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TŪKSTANČIAI KOLUMBIEČIŲ 

LIETUVIŲ KONCERTUOSE
Aldonos Stempužienės, Dariaus Lapinsko ir Leono Barausko kultūriniai laimėjimai

Spalio mėn. 22 - 29 dienomis 
Bogotoje, Kolumbijos sostinėje, 
lankėsi Pasaulio Lietuviu Ben
druomenės Valdybos pasiųsta į 
Pietų Amerikos kraštus kultūrinė 
misija, kurią sudarė solistė Aldo
na Stempužienė, kompozitorius - 
dirigentas Darius Lapinskas ir ak 
torius Leonas ..Barauskas. Mieli 
svečiai atvyko iš Venecuelos, kur 
buvo pasirodę su savo meninėmis 
programomis lietuvių ir ameri
kiečių kolonijose.

Pirmas toks įvykis svetimose 
padangėse

Bogotoje jie išėjo taip pat i pla
čiausią publiką. Mat, kun. M. Ta 
mošiūnas buvo supažindinęs Ko
lumbijos Simfoninio orkestro diri 
gentą estą Olav Roots su D. La
pinsko muzika, tai mūsų jaunasis 
kompuzitorius su soliste, jau prieš 
kelerius metus dainavusia su tuo 
pačiu orkestru, buvo pakviesti vie 
nas diriguoti ir kita dainuoti spa
lio mėn. 25 d. koncerte, įvykusia
me valstybiniame Colon’o teatre. 
Nežinia, ar ligi šiol kuris trem
tinių lietuvių buvo pakviestas di
riguoti abonentiniam simfoninio 
orkestro koncertui. Atrodo, kad 
D. Lapinskas yra pirmasis gavęs 
tokį kvietimą. Solistė ir dirigen
tas, kurių lėktuvas iš Venecuelos 
pavėlavo vieną dieną, iš aero
dromo turėjo tiesiai važiuoti į re
peticiją su orkestru, dar nespėję 
atsigauti nuo apsvaigimo, kurį su 
kelia keleiviams, įpratusiems gy
venti žemumose, atvykimas į Bo
gotą, kai miestas guli 2640 metrų 
aukštyje nuo jūros lygio. Nežiū
rint tokio trumpo laiko, per ketu
rias repeticijas, solistė nugalėjo a- 
klimatizacijos sunkumus, o diri
gentas paruošė stambią koncerto 
programą, kurios lietuviškoji da
lis buvo visai nepažįstama orkes
tro muzikams. Apie koncertą te
kalba specialistai.

Rinktiniuos didžiosios spaudos 
puslapiuos

Svarbiausias muzikos kritikas 
šiame krašte dr. Otto de Greiff, 
dabartinis Valstybinio universi
teto vicerektorius, štai kaip atsi
liepia, didžiausio Kolumbijos dien 
raščio, “EI. Tiempo” savaitinėje 
muzikos apžvalgoje, kuri pasiro
dė spalio mėn. 27 dienos nume
rio 15 psl.:
“Lietuviai artistai: Du lietuvių

Šiame numery

• Padarykime lituanistiką pa
sauline.

• Tūkstančiai kolumbiečių lie
tuvių koncertuose.

• Draustas (sutanoje!) teatra
las, ištikimas kilniam pomė
giui

• Albino Baranausko eilėraš
čiai.

• Kelios pastabos dėl kultūri
ninkų ir visuomenininkų pa
gerbimo PLB seime.

• Viena paskaita ir jos lėkšta 
kritika.

• “Aušros sūnūs” teatro festi
valyje.

• Išsklaidyti mitai.
• Ar paversime garsą spalva?
• Moterų gyvenimas.

JI'OZAS ZARANKA zosopranų repertuare, vėl daini
ninkė sužavėjo publiką puikiu 
balsu, turtingu įvairiais išraiškos 
niuansais. Tai buvo Donizetti Fa 
voritės “O mio Formando” ir Sa- 
int - Saens Samsono ir Dailios 
“Mon coeur s’ouvre a ta voix.” 
Tik prieš nedaugelį metų Rosinos 
rolė Rosini’o Sevilijos Kirpėjuje 
grįžo į savo orginalią formą (vėl 
dainuojama mezzoprano, o ne 
koloratūrinio soprano, kaip pa
prastai buvo daroma). Aldona 
Stempužis baigė savo pasirodymą 
populiaria arija: Una voce poco 
fa, kuri sukėlė tokį publikos entu 
ziazmą, kad solistė turėjo ariją 
pakartoti”.

Koncerto programoje kitas mu 
zikas kritikas Hermando Caro 
Mendoza supažindina kolum- 
biečius su D. Lapinsko “Mergai
tės dalios” ciklu: “Veikalas para
šytas mezzosopranui ir orkestrui. 
Jame panaudojami kai kurie lie
tuvių liaudies dainų melodiniai, 
ritminiai ir harmoniniai bruožai. 
Vis dėlto, tai nėra liaudies muzi
kos stilizacija, o tikrai orginali kū 
ryba, parašyta drąsiu moderniu 
stiliumi. Orkestrinėje dalyje D. 
Lapinskas naudoja labai suma
niai skirtingas instrumentalines 
spalvas, paprastai sugrupuotas į 
mažas kombinacijas, kurios suda 
ro puikų efektą ir dažnai turi ma
gišką koloritą.”

Kai publikai pritrūko vietų, 
o koncertas filmuojamas.

