būti gerai išvystytoj 
dramoj. JONAS atsisako sal
dainių, nes juos duodamas mo
kytojas paniekina Dievą; jis 
savo širdelėje prašo pagalbos 
uždaviniams spręsti, kad kas 
palengvintų suprasti matemati
ką ; kad jo į prieglaudą neišsiųs
tų; jis geidžia, kad Grigonus, 
išmušęs langą ir į jį akmeniu 
metęs vaikas, nebūtų nubaus
tas; jis nekaltai tiki šv. Kazi
mieru ir domisi jo palaikų per
kėlimu ir t. p. — viskas yra 
nukreipta stebuklui įvykti, ir jis 
įvyksta antrame paveiksle. Gai
la tik, kad berniukas pavadin
tas Jonu, o ne Kazimieru — 
melstis į savo patroną ir gau
ti iš jo malonių yra kur kas lo
giškiau. Labai jaudinanti scena 
šv. Kazimiero atėjimas. Jis atei
na ne religijos skelbti, ne pri
sikėlimo garsinti, ne žmonių už 
nuodėmes barti, ne — jis atei-

KAI DIRIGENTAS PRIEKYJE
(Atkelta iš 3 psl.) 

sis dirigentas Richard Strauss 
taip patarė dirigentams:“ Jeigu 
tu nesugebi kontroliuoti meno 
vieneto savo kokybe jausmų ir 
pergyvenimo idėjomis apie iš
pildomą veikalą, tai tu neturė
tum būti priešaky to meno vie
neto”.

Reikia nepamiršti, kad anks
tyvesnių chorų ar orkestrų di
rektoriai buvo daugiau dėmesio 
atkreipę į mechaninę vieneto 
orientaciją, kai tuo tarpu da
bartiniai dirigentai visą dėme
sį yra sukoncentravę į muzika- 
linį veikalo atkūrimą ir pastan
gą duoti klausytojui užgirsti 
tai, ką kompozitorius iš tikrų
jų norėjo muzikos garsais iš
reikšti.

Visi, kurie nori suprasti di
rigento vaidmenį dabartiniame 
muzikos pasaulyje, turėtų bent 
į jį pažvelgti iš tikrojo taško 
ir nors kiek suprasti dirigento 
instrumentą ir visas problemas, 
kurios neišvengiamos, atkuriant 
bet kokį muzikinį kūrinį.

na našlaitį matematikos pamo
kyti, padėti jam dienos uždavi
nius išspręsti! Puikiai išjausta 
vaiko psichologija, o tuo pačiu 
ir santykis tarp šventojo ir pa
prastojo žmogaus.

Techniškai veikalas nė
ra gerai sutvarkytas. Pvz. pir
mas paveikslas užima 53 pus
lapius, kada antras ir trečias 
— tik po 11. Pradžia pernelyg 
ištęsta, daug bereikalingo kal
bėjimo, veiksmas sustabdytas. 
Tai išlyginus ir stebuklą nukė
lus į pabaigą (po jo nebedaug 
kas lieka aiškinti), “šiaurės pa
švaistė” galėtų tapti vienu iš 
geriausių šios rūšies veikalų 
mūsų literatūroje.

Dirigavimas reiškia kur kas 
daugiau, ką mato, jaučia ir su
pranta meno atlikėjai, stebėda
mi dirigentą koncerto metu. Di
rigavimo technikoje yra ir ne
matomų elementų. Ir kai mato
mi ir nematomi elementai dar
niai santykiauja, mes turime 
pilną dirigentą su visu “modus 
operandi”. Nenorėdamas kalbė
ti šį kartą plačiau apie dirigavi
mo techniką, noriu iškelti gar
saus dirigento Hans Richter pri
sipažinimą Vienos muzikos kri
tikui Ludwig Karpath: “Aš 
daug kartų stovėjau priekyje 
orkestrų ir turiu gana patyri
mo. Štai priėjau išvados, kad 
geras dirigentas tuo pačiu lai
ku kitus moko ir pats mokosi. 
Niekada savo ausiai neleidau 
nustoti užgirsti bei ieškoti vis 
naujų vidinių orkestro balsų, 
kurie kiekvieną kartą vis ko 
nors naujo pamokė. Orkestro 
individualūs menininkai mane 
paskatino ieškoti naujų kelių 
veikalų atkūrimui, ir jie daug 
padėjo muzikos genijų minčiai 
atspėti”.

Muzikos pasaulio centre vis 
dėlto yra kompozitorius, be ku
rio nebūtų nei atlikėjų, nei di
rigento, nei pagaliau klausyto
jų. Tik kompozitoriai muziką 
gali iškelti ir ją pastatyti visų 
menų viršūnėje. Jau aštuonio
liktame šimtmetyje Johann Se- 
bastian Bach ir Georgę Fre- 
derick Handel muziką iškėlė į 
tokią didingą fazę, kad ir dabar 
tik mūsų gerieji muzikai tegali 
išpildyti jų kūrinius. Jie taip 
pat buvo ir vieni iš geriausių di
rigentų muzikos istorijoje. Aiš
ku, kad geras dirigentas nebū
tinai turi būti kompozitorius, 
o taip pat garsus kompozitorius 
gali nebūti garsiu dirigentu. 
Klausytojui vis dėlto įsidėmėti
na, kad be dirigento, be profe

sionalo muziko instrumentalis
to ar vokalisto ir kompozitorius 
su savo geriausia muzika būtų 
nežinomas. Parašytos gaidos 
yra gana šaltos ir nepajėgios 
su savo muzikine terminologija 
ir dinamikos ženklais išreikšti 
kompozitoriaus minties.

Muzika yra vienas iš įtakin
giausių veiksnių ir žmonijos 
kultūroje ir civilizacijoje. Tik 
reikia nepamiršti, kad visa tai 
daug priklauso ne vien nuo mu
zikos genijų bei kompozitorių, 
talentingų dirigentų ir profesio
nalų muzikų kaip muzikos vei
kalų išpildytojų, bet daug pri
klauso ir nuo daugumos žmonių, 
kiek jie muzikos meną vertina 
ir kaip jį supranta. Dabartiniai 
laikai yra patys patogiausi su 
geriausiais pasauliniais veika
lais susipažinti ir juos išgirsti, 
nes turim pakankamai literatū
ros, mokyklų ir mechaninių ir 
techninių priemonių. Ir iš tikrų
jų, gera muzika yra taip pat pa
slaptinga ir komplikuota, kaip 
ir kiti menai. Ją mėginame įver
tinti, kai išgirstame, tačiau pil
nai ją suprantame, kai ją pa
žįstame. Gi muziką pažinti rei
kalinga specifinio tam mokslo 
ir dar talento. Čia nepamirštini 
muzikos kritikės Olga Samaroff 
Stokovvski žodžiai, kurie aiškiai 
įsako klausytojui irgi būti pasi
ruošusiam priimti muziką tokią, 
kokia ji iš tikrųjų yra. Štai jos 
pasakyti žodžiai: “Kai kas kitas 
gali tau muziką sukomponuoti, 
kai kas kitas gali tau muziką 
išpildyti, bet niekas kitas už 
tave muzikos negali pasiklau
syti”.

Žmonija skirstosi į dvi klases: 
tuos, kurie daro gera ir tuos, ku
rie daro bloga. Jei priklausai prie 
tos antrosios kategorijos, savo 
draugus paversi priešais, savo at
siminimus paversi kentėjimu, gyve
nimą — nuliūdimu, pasaulį — ka
lėjimu, mirtį — pabaisa.

— Emerson

VALDŽIOS

metinio dividendo

Namų paskolų specialistai nuo 1909 metų.

STANDARD
ILLINOIS 60632CHICAGO,4192 ARCHER AVENUE

Visos taupmenos padėtos prieš 15tą dieną pelno 

dividendą nuo pradžios mėnesio.

LAISVAS PINIGŲ PERKĖLIMAS
Mes perkelsime jūsų pinigus iš bet kurio pasaulio kampo į saugią ir 
pelningą Standard Federal sąskaitą.

Užtenka jums tik pristatyti jūsų seną indėlio knygutę ir mes atliksime 
jūsų pinigų perkėlimą.

Taupykite ir per paštą, pašto išlaidas mums apmokant.

TURTAS VIRŠ $100,000,00000
REZERVAI VIRŠ $9,500,00000

i

LEISTA IR PRIŽIŪRIMA 
FEDERALINĖS

Čikagos srities stipriausia
SKELBIA VIENĄ IS

Čikagos apylinkėj aukščiausių

DARBO VALANDOS:
Pirmadieniais 9 iki 8 vai. vak. 
Antradieniais 9 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 vai. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 vai. 
šeštadieniais 9 iki 12 vai.

VISOMS taupmenų sąskaitoms
nuo 1966 mėty sausio menesio I dienos.

Mokama 4 kartus per metus

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION



NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, 1965 m., gruodžio mėn., 

n r. 10. Vėl vienerių metų mūsų 
kultūros istorijoje nesenstantį kom
plektą „Aidų” žurnalas užskleidžia 
itin gyvu ir kūrybingu sąsiuviniu. 
Šį kartą tikrai “pasigendame” anks
čiau pasitaikiusių skaitytoją mig
dančių straipsnių. Naujieji žurnalo 
puslapiai visur taikliai pagriebia de
gančias šios dienos ir praeities ne
senstančias aktualijas, atrenkant 
iš jų kaip tik tai, kas turi ilgesnio 
išlikimo, sakytume, amžinumo žy
mių. Drąsus, kritiškas, bet ir kons
truktyvus bei sugestijomis per
pintas straipsnių ir apžvalginės da
lies turinys ryškus šį kartą visur, 
ar redaktorius Juozas Girnius ra
šytų apie taiką, pacifizmą ir defe
tizmą, ar Antanas Maceina kalbėtų 
apie patį Girnių, o Juozas Vaišnora, 
MIC, apie Vysk. A. Baranauską, ar 
VI. Jakubėnas apie Dariaus Lapins
ko muziką.