Colon’o teatras, kuriame tel
pa apie 1000 žiūrovų, penkatadie 
nį buvo pilnas. Į koncertą atėjo

artistai buvo praeito penktadie
nio simfoninio koncerto protago
nistai: kompozitorius - dirigen
tas Darius Lapinskas ir mezzoso- 
.pranas Aldona Stempužis, da
bar gyveną Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse (Chicagoje ir Cleve
lande). Pirmasis yra operų, su 
pasisekimu pastatytų Chicagoje, 
autorius: viena jų — “Maras” 
dėl savo turinio pobūdžio turi bū
ti atliekama įvairiomis kalbomis. 
Lapinskas, susiformavęs tvirtoje 
vokiškoje mokykloje, penktadie
nį mums pateikė pavyzdį, nors ir 
trumpą, savo meno, kuris posireiš- 
kia timbro ir orkestro tiksliu iš
naudojimu ir jų vykusiu sulieji
mu su žmogaus balsu. Tas pavyz
dys yra septynios lietuvių dainos, 
kurias dainavo jo tautietė. Buvo
me taipgi įtikinti (kas nėra daž
na), kad Lapinskas yra lygiai pui 
kus dirigentas, kaip ir kompozito 
rius, išgirdę jo diriguojamas Mo
zarto Don Juano uventiūros ir Be 
ethoveno Antrosios simfonijos iš
studijuotas ir gyvas versijas.

Aldona Stempužis parodė D. 
Lapinsko dainose labai kontras
tuotą ir išraiškų lyrinį registrą, i- 
dealų balsą šio tipo dainoms, ku
rios remiasi nostalgiškai tautinių 
melodijų panaudojimu, be
sireiškiančiu daugiau savo esme 
negu pačia forma. Solistės beklau 
sant, buvo tikrai sunku tikėtis, 
kad galėtų kas apvaldyti lygiai sė 
kmingai labai įvairius praeito šim 
tmečio operų repertuaro aspek-j 
tus. Dviejose arijose, garsiose mez Į

Rudenio rytas Nuotrauka V. Maželio

Darius Lapinskas dūfiguoja Kolumbijos Simfoniniam orkestrui ir dainuoja solistė Aldona Stempužienė koncertinėje “Teatro de Colon” 
salėje, Bogotoj. Nuotrauka Rosal

ir visa vietinė kolonija su sve
čiais iš Medellin’o ir Cali miestų. 
Sekmadienį, muzikos populiari- 
zacijos tikslu, koncertas buvo kar 
tajamas kitame didesniame Ko
lumbijos teatre (jame telpa 2300 
asmenų). Po palankių kritikos 
atsiliepimų prisirinko tiek muzi
kos mėgėjų, kad porai šimtų teko 
per visą koncertą stovėti. Šio kon 
cerio metu minėtas kritikas Otto 
de Greiff labai maloniai pristatė 
mūsų artistus, pabrėždamas lietu
vių, išsiblaškiusių po visą pasaulį, 
prisirišimą prie savo senosios 
tėvynės, kalbos ir papročių, nepa
gailėdamas šiltų žodžių ir lietu
viams, gyvenantiems Kolumbijo
je. Šis koncertas su Otto de Greiff 
paaiškinimais buvo filmuoja
mas. Jis šeštadienį (XI.2) perduo
tas per televiziją. Taigi jį pama
tė ir išgirdo dar dešimtys tūkstan
čių kolumbiečių. Žodžiu, lietu
vių kultūros reprezentacijai pada 
rytas puikus patarnavimas.

Leono Barausko dailusis žodis 
ir Donelaičio “Metai” kolumbie- 

čiams studentams.

Spalio mėn. 26 d. (šeštadienį) 
lietuviai susirinko į savųjų pobū
vį (dalyvavo tik du svečiai estai: 
dirigentas O. Roots ir jo žmona), 
kurį suorganizavo Bogotos Lietu
vių moterų draugija Club Militar 
svetainėje, gautoje tai šventei Di
džiulių, to klubo narių. Prieš va
karienę, po trumpo mūsų genera
linio konsulo Stasio Siručio kal
bos, prasidėjo meninė programa, 
kurios stambiausioji dalis buvo 
atlikta aktoriaus Leono Baraus
ko. Publikai, seniai begirdėjusiai 
meniškai apipavidalintą mūsų ra 
šytojų žodį, o jaunimui ir visai jo 
negirdėjusiam, buvo maloni štai 
mena L. Barausko puikiai pateik
ti mūsų literatūros lobiai: į pasa
kų pasaulį įvedė Juliaus Kaupo 
“Arlekino meilė” (ištrauka iš 
knygos “Daktaras Kripštukas pra 
gare”) su D. Lapinsko muzikine 
palyda; sekė mūsų klasiko Done
laičio “Pavasario linksmybių” 
fragmentas, pagaliau Jono Meko 
Semeniškių idilių “Vasaros nak

tys”, atliktos drauge su A. Stem- 
pužiene. Po ta solistė padainavo 
D. Lapinsko “Eglelę aukštuolę” 
ir “La Baigneuse”. Vakarienės 
metu L. Barauskas skaitė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Val
dybos sveikinimą Pietų Amerikos 
lietuviams. Tautiečių prašomas, 
gražia žemaičių tarme papasako
jo dar ir liaudies pasaką.

Tenka pastebėti, kad L. Baraus 
kas šalia šios programos dar užfik 
savo Donelaičio metų framen- 
tą juostoje Valstybinio universi
teto Filologijos departamentui: 
klasikinių kalbų sekcijos studen
tai, išklausę mano trumpo įvado 
apie Donelaitį, turėjo progos iš
girsti meniškai skaitomą lietuviš
kąjį hegzametrą ir palyginti jį su 
graikiškuoju ir lotyniškuoju.

Bogotos lietuvių kolonija yra 
labai dėkinga Pasaulio lietuvių 
Bendruomenės Valdybai, suda- 
rusiai sąlygas šiai kultūrinių am
basadorių kelionei po P. Ameri
kos kraštus, o ypatingai dėkinga 
muzikos ir teatro reprezentan
tams, solistei Aldonai Stempu- 
žienei, kompozitoriui — dirigen 
tui Dariui Lapinskui ir aktoriui 
Leonui Barauskui, atgaivinu
siems mūsų prislopusią tautinę 
dvasią ir išgarsinusiems Lietuvos 
ir lietuvių kultūros vardą Kolum 
bijoję (ta proga reikia tikėtis, kad 
pasikels iš letarginio miego ir vie
tinė Lietuvių Bendruomenės or
ganizacija).

Tenka dėkoti ir kun. Mykolui 
Tamošiūnui, kurs sudarė progą 
mūsų gabiam kompozitoriui Da
riui Lapinskui diriguoti vienam 
iš geriausių Pietų Amerikos sim
foninių orkestrų. Reikia tikėtis, 
kad šis mūsų artistų apsilanky
mas Bogotoje nebus paskutinis ir 
kad teks, gal būt, pamatyti ir iš
girsti Lapinsko operą “Marą”, ku 
ria smarkiai domėjosi minėtas di
rigentas O. Roots ir kritikas O. de 
Greiff.

PADARYKIME LITUANISTIKĄ 
PASAULINE

Ne kartą spaudoje ir šiaip 
įvairiomis progomis pasidžiau
giam, kad po tiekos išeiviškų- 
jų metų lietuviškoje kultūrinė
je ir kūrybinėje veikloje te
besam gyvi, net priauga nau
jos jaunimo kartos, kurioms 
lietuviškoji literatūra, menas, 
muzika ir kita šakota mokslinė 
lituanistika nėra vien tušti žo
džiai, o jų pačių jaunatviškų 
pastangų ir laimimų kūrybi
nių rezultatų dalis.

Visa bėda tik, kad mes tą 
visą plačiąja prasme lituanis
tiką malam ir pikliavojam 
daugiausia tik sau. Iš jos bal
tų ir dvasinių vitaminų pilnų 
miltų daugiausia kepamės ban
deles tik sau, visai jų neduo
dami paragauti ir kitiems — 
mūsų kaimynams, mūsų sve
čiams ir šiaip artimesniems ar 
tolimesniems kąsnių smagu
riams, kurių visose tautose ir 
visuos pasaulio kampuos yra 
ąpsčiai.

Žinoma, pirmoj vietoj visa 
ta lituanistika yra mūsų pa
čių brangiausioji nuosavybė, 
mums patiems labiausiai būti
na ir mūsų pačių plačiausiai 
naudotina. Tačiau vien tik į 
save čia įsižiūrėti ir džiaug
tis sava lituanistika, lyg ma
ži vaikai aslos žaisleliais, bū
tų perdaug siauras ir pačiai li
tuanistikai žalingas žaidimas. 
Jeigu nenorime būti pasaulio 
kultūrinės raidos užmiršti, tu
rime dėti visas pastangas, kad 
mūsoji lituanistika būtų tos 
pasaulinės srovės integralinė 
dalis, visų matoma, visų ver
tinama, visų naudojama.

Pora pavyzdžių. Gerai, kad, 

sakysim, Algirdas Landsber
gis parašė, leidykla išleido, o 
tas ar kitas mūsų teatrinis 
sambūris suvaidino jo dramą 
“Penki stulpai turgaus aikštė
je”. Bet lygiai gerai, gal net 
mūsų kultūros pasauline paži
nimo prasme svarbiau yra tai, 
kad ta drama buvo išversta 
anglų ir latvių kalbosna ir vie
nų ir antrų scenose ne kartą 
vaidinta. Gerai, kad Aloyzas 
Baronas parašė keletą romanų, 
bet ypač gerai, kad du iš jų 
yra išleisti ir anglų kalba, su
silaukdami amerikiečių litera
tūrinės spaudos dėmesio. Pui
ku, kad mūsų dailininkai ren
gia parodas savo bendruome
nės pastogėse, bet širdžiai dar 
smagiau, jeigu jų kūrybą ran
dame ir amerikiečių galerijo
se, ta proga ten užtinkant Lie
tuvos ar lietuvio vardą. Būti
na. kad impozantiški Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
leidiniai būtų kiekvieno švie
sesnio lietuvio knygų lentyno
je, tačiau dar būtiniau, kad jie 
būtų ir įvairių kraštų univer
sitetų ir šiaip bibliotekų len
tynose.

Va, čia ir turėtume ypač at
kreipti dėmesį į nemūsiškių 
bibliotekų papildymą lietuviš
komis knygomis, aplamai vi
sokeriopa lituanistika. Bent 
didžiųjų lietuvių kolonijų mies
tų viešosios bibliotekos turė
tų puoštis kur kas gausesniais 
lietuviškųjų knygų kiekiais. 
Nueini, pavyzdžiui, į Chicagos 
miesto centrinę biblioteką ir 
parausti iš gėdos: koks men
kas ir kaip prastai išleistų lie- 

(Nukelta į 2 psl.)