Apžvalginė žurnalo dalis parink
tais taikiniais, faktų pristatymu ir 
jų komentavimu yra spalvinga mū
sų ir aplamai viso šiandieninio kū
rybinio gyvenimo puokštė. Čia ir 
V. Ramono, ir J. Kėkšto amžiaus 
sukaktys, ir Vytauto Kašubos nau
joji skulptūra, ir ekumeninis po
žiūris į M. Liuterį, lapkričio 13 ma
nifestacija, studentų suvažiavimas. 
Pirmosios Pradalgės literatūrinio 
metraščio ir premijuotojo Alb. Ba
ranausko romano recenzijos. Apie 
visus, čia suminėtus dalykus ra
šant. nepasitenkinama tik aprašy- 
mine informacija, bet teikiama ir 
sava, ne vienu atveju ir kritiška 
pastaba, formuojanti vienokią ar 
kitokią nuomonę, su kuria galima 
sutikti ar nesutikti, bet kuri (kar
tais tokia netikėta ir nelaukta) 
daro patį žurnalą gyvą ir įdomų, 
net vietomis tam tikro,gal ir nebū
tino pertempimo kaina, kaip ir šį 
kartą, kalbant apie mūsiškes lite
ratūros premijas ir premijuotuo
sius “Karklupėnus”.

Sąsiuvinio pabaigoje duota ir sve 
timomis kalbomis pastaruoju .metu 
išleistų ir dėmesio vertų teologijos, 
filosofijos, visuomeninio pobūdžio ir 
grožinės literatūros knygų apžval
ga.. Informacija apie kultūrinio po
būdžio leidinius svetimomis kalbo
mis skaitytojams būtų ir ateityje la 
bai pravarti.

Šį vienintelį kas mėnesį išeinantį 
lietuviškąjį kultūros žurnalą dabar 
yra pats laikas užsisakyti 1966 me
tams. Adresas: Aidai, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N. Y. 11221. 
Metinė prenumerata $7.00.

• Antanas Kučas, KUN. ANTA
NAS STANIUKYNAS. Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos leidi
nys 8 nr. Tai “Negęstančiųjų Žibu
rių” serijoje akademijos išleistoji 
kun. Staniukyno monografija, pa
rašyta mūsų kruopštaus istoriko 
dr. A. Kučo. Leidinys 8x 6*4 inč. 
formato, 210 psl., kaina $2.00. Už
sakymus siųsti šiuo adresu: Rev. 
R. Krasauskas, Via Antonello da 
Messina 36, int. 3 Roma 10, Italija.

Šios monogrofijos įvadiniame žo
dyje L. K. M. Akademijos pirm, 
kun. A. Liuima, SJ, be kita ko, ra
šo:

“Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija Lietuvoje buvo pradėjusi 
leisti šalia Suvažiavimų Darbų, ku
riuos redagavo prof. dr. Juozas 
Eretas, dar kitą seriją, pavadintą 
Užgęsusių Žiburių vardu, redaguo
jamą kan. dr. Juozo Tumo - Vaiž
ganto...

“Akademijai tremtyje bestipre- 
jant. buvo pats laikas atgaivinti 
šią leidinių seriją...

“Ši atgaivintoji leidinių serija 
reikšmingai pradedama su prof. dr. 
Antano Kučo monografija apie di
dį kultūrininką kun. dr. Antaną 
Staniukyną, jo 100 metų nuo gimi
mo (1965 m. gegužės 4 d.) sukak
ties proga. Studija ne tiek vaizduo
ja patį kunigo gyvenimą, kiek jo 
kultūrines pastangas ir drauge la
bai spalvingai mūsų išeivijos kul
tūrinį gyvenimą, tiek vargus ir kliū
tis, tiek dvasios ryžtingumą.

“Kadangi serijoje duodamos 
rinktinės asmenybės, jų kultūrinis, 
visad pasiliekąs įnašas, atrodė tiks
linga tai išreikšti ir pačiame serijos 
pavadinime. Tad buvęs pavadinimas 
Užgęsį Žiburiai pakeičiamas į Ne- 
gęstantieji Žiburiai”.

• THE MARIAN, January 1966. 
Tėvų Marijonų anglų kalba leidžia
mo religinės minties žunralo, pir
mame š. m. nr-je į ateities uždavi
nius meta žvilgsnį provinciolas kun. 
dr. V. Rimšelis. MIC; kun. Ant. Šve
das, MIC, pasakoja apie pasaulie
čių apaštalavimo sąjūdį Argentino
je; kun. J. Prunskis informuoja 
apie paskutiniuosius Vatikano su
važiavimo dekretus; lietuvaitė Ele
na Kaunaitė pasakojasi apie savo 
pergyvenimus, tarnaujant JAV Lai
vyno moterų daliny; amerikietė žur 
nalistė A. Haines supažindina su 
filmų aktoriumi Don Ameche: jau
nas studiozas Ch. De Celles veda 
diskusijas — kaip būtų, jei būtų 
vedusių kunigų: britų laikraštinin- 
k: aprašo nuostabaus pasišventimo 
darbą konvertites S. Younger, Pie
tų Korėjoje vykdančios svarbų so

cialinį sąjūdį; J. Prunskis aptaria 
dvi naujas knygas: A. Barono “Fo- 
otbridges and Abysses” ir dr. Sieg
mund “Belief in God and Mental 
Health”; Nijolė Semėnaitė nupa
sakoja Duųuesne universiteto me
no grupės “Tamburitzans” patrauk
lius pasirodymus scenoje.

Gausi apžvalga religinio gyveni
mo pasaulyje. Iliustracijų šiame n- 
ry net 38.

• ATEITIS, 1965 m., lapkričio - 
gruodžio mėn., nr. 9—10. Padidinto, 
dvigubo numerio įvadinės temos 
trumpais skyreliais taikliai užgrie
bia lietuviškąsias ir gyvenamos ap
linkos aktualijas, kaip, sakysim, 
rašant apie jaunimo surengtas lais
vės demonstracijas New Yorke, pa
sakoma dėl ko džiaugiamasi, bet ir 
dėl ko gailimasi, sveikinamas taip
gi A. Maceinos “Aiduose” pradėtas 
pokalbis su dvasiškiais. Pagrindi
niai šio numerio puslapiai ir savo 
aktualumu ir puikiu temos pertei
kimu yra vysk. Prano Brazio pa
sakytoji Chicagoje kalba jaunimui 
ir A. A. pateiktoji Visuotinio Baž
nyčios susirinkimo paskutiniosios 
sesijos apžvalga, gražiai išryški
nanti pačius lemtinguosius jos mo
mentus. Nemažai vietos skirta ir 
neseniai įvykusiam Moksleivių atei
tininkų sąjungos suvažiavimui ir 
kursams. Džiugu regėti ir “Atei
ties” paskelbtąjį poezijos ir nove
lės konkursą šiuose Jaunimui skir
tuose metuose. Numeryje pasigen
dame beletristikos, įprasto kores
pondencijų skyriaus, bet užtai svei
kintinos gerai parašytos “Kreivos 
šypsenos”. Jaunimo metuose kiek-

Jonas Rimša Tapyba
Dailininko darbų paroda Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, atidaroma 

sausio 29 d.

pavergtųjų politinės, kultūrinės ir 
visuomeninės problemos.

Savotiškai įdomus liberalų “Var
po” leidėjų pasisakymas prieš tokį 
liberalizmą, kuris pastaruoju laiku 
pasireiškė Santaros - Šviesos su-

re-

ta- 
nu-

vienam jaunuoliui Ateitis turėtų važiavime ir santarieČių atsikvies-
būti kasmėnesinė lektūra. Metinė 
prenumerata $5.00. Adm. adresas: 
5725 So. Artesian Avė., Chicago, 
III. 60629.

• VARPAS, 1965 m. nr. 6. Ne 
periodinis leidinys, leidžiamas Var
pininkų filisterių draugijos. Redak
torius — Antanas Kučys. Admi
nistratorius — Titas Briškaitis. 
Adm. adresas: 1214 N. 16th Avė., 
Melrose Park, III. U.S.A. Žurnalas 
8J4 x 6 inč. formato, 168 psl., šio 
numerio kaina $2.00. ,

Naujame “Varpo” numeryje pla
čiau prisimenama du žymūs mūsų 
valstybininkai: Mykolas Sleževičius 
ir Steponas Kairys. Įvairiais atžvil
giais apie juos (ypač apie Stp. Kai
rį) rašo visa eilė žmonių. Taipgi 
Mečys Mackevičius ilgoka recenzi
ja kietai kritikuoja A. Merkelio A. 
Smetonos monografiją, ypatingai 
už knygoje pristatytą ne tikrovinį, 
o pagražintą A. Smetonos portretą. 
Labiau kultūrinio, o ne politinio nu
siteikimo skaitytoją žurnalo pusla
piuose stipriai džiugins Algirdo T. 
Antanaičio, sakytume, pionieriškas 
raštas apie Algimanto Mackaus po
ezijos pagrindinius motyvus. Dar
bas pionieriškas ta prasme, kad tai 
yra pirmasis toks žuvusio poeto kū
rybos pilnas apžvelgimas, vykęs 
bandymas pasekti poeto minties ir 
išraiškos raidą nuo pirmųjų eilėraš
čių ligi sugestyviai šiurpios pomir
tinės knygos.