Rašytojo kan. Mykolo Vaitkaus kūrybingąjį, neblėstantį jaunumą pagerbiant,
85 metų jubiliejaus proga

Du įspėjimai, taikomi skaity
tojams ir pačiam sau. Žodžio “te
atralas” keistai pakitusi sąvoka. 
Vaižganto juodas surdutas ir My
kolo Vaitkaus tos pačios spalvos 
sutana neišvengė panašybės po
traukio. Skirtingi temperamentai, 
tolygiai karštas scenos meno po
mėgis.

Pirmais apybraižos žodžiais 
norisi perspėti: negaliu pasigirti 
stebėtina Mykolo Vaitkaus at
mintimi ir gailiuosiu, kad mudu 
neriša artimesnio bendravimo 
praeitis. Mudviejų pažintis tebu
vo atsitiktinė; tik sykį keletą die 
nų pabendravome, gyvendami 
Palangoje po tuo pačiu kleboni
jos stogu. Tik ir anąsyk, kiek pa
menu, į konversacijas nesileido- 
me. O Kaune kits kitam tik skry
bėles pakilnodavom ar, progai 
pasitaikius, rankas paspausda- 
vom. Formaliai ir be ypatingo, 
atrodo, sentimento. Nors mane 
asmenybė intrigavo: buvo juk re
tas teatralas.

Beje, ne vien užsienyje gyve
nančių tarpe, bet ir Lietuvoje žo
džio “teatralas” prasmė kažkaip 
išsiplėtė iki neaiškios begalybės. 
Anksčiau ši sąvoka ribavosi vien 
nuolatinių, aistringų teatro lanky 
tojų kategorija. Ir šį epitetą, 
subtiliąją prasmę bandysiu šiame 
rašiny užkonservuoti: ne vien fi
lologijos labui, kiek bandydamas 
įdomų fenomeną atgaivinti, pa
gal priklausomybę grąžinti pras
linkusiam laikui.

K dvasiškių tarpo pats pirmas 
nesustabdomas teatralas (čia tai 
neklystu) yra buvęs Juozas Tu
mas - Vaižgantas. Jis lietuviškai 
gimstančiai scenai veikalus rašy
davo, vertimus apie vaidinimus 
spausdindavo, su teatro veikėjais 
glaudžius santykius palaikydavo. 
Aukštaitišku užsidegimu deiman
čiukus, genijų atsiradimą viešai 
skelbdavo, lakštingalomis jaunoje 
Operoje džiaugėsi! Jo entuziaz
mas persimetė ir į žiūrovus, su
tvirtinę mūsiškės meninės scenos 
pirmuosius nelengvus žingsnius.

Antras prieš akis stojasi Myko-

STASYS PILKA

las Vaitkus. Nesugebu pasidalin
ti informacijja, koks angelas jį už 
rankos į teatrą vesdavo ar kuri 
mūza traukte traukė į rampos ir 
sofitų šviesas. Tik yra buvęs nesu 
stabdomas teatralas, kurio jokia 
grasa neatbaidydavo, joks pavo
jus nesulaikė. (Galėtumėm neuž
miršti, jog buvo tai laikas, kuo
met dvasiškiams teatro lankymas 
buvo ne tik nerekomenduotinas, 
bet lyg ir draudžiamas.)

Kauno teatro parteryje dažnai 
(o gal net per dažnai) matėsi dvi 
figūros. Vienas akiniuotas, balt
galvis, vilkįs juodu ilgu surdutu, 
o antras, jaunesnis, pasipuo
šęs ilga (sakyčiau, uniformine) 
sutana. Pirmas - staigus, linkęs 
nepaslepiamai jausmus reikšti, į- 
spūdžiais degąs, o antras: susi- 
valdąs, iš prigimimo net perdėtai 
mandagus, paslaugus ir susikau-

Kan. Mykolas Vaitkus

pęs. Du ryškūs kontrastai, vienos 
šviesios aistros apsėsti. Vieno ir to 
paties deginio gaivinami.

Kanauninkas Juozas Tumas li
ko lyg ir oficialus lietuviško tea
tro draugas, tradicijos akredituo
tas bičiulis. KanaunininkasMyko 
las Vaitkus laikėsi, tartumei, nuo 
šaly: viešai Kauno teatro įvykiuo 
st nesidemonstravo, ryšių su sce
na garsiau neproklamavo. Jis bu
vo ištikimas teatralas, siurbęs į at 
mintį įvykius bei žmones, tarsi,

KERTINE PARAŠTE
(Atkelta iš 1 psl.) 

tuviškų knygų lobis, lyginant 
au gretimai esančiu latvių sky
riumi, kur kas gausesniu, be- 
sireprezentuojančiu kur kas 
eetetiškesniais ir impozantiš- 
keeniais leidiniais. O kažin, ar 
latvių ar lietuvių Chicagoje 
yra daugiau?

Turėtų būti visų bendras rū
pestis, kad bent žymiųjų šio 
krašto universitetų biblioteko
se lituanistika būtų akivaiz
džiai matoma ir greit randa
ma.’ Tuo tarpu taip nėra. Vėl 
pavyzdys iš Chicagos. Viena
me šio miesto universitete lie
tuvaitė pasiėmė rašyti semest
rinį darbą apie senosios ir nau
josios lietuvių ateivių kartos 
kultūrinius santykius tarp sa
vęs ir su amerikiniu gyveni
mu. Nueina ji pasirinkti atitin 
karnos medžiagos universiteto 
bibliotekoje ir niekti neranda. 
Universiteto bibliotekoje nėra 
nei čia išleistų romanų, nei po
ezijas, nei literatūros antolo
gijų, nei mokslinių leidinių. 
Tačiau to universiteto lentyno
se jau stovi tik ką Lietuvoje 
išleista dviejų tomų lietuvių 
poezijos antologija (joje išei- 
viškoji mūsų poezija ignoruo
jama) ir kitos įvairios, šiandie
ninėje Lietuvoje išleistos kny
gos bei šiandieninės Lietuvos 
mokslų akademijos leidinių to
mai. Žinome, kad ir okupuoto
je Lietuvoje išleidžiama neblo
gų grožinės literatūros ir ap
lamai lituanistinių knygų, ta
čiau, žodinės kūrybos vertini
muos, tos knygos dažnai yra 
su didelėmis spragomis, o is
torijas veikalai, beveik kaip

taisyklė, vis apibarstyti faktų 
iškraipymais, net akivaizdžiu 
melu.

Ar mes visa tai atsvertam 
čionykščiais atitinkamais lei
diniais šio krašto universitetų 
bibliotekose? Ir kam visa tai 
turėtų rūpėti? Rūpėti turėtų 
mums visiems, susirūpinti šiuo 
turėtų ir įvairios mūsų insti
tucijos. Kiekvienas iš mūsų tu
rėtume viešosiose bibliotekose, 
o ypač studentai savų universi
tetų bibliotekose reikalauti tų 
ar kitų lietuviškų knygų. Pa
prastai, jeigu yra reikalavi
mas, bibliotekos čia stengiasi 
tokias knygas įsigyti. Galima 
tada net nurodyti jų įsigijimo 
adresą. Tuo atveju galima pa
sinaudoti ir “Draugo” knygų 
platinimo centru, kuriame ran
damos kone visos, laisvajame 
pasauly išleistos lietuviškos 
knygos (Draugas, 4545 W. 
63rd St., Chicago, III. 60629). 
Pagaliau įvairioms bibliote
koms galima lituanistinių kny
gų ir asmeniškai padovanoti, 
padovanoti galėtų ir mūsų 
kultūrinės institucijos bei fon
dai, jas iš leidyklų nupirkę.

Žodžiu, nesame čia nei tuš- 
čiarankiai, nei tuščiagalviai 
kad bent didesniųjų miestų ir 
bent žymesniųjų šio krašto 
universitetų bibliotekas nega
lėtume bendra ir net koordi
nuota akcija įtaigoti ir aprū
pinti čionykščiais lituanisti
niais leidiniais. Užtenkamai li
tuanistiką vis kukliai prisine- 
šiojom vien tik savo užanty
je, dabar pats laikas padaryti 
ją tikrai pasauline.

k, brd.
■Jj

numatydamas, jog tuo lobiu kada 
nors turės su mumis pasidalinti. 
(Ką nuostabiai jau ir daro pas
kiausiose savųjų prisiminimų kny 
gose. Praverdamas mūsiškės sce
nos istorikams perpildytus žinio
mis aruodus. Gi skaitytojams pra 
skleisdamas įdomius puslapius.) 

Vaižgantas yra mūsų scenai 
praskynęs j pripažinimą, kelius 
bei takelius. Vaitkus fiksuoja jos 
prasiveržimus, nukrypimus, pri
mena, mūsiškio teatro pradinin
kus, rodo metų virtinėje neužge
susią, neafišuotą teatrui meilę. 
Atveda užmirštamą praeitį į šių 
dienų nepastovumą. Tarp tūks
tančio kitų reminiscencijų, sugrį
žta prie lietuviškos scenos meni
ninkų pavidalų, prie jų atsieki- 
mų, prie gyvenimiškų charakte
rių, prie sceninių rolių. Daro tai: 
nustatytomis tinkamam fokusui 

, linzėmis, nebijodamas objektyvą 
nukreipti į tikrovę bei žmogišką
sias silpnybes. Ar ir į aukštumas.

Dramaturgas ir operinių libre
tų vertėjas. Nukenčiąs dėl teatro 
lankymo dvasininkas, įtariamas 
ir siužetiniai netinkama drama
turgija. Poetas ir romanistas. Pa
starųjų metų mano kantrus korės 
pondentas, ko čia nenuslepiu.

Skaitytojai jau mato, jog pra- 
kalbėjimo svorį kreipiu į lietuviš
kos scenos temas. Esu (taip jau 
pasitaikė) teatro mėgėjas ir mylė 
tojas, todėl ir linkstu ožiuku šoki
nėti po dekoratyvias pieveles, ap 
šviestas dirbtinio mėnulio spindu 
lių. Nekviečiu, aišku, garbųjį po
etą ir kanaunininką ratelio su 
manimi toje lankoje trypti, tik ne 

' pajėgiu paslėpti susižavėjimo, jog 
' atminty ir širdimi’ (su manimi 

bei kitais įkarčio neatsikračiu- 
! siais) išlaikė po tiekos metų a- 
nuos efemerinius Kauno scenos 
įspūdžius.