Prie ilgesnių “Varpo” straipsnių 
priskirtina dar Juozo Audėno “Ar
tojo būklė kolchoze”, V. Cižiūno 
apie varpininkų tautinės ideologi
jos bruožus ir V. Sruogienės ‘‘Ru
sinimo taktika ir piremonės”. Įvai
rus “Faktų ir minčių” skyrius, ku
riame pristatomos ir komentuoja
mos laisvojo pasaulio lietuvių ir

REVOLIUCIJA TIKĖJIMO BARE

jauti, kad turėtų būti 
tikėjimo viešame gy- 
mažiau tikėjimo; ar 
kaip dabar yra?

Televizijos stotis WBBM-TV 
1965 m. lapkričio 7 d. pravedė 
anketinę programą: Revoliucija 
tikėjimo bare. Į keturiolika pa
teiktų klausimų atsakė 39,258 
asmenys, šiomis dienomis bro
šiūrėlės forma išleisti anketos 
daviniai, kuriais čia pasidalina
me su “Draugo” skaitytojais.

1. Ar 
daugiau 
venime; 
pasilikti

Į klausimą atsakė 45%, kad 
turėtų būti daugiau tikėjimo; 
8% kad mažiau; 19% pasilikti 
kaip dabar yra. Į klausimą ne
atsakė 28%.

2. Ar sutinki, kad bažnyčia 
ar sinagoga turėtų vadovauti 
socialiniuose ir politiniuose 
veiksniuose, pvz. civilių teisių 
demonstracijose ?

Stipriai sutinka 20%; links
ta sutikti 19%; linksta nesu
tikti 19%; stipriai nesutinka 
32% ; neatsakė 10%.

ta sutikti 26%; linksta nesu
tikti 7%; stipriai priešinas 
9% ; neatsakė 7%.

9. Ar manai, kad televizijoje 
turėtų būti daugiau tikybinių 
programų; gal mažiau; palikti 
kaip dabar yra, o gal visai ne
reikia?

Daugiau 42%; mažiau 5%; 
palikti kaip dabar 37 %; visai 
nereikia 4%; neatsakė 13%.

10. Ar manai, k*d bažnyčia 
ar sinagoga didžia dalimi ne
atjaučia šiandieninio Amerikos 
gyvenimo realybių?

Stipriai sutinka 19%; linksta 
sutikti 28%; linksta nesutikti 
30% ; smarkiai nesutinka 15% ; 
neatsakė 8%.

Perduoda Dievo žodį 68%; 
žmogaus išradimas 24%; neat
sakė 8%.

13. Jei manytumėt, kad ateis
tas, kuris 
geriausias 
rinktumėt 
zidentus?

Rinktų 33%; nerinktų 61%; 
neatsakė 6%.

netiki Dievų, turėtų 
kvalifikacijas, ar 

tokį į Amerikos pre-

lį. Ar vaikai turi būti auklė
jami pagal tėvų religinius įsi
tikinimus, o gal tėvai turėtų 
leisti vaikams atėjusiems į me
tus patiems apsispręsti?

Pagal tėvus 80%; patiems 
apsispręsti 14%; neatsakė 6%.

★

J. Greimo paskaitose. Į tai 
numeryje stipriai reaguota 
redaktoriaus įvadiniu “Ko 
nekeičia” ir apžvalgų sky-

to dr. 
šiame 
paties 
laikas 
riaus M. M-ius raštu “Kapituliacija
Maskvai". Įvadiniame straipsnyje 
redaktorius A. Kučys, rašydamas 
apie praėjusios vasaros Santaros - 
Šviesos suvažiavimo nuotaikas ir 
paryžiečio paskaitininko mintis, be 
kita ko, rašo:

“Naujai proklamuotais šūkiais 
taip pradėta džiaugtis, kad nepasi
tenkinta suvažiavimo auditorija, be 
to dar prabilta į platesnę visuome
nę Čikagoje ir New Yorke. Ir tai 
įvyko taip pat tais pačiais metais, 
kai su tvirtesniu uolumu ir nuošir
desniu jausmu minėjome bolševiz
mo aukas, žuvusius laisvės kovo
tojus, kai rinkomės į sales ir aikš
tes pareikšti protestą dėl Lietuvos 
okupacijos”.

t

Pasisakydamas prieš dr. J. Grei
mo paleckinės politikos liniją, 
daktorius straipsnį baigia:

“Ar yra kas konformističko 
me, kad nedarome kompromisų,
sileisdami realybei ir prisitaikyda
mi jos šiurkštiems faktams? Tai, 
kas įvyko Termopiluose, ties Daug
piliu ar Giedraičiais, užšalusių Suo
mijos ežerų pusnynuose ar Buda
pešto gatvėse — įvyko dėl tos pa
čios vertybės, kurios laikas nekei
čia”.

Žemes dydis
Dr. George Veis, pasiremda

mas dirbtinių satelitų stebėji
mų analize, nustatė labai tiks
lų vidutinį žemės radiusą: 6,- 
378,169 kilomentrąi su paklaida 
plūs minus 8 metrai (arba 3,- 
963,203 plūs minus 0.005 my
lių). Buvo panaudota daugiau, 
kaip 46,500 stebėjimų, atliktų 
dvylikoje Smithsonian astrofi- 
zinių observatorijį. AR.

PRISTATYMAS

ROCHKES MEDICAL 
ARTS 

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5 - 4787

i

NEMOKAMAI

MAISTAS

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

IR GAMINIAI

CIRCUIT T.V. * BADI° (UETUVTAI) gav DAN LIUTIKAS
NAUJŲ PARDAVIMAS • VARTOJAMU TAISYMAS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

3. Ar sutinki, kad bažnyčia ar 
sinagoga turėtų pasisakyti už 
ar prieš vienokius ar kitokius 
politinius kandidatus?

Stipriai sutinka 7%; linksta 
sutikti 12%; linksta nesutikti 
23%; stipriai nesutinka 50% ; 
nea’sakė 8%.

lf. Ar manai, kad bažnyčia ari 
sinagoga turėtų aktyviai pasisa- ■ 
kyti tarptautiniuose klausimuo-\ 
se, pvz, Jungt. Amerikos Vals
tybių rolės Vietname reikalu?

Stipriai sutinka 15%; links
ta sutikti 23%; linksta nesu
tikti 24%; stipriai nesutinka 
32%; neatsakė 6%

5. Auklėjimo srityje ar ma
nai, kad bažnyčia ir sinagoga 
turėtų rūpintis seksualiniu 
jaunimo švietimu?

Stipriai sutinka 42%; links
ta sutikti 31%; linksta nesu
tikti 11%; stipriai nesutinka 
10%;. neatsakė 6%.

6. Ar manai, kad bažnyčios 
ar sinagogos rolė turėtų būti 
praplėsta, apimant platesnius 
savo narių asmeniško, psicholo
ginio, rekreacinio ir socialinio 
gyvenimo barus; o gal priešin
gai — turėtų koncentruotis vien 
tikybiniuose klausimuose ?

Už praplėtimą 40%; vien ti
kybinius klausimus 26% ; ne
atsakė 34%.

7. Ar sutinki, kad bažnyčios 
ar sinagogos ir jų nuosavybės 
toliau džiaugtųsi atleidimu nuo 
mokesčių mokėjimo?

Stipriai sutinka 53%; links
ta sutikti 19%; linksta nesutik
ti 10% ; stipriai priešinas 11%; 
neatsakė 7%.

8. Ar sutinki su ekumeniniu 
sąjūdžiu?

Stipriai sutinka 50%; links-

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

C H!CA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. WESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių {stalgų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 41 me
tus. visada prisilaikydama saugumo ir išniokodama, palygi
namai, aukšta dividendų. -Mes nesiveržtame tapti pačia di
džiausia bendrove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
telkti pačius goriausius iMitaiiuivInius mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

Mes liendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyveninio sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo Ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusių j virš $53,500,000.00 turto ištaigų.

JOHN PAKTIL, direktorių tarybas
ir bendroves prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOSV PILNAS PATATNAV1MAS

Insured Family Savings
College Bonus Savings
Christmas Cluib Savings
Vacation Club Savings
Home Mortgage Loans
Home Improvement Loans
All Types of Insurance

• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Safety Deposit Boxes
• Freė Community Rooms 

for your organization 
metings. (Sree Coffee)

• Cash checks and pay
family bills with our special

11. Ar manai, kad Amerikos 
gyvenime religija turėtų būti 
labiau akcentuojama, mažiau, 
ar palikti kaip dabar yra?

Daugiau 69%; mažiau 5% ; 
kaip dabar yra 19%; neatsakė 
7%.

12. Ar tiki, kad organizuota 
religija perduoda Dievo žodį, o 
gal ji yra tiktai paties žmogaus 
išradimas?

Anketos klausimus atsakė 
15,634 vyrai ir 21,379 moterys. 
Pagal tikybą atsakė 16,522 pro 
testantai, 16,085 katalikai 
1,947 žydai ir 1,203 bedieviai. 
Iš atsakančių 10,185 baigė 
aukšt. mokyklas, 4,657 baigė 
kolegiją. Per paskutinius dvyli
ka mėnesių 28,746 pasisakė, kad 
yra lankę bažnyčią septynis kar 
tus ir jaugiau. Bažnyčias savo 
aukomis reguliariai remia 29,- 
010; kartkartėmis 6,355; niekad 
neaukoja 1,651.
Paruošė A. Naudžiūnas, MIC

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turint' dau 
metų patyrimo siunčiant

DOVAHAS — SIUNTINIUS | USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstanč'ai klijentų patenkinti. Garan 

tuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai apdrausti. Vi
suose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasirinki
mas prieinaraom kainom.

Dėl informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visub mūsų 
skyrius.

gel

COSMOS PARCELS ENPRESS CORP.
NEW YORK, 3, N. Y. — 30 - 2nd Avenue ..............
N1!W YORK. N. Y. 10011, 108 West 14th St...................
BROOKLYN II, N. Y. — 870 Cnlon Avenuo ..........
BROOKLYN 7, N. Y. — 000 Sutter Avenue ____
ATHOIj, Mass. — 01 Mt. i'leasant Street ...................
BOSTON 18. Mass. — 271 Sliauinut Avenue ..........
SOUTH BOSTON, MASS., 327 W. Broiuivvay................ 1
BCl'AlJ.O 0, N. Y. — 332 Flllmore Aveniu..................
CHICAGO 22, UI., — 2222 VV. Chicago Avenue ... 
CHICAGO «. III. — 3212 So. Halsted Street .........
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duodamos ilgam laikui, išsimokėjlmais

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir šeStadl 9 v.
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r.

<»

PATOGIOS VALANDOS:

all

money order checks. 
service charge to members 
U. S. Postai Stamps 
Machine Service
We sėli Travelers Checks 
Save-by-mai! Kits
Notary P.ublic Service

Two Large Free
Parking Ljts
Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

MONDAY ... 
TUESDAY . . . 
WEDNESDAY 
THURSDAY . 
FRIDAY .........
SATURDAY .

13:00 PMi*—8:00 P.M 
9:00 A.M. — 4:00 P.M.

Closed Ali Day
9:00 A.M. —8:00 P.M. 
9:00A.M. — 8:00 P.M.

9:00 A.M. —12:30 P.M.



FILMŲ ĮVAIRUMAI

STASfi SEMfiNIEN®

Filme atskleidžiama karti dviko
va tarp berniuko ir jo auklės. Pa
kely įvyksta įvairūs nekasdieniai 
įvykiai: apsinuodijimas ir staigi
mirtis.

• Lietuva lenkų miniatiūrų 
ir sidabro dirbinių |>arodoje Šie
met lenkams minint 1000 metų 
nuo jų tautos krikšto, daug vi
sokių minėjimų bus ir Ameri
koje, o ypač Chicagoje, kur yra 
pati didžiausia lenkų kolonija 
šiame krašte. Pradžia jau kaip 
ir padaryta. Šio miesto centri
nės bibliotekos parodų korido
riuje visą sausio mėnesį vyksta 
įdomi senųjų Lenkijos sidabro 
ir kitokių miniatiūrų paroda. 
Kai kurie jos eksponatai liečia 
ir Lietuvos istoriją. Tik vienoje 
vietoje paroda lyg ir apvagia 
savo kaimynus, kai komentare 
rašoma, kad po penkiolikto šimt 
mečio Lenkijos sidabro dirbinių 
centrai buvo Krokuva, Lember- 
gas (Lvovas) ir Vilnius. Jeigu 
jie tokiais centrais ir buvo, tai 
Vilnius ir Lvovas buvo gi ne 
lenkų, bet lietuvių ir ukrainie
čių teritorijose, taigi buvo Lie
tuvos ir Ukrainos sidabro išdir
binių centrai.

Kiti eksponatų aiškinimai, re
gimi parodoje, gana objektyvūs 
ir tikslūs. Daug kur šalia len
kų Aro regimas ir mūsų Vytis, 
paaiškinant, kad tai dviejų vals
tybių, apjungtų vieno valdovo - 
karaliaus ir kunigaikščio, her
bai. Jogailos palikuonių dinas
tija vadinama lietuviškąja. La
bai įdomus parodoje dramblio 
kaulo senas bokalas, kuriame 
įgraviruota Zigmantas Augus
tas, Barbora Radvilaitė ir Lie
tuvos Vytis su lenkų Aru. Ko
mentare nupasakojama visa 
Zigmanto Augusto ir Barboros 
Radvilaitės meilės istorija, Rad
vilaitę vadinant Lietuvos ku
nigaikštyte.

I stuko pastangomis išleista plokš 
itelč sus'.iaukė gero susidomėji- 
| mo. Žymi mūsų dainininkė, kad 

r vyresnio amžiaus susilaukusi, 
parodo išskirtiną interpretaciją 
r vokalinę techniką.

• Vytautas Grivickas, Vil- 
n aus operos - baleto teatro 
vyr. baletmeisteris, išvyko į 
Egiptą, kur 1966 metais vado
vaus Kairo operos teatro bale
tui.

• Jono Rimšos tapybos paro
da Chicagoje. šį lietuvį, Pietų 
Amerikos Gauguiną, kaip jį pa
vadino amerikiečių spauda po 
parodos Clevelande, Čiurlionio 
galerija Chicagos lietuviškajai 
visuomenei pristatys sausio 29 
d. Galerijoj rengiamoj parodoj 
bus išstatyta apie 40 šio pla
čiai žinomo mūsų dailininko pa
veikslų.

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Western Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636

Išsimoko jimai mažu nuošimčiu 
banką.
Pirm. - Finktad. — 

t

per
Atdara kasdien: _____  _________
91kl 9 v. vak. šeštad. nuo 9 lkl 
v. vak., Sekmad. 11 iki 5 v. vak.

Parūpinami automobiliai pagal 
kliento reikalavimą.

a

Azartinių žaidimų tinkle i i — ■— , • > >
T I kas leisti ”,

_ . i šioje gana stiprioje dramoje apie
žmones, įtrauktus j azartinių žaidi
mų tinklą, yra ir peiktinų vietų.

Prieš k ek metų buvo pastatytas 
filmas “The Hustler" su Paul New- 
ban, kuris ne tik sutraukė milijo
nus prie kasos langelio, bet ir neli
ko neatžymėtas premijomis. Ste
bint jo pasisekimą, Hollywoode bu
vo pastatytas kitas panašus fil
mas “The Cincinnati Kid”, spalvo
tas ir plataus ekrano.

Tai lyg pašildyti barščiai, tačiau 
dar vis skanūs. O tas visas skanu
mas glūdi svarbiausio veikėjo pa
rinkime — Steve McQueen ir viso 
aktorių sąstato, kuris tikrai yra ne 
eilinis. Edward G. Robinson (vete
ranas kortų lošikas, žinomas New 
Yorke, Las Vegas ir Miami The 
Man vardu), Kari Malden, Joan 
Blondell, Ann-Margaret, Tuesday 
Weld, Jack Weston, Rip Torn ir kit.

Pasakojama apie Cincinnati I^d, 
gerokai žinomą pokerio lošėją New 
Orleans mieste, kurio didžiausias 
troškimas sumušti lošime geriausią 
lošiką — The Man. Kai šis atsiran
da mieste, lošimas sukombinuoja
mas. Daugelis supranta, kad rizika 
labai didelė. Visi įsitraukia į azartą. 
Kas laimės? Ar vienas yra jau per 
senas ir turi būti pakeistas? Ar ki
tas yra tikrai pirmos rūšies lošėjas, 
ar tai tik jo įsitikinimas? >

Pažįstančiam pokerio žaidimą, 
bus įdomu stebėti. Jauti kaip visa 
pilnutėlė salė — žiūrovai įsitraukia 
į azartą. Tačiau ne kortininkams 
prasitęsia ilgėliau ir, atrodo, “Hus- 
tleryje” apie bilijardo lošimą lai
kas ir veiksmas stūmėsi greičiau.

Veiksme pinasi trejetas moterų: 
Ann-Margaret — padykusioji ir 
Tuesday Weld — švelni ir tikinti 
viskuo kaimietė mergaitė, abi susi
žavėjusios C- Kid. Tačiau ar epizo
dai su jomis negalėjo būti išvengti, 
neapkraunant turinio — tai kitas 
klausimas.

Trečioji (Joan Blondell) yra pa
gyvenusi moteris, mokanti ne tik

Nepamainomoji auklė
Jaunystės grožiui nuslinkus pra

eitin be jokio pėdsako, Bette Davis 
— Oskaro laureatė pradėjo vaidinti 
visoje eilėje baisenybių filmų. Vė
liausias jos “The Nanny" yra ,iau 
geriau pastatytas ir sumaniau su
galvotas, su stipresne intriga, negu 
pirmieji du.

Pastatytas Anglijoje, yra įtiki
nančiai pristatytas ir iš viso gyve- 
nfmiškesnis. Nors, tenka pripažinti, 
veiksmo atomazga yra lengv.au nu
manoma ir jau ne tokia 
staigmena

Šį sykį Bette Davis yra 
auklė, Anglijoje vadinamoji 
ny”, kurios anglų šeimoje skaito- j 
mos "nepamainomos”. Ji gyvena 
šeimoje, kurioje žmona yra neuro- 
tik'ė, nelaimingame atsitikime nete
kusi dukrytės. Josios vyras retai 
kada būna namie, o sūnus Joey su
grįžta iš protiniai sutrikusių vaikų 
institucijos. Visi suaugusiejji tikimi 
kad mažoji sesytė žuvo tik per savo 
broliuko kaltę.

Tuo tarpu "nanny’’ linksmai ir i 
kantriai atlieka namų apyvoką.

didelė

vaikų j
’nan- [

Gudraus 10 m. berniuko rolėje 
William Dix, kurį malonu sekti, jo 
vaidyba taip natūrali. Šis nespal
votas filmas tik suaugusiems.

Kam reikia keliauti žemek tepa
simeldžia; kas turi keliauti jūra, 
tesimeldžia du kartu; kas gi pa
linksta j banguojančias vedybų jū 
ras, tepasimeldžia tris kartus, nes 
čia audros ir katastrofos yra kas
dieninis dalykas.

— Rusų priežodis

/■

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manul'acturers

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

2400 S. Oakley 
Tel, Vlrginiai 

■■ii ■'

)

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident, ca.ll) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
G R 6 • 7 7 7 7 24 hour tovving service

KarnHerljoa taisymas, stabdžiai, motorai tepimą- Ir 
>«nulknH pataiayms'

N v
AND FENDER W0RK

PAINTING, MECHANICAL REPA1R 
2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629 

Šavlninkaa — MIRAS CF.SAN

BODY

i

metalu aplieti

Avė., Chicago
7 - 7258 - 59

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.