i Astiprašau už rašomą mašinė- 
i lę: ji nepajėgia daugelio dalykų 
i patraukliai papasakoti. Kviečiu 

praverti Mykolo Vaitkaus prisi
minimų knygas ir iš paties auto- 

: riaus lūpų apie mano čia užsimin 
tus dalykus sužinoti. Galiu tik nu 
rodyti (ar, tiksliau pratarus, pa
kartoti) žinomus faktus. M. Vait
kus yra parašęs scenos veikalą 
“Žvaigždės duktė”, laimėjusį 
pirmame Lietuvos draminio kū
rinio konkurse pirmąją premiją. 
Veikalas, deja, rampos šviesoj ne
pasirodė. (Panašiai kaip kad ir 
Vinco Krėvės “Mindaugo mirtis” 
ir dar kiti mūsiškės1 dramaturgi
jos svarūs objektai. Arba kaip, pa 
vyzdžiui, vėliau atsitiktinai į re
pertuarą pateko Antano Vienuo
lio veikalas “1831 metai”, kurio 
kratėsi vyriausias režisierius. Te-

Maironis (kairėje) ir Vaitkus 1930 m. Palangoje
Nuotr. Katrinos Yanchus

dęs, rašymui vis vien pasilieku tin 
gus bei neryžtingas. Ir vis dar sten 
giuosiu pramokti rašyti, o vis 
vien to amato stipriau nugalėti 
nesugebu. Turiu viešai rašytojo 
Mykolo Vaitkaus už įkyrumą at
siprašyti ir taip pat už gerą širdį 
padėkoti. Nes jis vis gundė ir net 
poezijos molekules manoje raša
linėje iš tolo yra užmatęs,
..Atvirai prisipažinkim: iki daba 
ties dar nepramokom savųjų rašy 
tojų vertinti! Gyvų, nepailstančių 
ir kūrybingų. Rašytojas ar koks ki 
tas menininkas juk nepasikarto
ja, reikia iš jų, kol galima juo dau 
giau išgauti! Ir tai yra pateisini
mas, kad (juokais, o taip pat ir 
rimtumo nevengiąs) retam sukak 
tuvininkui — rašytojui Mykolui 
Vaitkui pasiūliau įrodyti miniom 

palinko į romaną I žemaitiškos stiprybės galią. Ir tik-

• Lietuvoj mirusį Viktorą Di
neiką prisimenant. Kaip jau bu
vo anksčiau mūsų laikraštyje pra
nešta, rūgs. 25 d. Lietuvoj mirė 
vienas iš profesinio Lietuvos dra
mos teatro pradininkų, Viktoras 
Dineika, eidamas 69 - tuosius me 
tus amžiaus.

Kas yra lankęs bent kiek Lietu 
vos Valstybinio Dramos teatro 
vaidinimų Kaune arba kituose 
Lietuvos miestuose, ar kas yra 
klausęs “Linksmųjų brolių” iš 
Kauno radijo, tas negalėjo būti 
nesusipažinęs su Viktoru Dinei
ka, nes jis buvo nuo paties tų ins
titucijų įsikūrimo, tik su pertrau
ka 1924 - 1926 metais. Šios per
traukos metu jis tapo pažįstamas

Dr Yni Rudoko kabinetą perėmė 
.ptometriBtas

(JR. EOMUND E. GIARA
•709 W 51 st Street

GR 6-240U
< pcųtui •usitartm*. Pirui

.etv. Z— B, T V ral P* nkt 2 
lt—1 nd.

S Ir

daugumai Amerikos lietuvių, nes 
tada jisai su A. Vanagaičiu, J. Ol
šausku ir J. Dikiriiu buvo “skra
jojantis Dzimdzi - Drimdzi tea
tras”. Dramos teatre V. Dineika 
sukūrė ištisą Čilę giliai įsimenan
čių vaidmenų. Bet buvo ne tik ak 
torius, o ir tekstų kūrėjas, vertė
jas, režisierius.

Po karo, likęs Lietuvoj, V. Di
neika apie 20 metų dirbo kino stu 
dijoje Vilniuje didžiai keblų ir 
nedėkingą darbą: buvo filmų 
dubliavimo režisierius, tai yra, 
rengė rusiškų filmų įkalbėjimus 
lietuviškai. Jau senokai buvo pa
šlijusios sveikatos, bet nekrologe 

' pranešama, kad mirė staiga.

ASSOCIATE OPTOMETRISTH 
Lietuviškai kalba

OR. FRANK PLECKAS, OPT
3424 W. 63rd St, GR 6-7044 

llkrlnn akis. Pritaiko akinliu* i. 
'oontact lenam”

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

atruose veikalo pastatymą nere
tai nulemia įvairios priežastys. Ir 
ne visada vien negera valia nus
prendžia.).

Iš Mykolo Vaitkaus prisimini
mų aiškėja, jog prieš “Žvaigždės 
dukterį” kilo konspiracija ir kad 
autoriui kiek teko dėl veikalo 
“moralumo” su konfratrais pako
voti ir be kaltės nusikaltėlio kai
lyje pasijusti.

M. Vaitkus muzikalus, muziką 
mėgstąs žmogus. Yra išvertęs dvie 
jų operų libretus (“Mignon” ir 
“Trijų karalių meilė”). Šalia dra 
mos spektaklių, uoliai buvo lan
kęs ir operinius vaidinimus. Ben
dravo su žymesniais dainininkais. 
Prisiminimuose įdomiai juos api
budina.

Menininko šakumas nesitenki
no poezija, 
(“Tvanaslj, jau ir į anglų kalbą iš 
verstas bei atskiru leidiniu, išlei
stas), sustodavo ties kritika. Vė
liau jo neramybė prasiveržė ver
tingų prisiminimų tomais.