• Bažnyčios susirinkimo do
kumentai verčiami lietuvių kal- 
bon. Tėvai jėzuitai Chicagoje, 
vysk. Brizgiui pageidaujant, 
verčia į lietuvių kalbą II Vati
kano Bažnyčios susirinkimo do
kumentus.

iiiiiiiiiiiiiiiimimimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Reąuest Records-
PLOKŠTELES

• Režisierius Vytautas Valiu
kas, gyvenąs New Haven, 
Conn., ruošia lėlių vaidinimą. 
Šiam marionečių spektakliui lė
les kuria dailininkas Vytautas 
Ignas.

• Antaninos Dambrauskaitės, 
buv. Kauno Operos pirmaujan
čios solistės, prof. dr. Jokūbo

Naujausios ir geriausios ilgo gro
jimo autentiškos lietuviškos plokš
telės.

Nepasitenkinkit pakaitalais.
Reikalaukit Reųueat firmos.
Kreipkitės j savo apylinkės krau 

tuves, arbo rašykit:

REŲUEST RECORDS, Ine.
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N.Y.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle's", “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TENTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MER2IAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntiniui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

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

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

ANGLYS

i

\

T
H
E

home of
MOD E R N

photo*3 pby

home of 
MOD ER N 

photo*3 -phy

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS UTWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai.
RaštlnS atdaj-a kaad en nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais Iki 3 vai. p. p.

a- — -........................  ■ ■ - ----------------------.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED by Vnešposyltorg)

FOTOGRAFAS

ŽAVIOMS NUOTAKOJ

Gowns by Martha

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. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

VYRIAUSIA IŠTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

PORTRAITS • CANDIDS
'3213 South Morgan St YA 7-5858

Prezidentas

Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

ANT VISU
SĄSKAITŲ

Gowns by Martha
PORTRAITS • CANDIDS 

3213 South Morgan St. YA 7-5858

VANDER WAGEN/ ■
\ Sinclūir \ 

HEATING J 
L OIL # 

SINCLAIR ALYVA | [ SuperMame Į

3605 West 63rd St, POrtsmouth 7-8020

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, Jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valan dos ryto iki 4 valandos popiet.

Kiekviena 
saskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

MŪSŲ SKYRIAI

Jį
N. Y.

BROOKLYN, N. 
XFIV YORK 3, 
NETCARK, N. J. 
SOUTH RIVER, 
UTICA. N. Y. 
FARMINGDALE, 
PHILADELPHIA 
ALLENTOWN, PA. 
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 31, MD. 
BUFPALO 12, NEW YORK 
I1ETROIT 12, MICH. 
HARTFORD «, OONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYHACrSK 7, N. Y., 
CLEVELAND 13. OHIO 
HAMTRAMCK, MICH. 
SO. BOSTON, MASS 
TRENTON 10, KEW JERSEY

N. I.
N. J.
23, PA.

1530 BEDFORD AVĖ. T1V T.IUAR
78 SECOND AVENUE OR 1-1540
314 MARKET STREET Ul MI 2-245240 WHITEHEAD AVENUE - CIi 7-6320BLEECKER STREET RE 2-7476
FREF.VVOOD ACRES 044)4
031 W. GIRARD AVENUE PO 9-4507126 TILGHMAN STREET HF 5-19^4
558 HUDSON AVENUE 232-2942
107 SO. VERMONT AVENUE DU 5-0550
1241 NO. ASHLAND AVENUE * Ht 6-2818
1900 ELEI IT STREET DI 2-4240
701 FILLMORE AVENUE M* TX 5-0700
11601 JOS CAMPAU AVENUE TO 8-0298
043-47 ALBANY AVENUE — CH 7-5104
303 GROVE STREET ht: 5-0308
1200 SOUTH AVENUE ta* GR 5-9740
1028 KENILWORTH AVENUE — PR 1-0000
11339 JOS CAMPAU AVENUE TO 9-3980
300 W. BROADUAV •— AN 8-1120
1152 DEUTZ AVENUE — EX 2-0300

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

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

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

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

CPAIEhm

BRUNO KEPYKLOJE

GARDŽIAUSIA DUONA—BULKUTES—SAUSAINIAI—-TORTAI

LIETUVIŠKĄ DUONĄ

y Naujas aukštas dividendas
0 mokamas už investavimo

Kas Valgo Bruno Dvona 

Visad Žydi Kaip Aguona '

Sav. BRUNO MACIANSKIS

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

VAI AIVIMIS- ANTRAD. Ir PENKT. .......................9 v. r. tkl 6 ▼. v.
VAUUIIIUD. PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. Iki 9 v. v.

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

3339 So.Lituanica Avė 
Tel- CL 4-6376

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

sąskaitas

lengv.au


Čiuožykloje

AUKSINĖ ŽĄSIS PRIE 
PACIFIKO

— Kada gi auksinė žąsis at-1 ko turinio, todėl jį ir reikia ver- 
plauks į Los Angeles vandenis?
— ne vienas kalifornietis lietu
vis teiraudavosi. Pranešame, 
kad ji pagaliau atplaukė ir pla
čioji šio miesto lietuvių visuo
menė galės ją pamatyti nuosa
vomis akimis sausio gale. Apie 
tai mus painformavo Paulius 
Jasiukonis, nepriklausomas fil
mų 
tis, 
šie 
šio
Angeles lietuvių spaudos žmo
nių būrelį į “Spectre Sound" ki
no studiją Hollywoode ir jiems 
pademonstravo ekrane “Auksi
nę žąsį”, Birutės Pūkelevičiūtės 
sukurtą filmą. Užbaigus de
monstravimą. Jasiukonis ir Že
maitaitis atsakė į žiūrovų pa
klausimus, susijusius su filmo 
geneze.

kūrėjas, ir Algis Zemaitai- 
aktorius ir režisierius. Abu 
filmų meno entuziastai sau- 
8 dieną buvo sukvietę Los

Filmas “Auksinė žąsis” yra 
spalvotas ir trunka apie dvi va
landas. Jis sukurtas pažodžiui 
sekant premijuotą tos pačios 
Pūkelevičiūtės pasakišką trijų 
veiksmų komediją. Kadangi jis 
yra ne realistinio, bet pasakiš

tinti kaip vizualinį pasakos at
vaizdavimą, tinkantį žiūrėti 
daugiau vidutinio amžiaus vai- 

; kams kaip suaugusiems, nors 
į ir pastariesiems jis gana įdo- 
: mus.

“Auksinės žąsies” filmas pra
sideda gražiu poetišku prologu, 
kurį dainuoja ir pasakoja Pi- 
k’s — vienas veikėjų. Iš viso 
filme yra 12 personažų. Reži
sierė kiekvienam jų davė indivi
dualų charakterį, pasireiškiantį 
skirtingais veiksmais, judesiais, 
balso intonacijomis, išvaizdomis 
ir apsirengimais. Iš jų lūpų lie
jasi įdomūs dialogai, kurie pa
laiko žiūrovų dėmesį per visą 
filmą. Kaip ir pritinka gerai 
pasakai, filme pravesta idealis
tinė idėja, ne liūdinanti, bet 
džiuginanti žiūrovą.

Perėjimai nuo vieno įvykio 
prie kito nepaprastai puikiai at
likti, panaudojant beveik sur- 
realistinius vaizdus, kurių este- 
tiškumas žavi žiūrovą.

Aktorių dialogai filme aiškiai 
girdimi ir suprantami. Teko nu
girsti, kad, šį filmą demonst
ruojant Clevelande, žiūrovai 

sunkiai girdėję aktorių dialo
gus. Aišku, tai nebuvo filmo 
kaltė, bet demonstruotojų apsi
leidimas — nemokėjimas nusta
tyti aparatūros.

Šis spalvotas filmas yra žy
mus įnašas į mūsų kultūros lo
byną. Jis atsirado per didelį re
žisierės Birutės Pūkelevičiūtės 
pasišventimą ir nemažesnį ak
torių pasiaukojimą. Prie galu
tinio jo atbaigimo nemaža pri
sidėjo ir minėtas Paulius Jasiu
konis su Algiu Žemaitaičiu. 
Praėjusią vasarą Birutė Pūke
levičiūtė ir abu šie vyrai vieno
je Hollywoodo studijoje tą fil
mą atkakliai tvarkė, derino, 
karpė ir sinchronizavo. Sukaup
tų pastangų rezultatas _ _ fil
mas “Auksinė žąsis”, pagaliau 
išvydęs lietuvių ekraną. Linkė
tina, kad jis apkeliautų visas 
lietuvių kolonijas ir porai va
landų mus, ypač jaunesniuosius, 
perkeltų iš kasdienybės į švie
sų pasakos pasaulį.

J. Tiltinis

— Amerikoje per metus susi
tuokia 2.5 mil. porų.

— JAV dv> iš penkių moterų 
dirba bet kurioje darbovietėje.

— Amerikoje yra 80 mil. įvai 
rių auto susisiekimo mašinų.

— Amerikoje vyresnių negu 
65 m žmonių yra 18 mil.

LITERATŪRINĖS ĮDOMYBĖS DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. sausio mėn. 22 d. 7

BRANGI POEZIJOS 
KNYGUTE

Prieš kiek laiko buvome ra
šę, kad Fauiknerio poezijos kny
ga “The Marble Faun”, išleista 
kadaise Bostone, šiandien yra 
labai didelė ir brangi retenybe. 
Tačiau ir kita jo poezijos kny
ga “Green Bough” yra taip pat 
reta ir brangi, tai 1933 m. iš
leistas eilėraščių rinkinys, šian
dien kainuojąs apie 100 dol. Rin
kinėlis išėjo dviem laidom ir 
tada kainavo 4.75 dol.

KONKURSUI 210,000 DOL.

Amerikoje yra skiriami šim
tai premijų. Gi ne kartą įvai
rūs “autoritetai”’ mūsų spaudo
je skelbia, kad esą pas mus pre-
mijų per daug, net kult, žurna
luos diletantiškai tvirtina, kad 
kitur tiek liter. premijų nėra. 
Tačiau tai yra žodžiai tų, kurie, 
tur būt, neseka kitų kraštų lite- 
rat. gyvenimo. Štai viena iš di
džiųjų premijų net 210,000 dol. 
skiria Putnam, Fawcett leidyk
los, McCall žurn. ir Embassy Pic 
turės b-vė. Iki praėjusių metų 
pabaigos buvo prisiųsta 3,000 
romano rankraščių, dar pora 
tuzinų jų neskaityta, tačiau per-

PLANINGAS TAUPYMAS
Įti moka aeftM dividendui
^63 -.....  PRADĖK T‘'J?YT!PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokamvisas pašto 
persiuntimo iSlaidas.4į%

Dabartinis dividendas 

ii mokamas du kart 

per metus. 

skaitytų tarpe jau esą tokių, 
kurie verti dėmesio. Rezultatai, 
manoma, bus paskelbti sausio 
gale.

O sausio mėnesio “The At- 
lantic” žurnalo numeris taip 
pat paskelbė pernykščių nove
lių, spausdintų to žurnalo pus
lapiuose, laimėtojus. Pirmąją 
premiją 750 dol. laimėjo Jack 
C’ady už novelę The Burnung ir 
antrąją premiją 250 dol. laimė
jo Louisa Newlin už novelę 
“Our Lašt Day in Venice”. To
kias premijas žurnalas skiria 
jau dvidešimt metų, taigi šis 
vienas žurnalas Amerikoje jau 
padarė keliasdešimt laureatų. 
Ir net keista, kai mūsuose laiks 
nuo laiko vis atsiranda raudo
tųjų dėl premijų gausos.

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesne alyva”

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

Chicago, III. 60629

s ssį

KNYGA APIE VOKIETIJĄ
Simon Schuster leidykla iš

leido jau 18 laidą knygos “The 
Rise and Fall of the Third 
Reich”. Ši Shirer knyga pirmą 
kartą išleista 1960 m. ir ligi 
šio laiko išspausdinta 360,000 
egzpl. Pradžioje kainavo 10 dol., 
dabar kainuoja 12.50 dol. Gi 

‘ Fawcett leidykla kišeninio for
mato tos knygos išpardavė jau 
2,000,000 po 1.65 dol.

PANAŠIOS KNYGOS
Prieš kelerius metus ameri

kiečių literatūroj buvo daug 

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

O
 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4685*07 South Hermitage Avenue

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

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . N E L S 0 N , 

SAVININKO

SAINT CASIMSR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas "Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Vienas blokas nuo kapinių

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7ist Street Tel. GR 6 
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-1

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

knygų su pradžia “How to”, tai 
yra, kaip pastatyti naipą, kaip 
dirbti darže, kaip padarytį nau
jas virtuvės spinteles, gi Šian
dien jau viskas pasikeitė, šian
dien jau daug knygų prasideda 
su žodžiu Sex, pvz. “Sex With- 
out Guilt”, “Sex and Secretary”. 
Tačiau ir šitai, tikimasi, praeis, 
kaip praėjo visa kita savu lai
ku labai madinga ir perkama.

P. Svilius

— 93 % JAV šeimų turi nuo 
savus televizijos aparatus.
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UŽTEMIMAI Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

I
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«*•••*

1966 metais turėsime keturis 
užtemimus; du mėnulio ir du 
saulės. (Mėnulio užtemimai ne
bus labai įspūdingi. Jie bus 
penumbriniai, t. y. mėnulio ne
palies žemės šešėlio branduolys. 
Tik pusiaušešėlis pritemdys jo 
šviesumą. Todėl daug kas gali 
užtemimų ir nepastebėti. Pir
masis mėnulio užtemimas įvyks 
gegužės 4 d. ir bus matomas 
Europoj ir Azijoj. Antrasis į- 
vyks spalio 29 d., matomas 
Amerikoje.

Kas kitą su saulės užtemi
mais. Jie šiemet bus įspūdingi. 
Pirmasis įvyks gegužės 20 d. 
Jis prasidės Atlanto vandeny
ne, maždaug pusiaukelėj tarp 
Pietų Amerikos ir Afrikos, še
šėlio takas perbėgs per šiau
rės vakarų Afriką, perkirs Vi
duržemio, Juodąją ir Kaspijos 
jūrą ir pasibaigs rytinėj Kini
joj. Tai bus žiedinis saulės už
temimas. Juo galės pasigėrėti 
Conakry ir Tomfooncton (Tim
buktu) miestai Afrikoje, o Eu
ropoje Atėnai ir Istanbulas, 
nes per šiuos miestus pereis 
mėnulio šešėlis.

Mokslininkams įdomiausias 
bus lapkričio 12 dienos užtemi
mas. Tai bus pilnas saulės už
temimas, trumpam momentui 
atslkeidžiąs saulės vainiko gro
žį ir jo paslaptis. Tam trum
pam momentui astronomai pro
fesionalai ir mėgėjai jau dabar 
ruošiasi. Užtemimas prasidės 
Ramiajam vandenyne, į vaka
ras nuo Galapagos salų, per
kirs Pietų Ameriką, Atlanto 
vandenyną ir baigsis jau beveik 
Indijos vandenyne į pietus nuo 
Afrikos žemyno. AR.

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

P I E
$1.65

JOKIO

s

Hmm Vlrgtata 7-7747 Jotai J. hm-tn Pr*

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA M0SU ĮSTAIGOS

TOS
& $2.25

1 J 3

SKIP S Self Service

FUMEHAL HOMI

LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.

LIOUOR STORE
ir 5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

JANUARY i— SAUSIO 20, 21, 22 D. D.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GfiUNYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 Mest 6Srd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834
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FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad ir ketvirtad nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nui» 9 iki 6
va] vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

i
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BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5.29

MEISTER BRAND V.S.O.P. 1MI’()RT«ED
GERMAN BRANDY Fifth $4.89

MONNET THREE STAR COGNAC Fifth $g.29

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

CINZANO IMPORTED
Dry or Svveet VERMOUTH Fifth $-|.39

IMPORTED 6 YR. OLD CANADIAN
WHISKY 86 PF. Fifth $4.39

CUSENIER IMPORTED CHERRY 
or APRICOT LIQUEUR $3.09

VANDERFLIP IMPORTED DUTCH CHERRY, 
BLACJKCURRANT, or RASPBERRY
WINES Fifth $-|.89

SLIVOVITZ 10 YEAR OLD IMPORTED
PLUM BRANDY 80 PROOF Fifth $3.98

SOUTHERN COMFORT LIQUEEUR
100 PROOF Fifth $3.89

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE_____________ Tel. VIrginia 7-6672

VASAITIS- BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL Tel. OLympic 2-1003

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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



DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. sausio mėn. 22 d.

Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga
Redaguoja Šarūnas Gavelis, 897 East Broadway, 

So. Boston 27, Mass

kad em i n ės

pošvaistės

STUDIJŲ DIENOS
Lietuvių studentų sąjungos 

XV suvažiavimo viename disku
siniame būrelyje nagrinėtas lie
tuviškasis taikos korpas (peace 
corps) neliko vien sumanymas 
be pradž'os. 1965 gruodžio 28— 
29 d. LSS surengė įvairių lie
tuvių jaunimo vasaros stovyklų 
rengėjų bei vadovų pasitarimą - 
studijų dienas Round-up Lake, 
Mantua, Ohio, prieš pat Stu
dentų ateitininkų sąjungos žie
mos kursus. Aptarta viena tai
kos korpo dalis — vadovų tal
ka stovykloms, kuri prasidėtų 
š ą vasarą.

Studijų dienose dalyvavo 19 
asmenų iš 7 vietovių. Tai, tur 
būt, pats pirmasis pasitarimas 
stovyklų reikalu įvairių organi
zacijų narių drauge. Aptarti 
stovyklų vadovavimo, progra
mos, tvarkos ir lietuviškumo 
dalykai; buvo devynių stovyk
lų aprašymai - pranešimai, spal 
votų vaizdų iš stovyklų; vyko 
apie 50 knygų ir leidinių paro

dėlė su įvairių stovyklų laikraš
tėlių rinkiniu.

Svarbiausias darbotvarkės da
lykas — ateities planai. Kokiu 
būdu sudaryti aplinkybes lietu
vių taikos korpą pradėti šią va
sarą jaunimo stovyklose? Siū
loma suž’noti stovyklų pageida
vimus ir reikalavimus (kokių 
reikėtų vadovų, specialistų, lau- 
žavedžių, sporto ir žaidimų ve
dėjų, lituanistikos instruktorių, 
tautinių šokių • ir dainų moky

i A, Saulaitis, SJ, praveda Talkos kuopos lietuviams Amerikoje diskusinį 
I būrelį LSS suvažiavime.

Momentas iš Pax Romanu diskusinio būrelio Clevelande

tojų ir kt.), o iš studentų ir ki
tų tarpo per spaudą bei susi
rinkimus kviesti norinčius visą 
vasarą prastovyklauti už mažą 
užmokestį, padėti stovykloms, 
kurioms trūksta vadovų, ku
rios nesugeba suruošti stovyk
los dėl vadovų trūkumo, kurios, 
gavusios kelis vadovus, galėtų 
iš vidutinės kokybės suruošti 
Jaunimo metams tinkamą sto
vyklą. Išbandžius šį pirmą tai
kos korpo žingsnį, būtų galima 
planuoti tarnybą vietovėse ir 
ruoštis siųsti narius į pagalbą 
kitų kraštų lietuviams.