Draustas, dėl teatro lankymo 
įspėjamas, savaip gal ir nuken- 
čiąs, žemaitišku užsispyrimu ne
atsisakė scenos vertybių. Už šį ryž 
tą savo ir visų neužmirštų vardu 
Mykolui Vaitkui iš tolo lenkiuosi.

Redaktorius pakugždėjo: o gal 
pasinaudosiu išsaugota korespon 
dencija? Mat, jau daug, palygin 
ti, metų su kanauninku susiraši
nėju. Ir todėl, kad trokštu su 
rašytojais kontaktą turėti, bet gal 
ir dėl to, kad patinka iš vienumos 
į vienumą atsiliepti. Tik ne toje 
korespondencijoje esmė. Su ra
šytoju Mykolu Vaitkum laiškais 
bendraudamas, stengiuosiu išgau 
ti paslaptį: kaip galima tiek daug 
rašyti? Prisipažįstu, jog iki šiolei 
šios misterijos sau darnesu atsklei

kiu, jog šios jėgos demonstravi
mo vaisių dar daug, daug sulau
ksime. Ir todring linkiu ilgų, svei
kų ir kūrybiškai neramių jubilia
tui metų! Savo širdimi atsiliepda
mas į tūkstančius kitų nuoširdžių 
linkėjimų.
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Rezid Tei. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius Darai susitarimą, 
lel neatsiliepia, skambinti HU 8-S222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIMCS 

2858 Weet ASrd Street 
kasdien 18—12 vai. ir 7—9 
šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
uždaryta Ligoniai priimami su 

dtarua
Ofiso telefonas: PR 8-3228 

Rez. telef. VVAIbrook 5-5076.

Vai.: 
vak. 
lienj

v.

Of*. 785-4477, Rea PR 8-6860
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA TR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU TR 

EMOCINES IIGOS
ORAWFORD MEDICAL BLOG 

6448 So. Pulaski Romi
Valandos pagal susitarlma

Rez Tel GI 8-0875
OR. W. M. EISIN*EISINAS

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7687 

5159 So. Damen Avenue
Valandos 2—9 vai p p 

Išskyrus trečlad. lėni

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenue 
pirmad., antrad., ketvlrtad. z 

r. Iki 9 v. v. Treč (.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Speolalybč akušerija ir moterų Ugoe į 

2454 West 71st Street
(71-os tr Campbell Avė kampas) ,

Vai. kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak ; nuo 6-8 v. v ; 
Šeštad. 12—1 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namą — rez. PRospect 8-8081
DR. JANINA JAKŠEVIČ1US 

J O K š A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad. ketvlrt ir penkt 
nuo 12 iki 8 v. ir nuo 5 Iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vaL

Vai., 
penktad. 8 v. ... _
šeštad. 8 v. r. Ik! 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOK 

2745 VVest (i9th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligoninea • u v . 4u.ua ll£UU(UB

VAL.: pirm, nuo 6 Iki 8 v. p. p.; ant
' rad. ir ketv. nuo 9 Iki 11 v. ryto ir 

- - ~ ■ penkt. nuo 9 iki 11 v
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu: 
______ Telef. REpnblic 7-2280

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 'lst Street 
Vai. antrad. nuo 2--5 popie 

ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6730
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo < Iki 9 v. v.; 
sešt nuo 9 Iki 19 vaL: arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 Weet 68rd Street

VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
/kl 8 vai. Trečlad Ir šeštad. uždaryta.
Ofiso ir botu teL OLymplc 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai. kasdien 10-12 tr 4-7 Trečlad 
tr šeštad tik susitarus

I t

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VVeet 59th Street 
pirmad., antrad., ketvlrtad Ir

P-.
VaL: _____ _ ____ _ ___  _
penktad. nuo 11-4 vai. p. p.. 6-8 
vai vak. šeštad 11-1 vai p.p.. trečiad 
uždaryta

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAĮHQ AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III 

Kabineto tel. 687 2020 f..
Namu tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

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

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak.; 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgus 
Ofisas 2750 VV. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va. 
karo Sekmad Ir trečlad, uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3088
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Ofisai- SI48 West «3rd Street 
Tel.: PRo»«>eet 8-1717 

Res. 8241 <l«th Pino.
Tel R (public 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Ik! S: l 
'tadienlals uždaryta antradieniais ii 
penktadieniais vak nuo 7 Utį 8 vai

tre-

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West <13 rd 3treet
Kumpa* GS-čfoji Ir Ca 11 f o rnla

Vai kaadien nuo 6 8 vai 
2—4 vai

Trečlad Ir kitu laiku pagal sueitaf
Oflao telef. 470U042 

Rezid. tel. VVAIbrook 5-304*

vak

DR. C. K. BOBELIS
Inkstą Ir šlapumo takų chirurgija

Tei 695 0533 - Elgin
426 No. Liberty Street
Rante 25, Elgin, Illinois

Tei. ofiso H F 4-5M4» re*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 1-8 
mtr., penktad I—5 teeč Ir šešt tik 
i įsi taros.

Oflao — HE 4-5758

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 Vest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., Šeštadieniais 10-1 p. p. 
Ligoniai priimami pasai susitarimą.

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak..