Siūlyta kreiptis į PLB, kad 
įsteigtų stovyklų skyrių, kuris 
palaikytų informacinius ryšius 
taip įvairių stovyklų rengėjų 

ir vadovų (1965 m. vyko JAV 
ir Kanadoje 11 rengėjų 30 sto
vyklų su 3,000 stovyklautojų). 
Nelaukdami oficialių nutarimų, 
dalyviai nors laikinai pasidali
no šiais darbais: Jūratė Veb- 
laitytė (New Jersey) paruoš in
formacinę brošiūrėlę ir spaudoje 
tėvams bei visuomene’, ragi
nant, kad 1966 m. daugiau jau
namo stovyklautų: Dalia Skrins- 
kaitč ir Vida Tamulaitytė (T •- 
ronto) rūpinsis pavasariui nu
matytu oficialiu stovyklų vado
vų pasitarimu ir ruošis 1966 
rudenį išleistinai stovyklų ap
žvalgai - metraščiui. Sudaryti 
keli projektai: bendrų gairių 
Jaunimo metų stovykloms ir 
bendradarbiavimo būdų stovyk
lų vadovams ir stovyklų ren
gėjams.

Ten pat vyko diskusijoa apie 
prieškongresinės jaunimo sto
vyklos 'Dainavoje birželio 25— 
30) tikslus, programą, tvarką.

LSS dėkinga SAS valdybai 
už globą stovyklavietėje. LSS 
vardu studijų dienomis rūpinosi 
stud. A. Saulaitis. SJ, į kurį, 
norį stovykloms patalkint, gali 
kreiptis (Boston College, Chest- 
nut Hill, Mass. 02167).

a. b.

Taikinys — Jungtinės 
Tautos

Rūta Domarkaitė, Chicagos 
Liet. stud. sąj. skyriaus sekre
torė, yra nauja Tarptautinio 
skyriaus vedėja. Visi skyriai 
yra skatinami suruošti susirin
kimus sausio 28 d. arba vasa
rio 4 d. savaitgaliuos, kuriuose 
būtų nagrinėjama galimybės pa 
naudoti Jungtines Tautas kaip 
politinės mūsų veiklos taikinį. 
Susirinkimų išvadas tuojau nu- 
siųskit Rūtai Domarkaitei (Re
gina Hali, 3800 W. 103 St., Chi
cago, III.), kad ji efektyviau 
galėtų tartis su latvių ir estų 
studentais, kada juos sutiks 
vasario mėnesį aptarti šį spe
cifinį reikalą.

Visi studentai-ės yra ragi
nami įeiti nariais arba akty
viai remti Vasario 16-tos mi
nėjimo komitetus ir taipgi 
vietinius Jaunimo metų ko

mitetus!!!

Visų narių dėmesiui!
Liet. stud. sąj. CV-ba pasky

rė Nijolę Šlapelytę Rinkiminės 
kom-sijos pirmininke. Rinkimi
nę komisiją sudaro didžiumoj 
iš Rochesterio skyriaus studen- 
tų-čių. (Rinkiminės komisijos 
paskirtis yra pravesti metinius 
Liet. stud. sąj. Centro valdybos, 
Garbės teismo ir Kontrolės ko
misijos rinkimus.)

• LSS metinės knygos redak
cija prašo pranešti, kad visi jos 
užsakyti rašiniai (skyrių veik
los apžvalgos, suvažiavimo dis
kusinių būrelių pranešimai, stu
dijos ir t. t.) turi būti prisiųs
ti ligi š. m. vasario mėn. 20 d. 
Redakcijos adresas: Mykolas 
Dranga, 6821 So. Maplevvood 
Avė., Chicago, III. 60629. Telef. 
776-8948.

Jau galvokime apie Jaunimo metų 
studentų suvažiavimą

Sekantis Lietuvių studentų 
sąjungos visuotinis suvažiavi
mas įvyks Toronte, Kanadoje. 
Į suvažiavimo rengimo komisiją 
įeina Vida Tamulaitytė, Aldona 
Bušinskaitė, Gailius Skrinskas 
ir Audrius Šileika. Clevelando 
suvažiavimas ilgai nebus už
mirštas dėl prelegentų provo
kuojančių minčių, dėl diskusi
nių būrelių, dėl pastiprintų se
nųjų ir sumegztų naujų drau
gysčių. Ar Toronto suvažiavi
mas pajėgs jį pralenkti? Jeigu 
naujai paskirtos komisijos na

Giedrė Rinkūnaitė ir Jarūna Venckaiiskaitė išlydi poetą Henriką Nagį 
iš Lietuvių studentų sąjungos visuotinio suvažiavimo Clevelande.

R. Gulbino diskusinio būrelio dalyviai LSS suvažiavime Clevelande

riai pasitartų su Guoda Stuogy- 
te, Giedre Degutyte, Ramune 
Kub'iliūnaite, Algiu Rukšėnu, 
Rimu Gulbinu ir ypač su Vytau
tu Januškiu (kuriem visa Są
junga yra labai dėkinga), gali
mybė vis tobulint Lietuvių stu
dentų sąjungos visuotinius su
važiavimus smarkiai padidėtų. 
LSS 16-tai suvažiavimo rengi
mo komisijai linkim ištvermės 
ir ypač vaizduotės, beruošiant 
Jaunimo metų užsklandinį įvy
kį.

DAINAVOS STOVYKLAVIETĖS DEŠIMTMETIS
(Atkelta iš 1 psl.) 

lavimui yra 200 lovų, o gerai 
izoliuotam apšildomam pastate 
žiemos stovyklavimui yra 80 
lovų. Tenisui, krepšiniui, kumš
tiniu! yra įrengtos asfaltuotos 
aikštės. Iš dumblo apžėlusio 
10 akrų ežero padarytas kulti
vuotas skaidraus vandens su 
smėlėtais paplūdimiais 12 akrų 
plotas, tinkamas maudymuisi ir 
žuvavimui. Prie vasarotojų ir 
stovyklautojų paplūdimių yra 
įrengti atskiri du šokinėjimo 
bokštai. Vasarojančią visuome
nę aptarnauja specialiai pasta
tyta svetainė. Be to, yra išskir
ta sritis šeimoms stovyklauti 
palapinėse. Talkos būdu yra pa
sodinta 18,000 pušaičių. 5,000 
iš anksčiau sodintų jau iškyla 
virš gana aukštos žolės ir se
kančiais metais gražus pušynė
lis puoš kalnelį prie ežero ir lie
tuviškojo kryžiaus.

*
Stovyklavietė susikūrė ne pri

puolamai. Susidarė būrys entu
ziastų, kurie jaunimo stovykla
vietės įkūrimą laikė savu rū
pesčiu ir pajėgė tam skirti sa
vo laisvalaikį ir sugebėjimus. 
Dainavos neapmokami talkos 
darbai yra viena iš įdomesnių 
apraiškų. Tai buvo tikras lietu
viškas Peace Corps. Smagu, 
kai jaunas akademikas savo 
dviejų savaičių atostogas pa
švenčia pastatų dažymui, arba 
sumanus amatininkas deda lu
bas, grindis, savaitgaliais gami
na baldus, arba inžinierius brai
žo projektus laisvalaikiu, arba 
sąska’tybos tvarkytojas ar dar
bų vykdytojas stovyklos įren
gimo uždavinius supranta kaip 
savo daugelio metų rūpestį.

Čia prisimenami asmenys, 
lemtingai prisidėję prie stovyk
lavietės atsiradimo tokioje for
moje, kokioje ji yra dabar.

Jaunimo stovyklos organiza
toriai ir darbų vykdytojai:

Inž. Bronius Polikaitis, glo
bos komitetų pirmininkas, tel
kęs piniginę paramą, savo pasi
tikėjimu visuomenėje tai sėk
mingai atlikęs; be to, jis yra 
ilgametis ir savaitgalinių talkų 

organizatorius, Dainavos tvar
kymo ir įrengimo darbuose pa
rodęs didelės aukos dvasios.

Inž. Jurgis Mikaila, pirmojo 
statybos komiteto pirmininkas, 
rūpestingai vykdęs pirmųjų sto
vyklos pastatų statybos priežiū
rą ir kurį laiką talkinęs kituo
se darbuose.

Dr. inž. Leonas Bajorūnas, 
kelis metus buvęs stovyklos val
dybos ir statybos komiteto sek
retorius, paruošęs ežero tvar
kymo planus, sudaręs pirmąsias 
topografines nuotraukas.

Inž. Pranas Baltakis, kaip 
netikėta dovana iš šalies kaip 
stovyklos kūrimo pradžioje 1956 
m., taip ir 1964 m., pasiėmęs 
nemokamų atostogų, keliems 
mėnesiams atvykdavo iš Los 
Angeles stovyklavietės ežero 
tvarkymo darbų vykdyti.

Dr. agr. Vladas Bublys ir Ig
nas Skirgaudas, per ištisą de
šimtmetį tvarkę ir dabar tebe
tvarką stovyklavietės sąskaity
bą ir atskaitomybę, naudodami 
modernią ekonominių organiza
cijų sistemą.

Jadvyga Damušienė, pakėlu
si ne tik savo vyro stovyklinius 
įsipareigojimus, bet ir pati or
ganizavusi ir vykdžiusi visą ei
lę darbų, kaip meno parodas, 
vaikų šventę, kartūnų balių, 
vadovavusi kelioms stovykloms 
ir kelerius metus vedusi “Dai
navos” korespondencinę infor
maciją.

Kun. Vikt. Dabušis iš New 
Yorko, sutelkęs stambią pinigi
nę paramą ir tuo davęs impul- I 
są ryžt s statybos darbams, da- i 
bartinls ALRKF jaunimo sto- ! 
vykios organizacijos dvasios va- ' 
das, per visą dešimtmetį labai Į 
aktyvus visuose stovyklos sta- Į 
tybos ir tvarkymo reikaluose. )

Simonas Laniauskas, Cleve
lando globos komiteto pirminin
kas, ir dr. Petras Kisielius, Chi- ! 
cagos globos komiteto pirminiu- | 
kas, intensyvioje talkoje per vi
są dešimtmetį dirbę ištvermin
gai ir su savo kolektyvais su
kėlę stambias pinigų sumas jau
nimo stovyklai.

Vacius Lelis, ūkio būdu įvyk
dęs asfaltavimo darbus, prave
dęs piniginį vajų, aktyviai or
ganizavęs talkininkus ir buvęs 
Detroito globos komiteto pir
mininkas.

Jonas Buitkus, per visą de
šimtmetį pašventęs daugumą 
sezono savaitgalių stovyklos 
tvarkymui kaip jos šerifas, vyk
dęs stovyklos paruošimą žiemai, 
organizavęs jos pavasarinius 
valymus.

Kun. Br. Dagilis, buvęs pir
masis administratorius, nuolat 
talkinęs stovyklos tvarkymo

darbe, šįmet įvykdęs 10,000 pu
šaičių sodinimą.

Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserys nuo pat stovyklavietės 
įkūrimo patvariai ir sumaniai 
vykdo stovyklavimo priežiūrą 
vasaros sezono metu, į stovykla
vietės gyvenimą įnešdamos ver
tingą indėlį.

Ūkinę bei administracinę sto
vyklavietės priežiūrą vykdė: 
dr. kun. Petras Celiešius, bu
vęs administratorius, Algis Bra
žėnas, inž. VI. Bajalis, Juozas 
Gruzdąs, kun. Petras Patlaba, 
dabartinis administratorius.

Iš pagrindinių talkininkų at- 
žymėtini:

Adolfas Vasiulis, įrengęs se
serų namo vidų, pagaminęs bal
dus, aktyviai talkinęs statybos 

Daug rankų, daug instrumentų ir daug balsų Nuotr. V. Maželio

darbuose ir talkinąs remonto 
darbuose.

Česlovas Anužis, su grupe pa
galbininkų įvykdęs elektros ins
taliacijos darbus baltajame — 
žieminiame pastate.

Kazys Jankauskas, įruošęs ir 
aptvėręs sporto aikštes.

Juozas Kazlauskas, Raudono
jo Kryžiaus instruktorius, vyk
dąs maudymosi priežiūrą bei 
plaukimo kursus, savo darbo 
suolais paruošęs ežero pakran
tes.

Planų paruošime, talkino arch. 
Edmundas Arbas, arch. Arvy
das Barzdukas, inž. J. Dunčia, 
inž. M. Narbutas ir kit.

Specialiu talkos darbu prisi
dėjo M. Baukys, M. Buitkienė, 
V. Gražulis, J. Jasiūnas, Edm. 
Okas, J. Radas, J. Rauličkis,
K. Sragauskas, Br. Totorūnas, 
inž. J. Veselka, J. Valukonis.

Globos komitetų pirmininkai 
bei lėšų vajų vykdytojai: St. 
Gurliauskas, V. Čižauskas, J. 
Ratnikas, Česl. Bankauskas, V. 
Biliūnas, L. Heiningas, F. Ma- 
nelienė, Vikt. Palūnas, Vacį. 
Roeiūnas, Anelė Lukoševičiūtė, 
S. Dryžienė, Anelė Bajalienė, 
Marija Bukauskienė, O Ratni- 
kienė, J. ir O. Rutkauskai, J. 
Rėklys, Pr. Polteraitis, J. Duo
ba ir kiti.

Yra. daug asmenų, vertingai 
pagelbėjusių stovyklavietės dar
buose kaip daugelio savaitgalių 
talkininkai ir vyresnieji ir stu
dentai. Pagrindiniai jų talkos 
dirbai buvo pastatų dažymas, 
stogų dengimas, grindų kloji
mas betono bei asfaltavimo 
darbai, lieptų bei stalų gamyba, 
žolės plovimas, medžių sodini
mas ir taip toliau. Apytikriu 
apskaičiavimu į stovyklavietės 
įrengimą įdėta apie 8,000 neap
mokamo fizinio darbo valandų.

Yra labai didelis indėlis visų 
globos komitetų narių bei vajų 
bei švenčių rengėjų, jų darbo 
rezultatai bus pateikti atskira 
pranešimu. Stovyklavietės de
šimtmečio leidinyje bus sten
giamasi visus darbo ir lėšų su
telkimo talkininkus paminėti, 
tuo pavaizduojant, kiek vertin
gas talkos neapmokamas dar
bas buvo šios stovyklavietės 
įrengime.

*

Šios stovyklavietės pagrindi
nė paskirtis yra tarnauti orga
nizuoto jaunimo grupėms ir šei
moms su vaikais. Dainavos sto
vyklavimo įrengimai yra geres
ni negu kitur, o jų naudojimas 
daug pigiau prieinamas. Pasta
čius apšildomą pastatą, stovyk
lavietė yra tinkama naudojimui 
ne tiktai vasarą, bet ir žiemą. 
Tad ji tinka vasaros poilsiui, 
kursams, studijų dienoms, spor
tinėms žiemos išvykoms, užda
roms rekolekcijoms bei suvažia
vimams. Ne vasaros sezono me
tu ja gali pasinaudoti ir suau- 
siųjų grupės įvairių tarybų po 
sėdžiams bei šeimų susitiki
mams. Tai ir patogu ir ekono
miškai įkandama, nes čia pat 
vietoje ir posėdžių salės, ir val
gykla su virtuve, ir koplyčia, 
ir nakvynė, ir graži gamtinė ap
linka, ir, be to, labai žemos jos 
naudojimo išlaidos.

Dainavos gamta patraukia 
jaunimą savo kalneliais, smėliu, 
medžiais, uogomis, paukščiais, 
vėžliais ir žalčiukais. Savo arti
ma aplinka, plačia erdve, bei 
pasireiškimo laisve ji pagauna 
pačių jauniausiųjų dėmesį. Jie 
čia gali laipioti kalnais, klam
poti neįžengiamais raistų take
liais, dainuoti, žaisti, šūkauti, 
maudytis. Čia yra jų žemė, jų 
plotai, jų laužavietės. Todėl jie 
ją mėgsta. Ir ne tėveliai juos, 
bet jie tėvelius į Dainavą trauk
te traukia. Ji jiems ir sava, ir 
miela, ir jauki. Kai kurie jų ją 
vadina mažąja Lietuvėle.

Audringoje idėjinėje aplinko
je Dainava yra virtusi lietuvy
bės simboliu. Visiems yra girdė
tas posakis “Į Dainavą, ar į Ala- 
bamą”. Jis panaudotas, supo
nuojant Dainavą, kaip rūpestį 
savo tauta, o Alabamą, kaip 
rūpestį bendrinėmis problemo
mis. Be abejo, yra simpatinga, 
kad Dainava tapo savos tautos 
ir Lietuvos laisvės simboliu, bet 
verta paminėti, kad tuose, kū
le Dainavą lanko, ji intensyviai 

ugdo dėmesį ir bendrinėmis 
problemomis. Tuo atžvilgiu Dai
navos dvasia yra daug huma
niškesnė ir daug nuoseklesnė 
negu mus supančios aplinkos. 
Pastaroji koegzistencijos tiks

lais dažnai siekia pamiršti Lie
tuvos ir kitų kraštų pavergimą 
ir dėl savo praktiškų išskaičia
vimų darosi neištikima laisvės 
idėjos visuotinumui. O juk aiš
ku, kad ir kiekvienos tautos 
kaip ir rasės problema turėtų 
būti bendrinė, pasaulinė prob
lema visiems.

Dainava pajėgia visas bend
rines problemas pilnai apimti 
ir kartu kovoja, kad savos tau
tos laisvės klausimas būtų tvir
tai įteisintas pasaulinėje plot
mėje.

Krikščioniškai humanistinio ir 
lietuviškai idealistinio apsispren 
dimo įtakoje nepasitenkinta pil
kąja gyvenimo tikrove, žavė
tasi ateitimi, nepaskęsta reališ- 
kume, siekta aplinkos pakeiti
mo pageidaujama prasme. Ir 
šiai tokiame darbe Dainavos 
kūrimo motyvai ir tikslai pa
sidarė daug aukštesni, negu 
pradžioje buvo manyta.

Dainavos ateitis ir įtaka pri
klausys nuo to, kiek atsiras as
menų iš priaugančiosios naujo
sios kartos su panašiu rūpesčiu 
ir noru talkinti be užmokesčio, 
t. y. kiek atsiras norinčių įsi
jungti į lietuviškojo Peace Corps 
darbą. Be abejo, jų jėgos bus 
reikalingos ne tiek stovyklos 
įrengimo darbuose, kiek suma
nioje bei sąmoningoje veikloje 
jaunesniųjų tarpe.

Redakcijos prierašas. šio 
straipsnio autorius, vertai su
minėjęs visą eilę Dainavos idė
jai ir jos darbo talkai pasišven
tusių žmonių, kukliai praėjo 
pro save. Iš tikrųjų gi, dr. A- 
dolfas Darnusis buvo pats pir
mapradis šio didelio darbo su
manytojas ir nepavargstantis 
Dainavos idėjos kėlėjas, o taip 
gi visokiausių jos kasdieninių 
darbų talkininkas pačia konkre
čiausia prasme. Tad ir Dainava 
didžia dalimi yra A. Damušio 
“kūdikis”, nes be Damušio eitų 
pareigų ALRK Federacijos vado 
vybėje ir be jo tenykštės veik
los stovyklos idėjos realizavi
mo kryptimi, vargu ar šiandien 
džiaugtumės tuo, ką turime ir 
regimai dabarčiai ir viltingai a- 
teičiai Dainavoje.
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