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTKRl 
IIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59tb St.
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. 1> 
oenkt. nuo 2 Iki 4. vai tr nuo"« iki t 
v. v. .šeštad. 2—4 vai. popiet tr kitu 

, laUtn pagal susitartmą.
Of. tel. HE 4-2123, Namo GI 8-010S

DR. V. TUMASONIS
C H I R U R G AŠ

DR. IRENA KURAS
LYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tfiDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
8PEOI ALIOTA

MEDICAL BUILDING 
HM South VVestern Avenue 

dlrmad , antrad., ketvlrt. Ir peną 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p p ir nu 
H — 8 vai. vakare. Trečlad. nu 
11 vai. ryto Iki 1 vai p. p šešta' 
11 vaL ryto iltį I vaL p. p.

DR. MARIJA LINAS
.KUAERIJA IR MOTERŲ LIGOS

Weet 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susltartma

(Tiso tel PR 8-7778; Rez. PR 6-47*2
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 West 63rd Street
—R 
▼04.

Valandos: pirm., ketv., 6 
antrad. Ir penkt 1—4 

PrllmlnCja tik susitarus
raj.

Oflao HE 4-1818 Rez. PR 6-8801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidau? ligos 

2454 Weet 71M Street 
(71-oa ir Campbell Are. kampas) 

8—U ryto lr*4^8 ■- *•

7lst Street
llptnliu tik Husitam* 

‘ * H v vak

2454
Priiminėja _____ ___
Vai < P O ir 8—8 v vi

Trečlad ir šeštad uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS ■ LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA D*

MOTERŲ LIGOS
2524 VVest 69th Street

Valandos: i Iki 4 ir 8 iki 8 v vak
Šeštadieniais 1 Iki 4 vai
Trečiadieniais uždaryta.

Tei. PRospect 6-8400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

i VAŠKAS) 
JYDYTOJA IR CHIRUkGf 

8648 So. Albany Avė
Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

tr kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. Ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-31M

DR F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 Weot 71zt Street
Vai.: 1 iki 4 v p p. ir 7 iki 8 v. v 

Treč. ir šeštad. pagal susitarlma
Ofiso teL 767-2141. Namu 636-4850

OR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Roaū
Vai. pirmad., antrad.. penktad. 1—-*
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Gražus buvo pastarojo PLB 
seimo New Yorke mostas pagerb 
ti mūsų kultūrai ir visuomenei 
nusipelniusius asmenis, suėjusius 
jau 70 metų. Amžiaus riba bu
vo nustatyta ir praktiniais sume
timais, kad gerbtinųjų sąrašas ne 
būtų per ilgas ir jį būtų lengviau 
sudaryti. Betgi ir taip jin buvo 
įtrauktos, berods, 42 pavardės. 
Deja, sąrašas išėjo gerokai nepil 
nas, tuo sudarant praleistiesiems 
tam tikrą moralinę skriaudą, o 
visuomenę šiaip ar taip suklaidi
nant. Peržvelgsime pavardes, 
kaip jos buvo informatoriaus iš
girstos ir paskelbtos “Draugo” 
kultūrinėje kronikoje (1968. IX. 
7).

Ten rašoma: “Mokslo srity pa 
gerbti šie veteranai: Mart. Any- 
sas, V. Chase-Cekanauskas, St. 
Dirmantas, I. Končius, prel. J. 
Končius, K. Regelis, J. Rauktys 
(beje, jis kiek “pasendintas”, nes 
kiti gimę 1898, bet ligi seimo dar 
irgi nesuėję 70 metų, sąrašan ne
buvo įtraukti J.V.). A. Rukuiža, 
V. Stanka, kun. J. Venckus”. Kad 
ir nesiimant vertinti čia suminė
tųjų didesnio ar mažesnio įnašo 
Lietuvos mokslan, iš karto betgi 
reikia nurodyti, kad sąrašan bū 
tų buvę galima įtraukti dar visą 
eilę tikrai nemažiau kvalifikuotų 
asmenų. Štai bent kai kurios pa
vardės: Petras Būtėnas (g. 1896) 
— kalbininkas; Česlovas Butkys 
(g. 1894) — buv. Vyr. Lietuvos 
Tribunolo teisėjas, svarbių teisės 
veikalų autorius, Pabaltijo univ. 
profesorius; dr. Kristupas Gudai
tis (g. 1898) — Pabaltijos univ. 
prof., šalia medicinos straipsnių, 
paskelbęs ir nemaža Liet, evange
likų bažnyčios ir šen. lietuvių 
raštijos istorijos straipsnių; dr. 
Pranas Jucaitis (g. 1896) — il
gametis chemijos profesorius, sa
vo srityje sėkmingai dirbęs ir 
JAV; dr. Juozas Motiejūnas 
(g. 1896) — buv. Vet. akad, rėk 
torius; dr. Juozas Pajaujis (g. 
1894) — Prekybos inst. ir vėliau 
Vilniaus univ. doc.; Jonas Pal
tarokas (g. 1895) — Žemės ūkio 
akad. profesorius, dr. Vanda Tu
mėnienė (g. 1880) — ilgametė 
Liet. univ. profesorė, žinoma vai 
kų ligų specialistė; Balys Vitkus 
(g. 1898) — Žemės ūkio akad. 
profesorius ir kelerius metus jos 
rektorius. Sąrašan įtrauktas ir 
visai teisingai) vienas nelietuvis, 
būtent, dr. Konstantinas Regelis. 
Ilgus metus profesoriavęs mūsų 
universitete, vadovavęs Kauno 
botanikos sodui, parašęs daug 
svarbių mūsų augmenijos tyrinė
jimų, K. Regelis yra itin nusipel
nęs Lietuvos botanikos mokslui. 
Betgi jo pavardės įtraukimas, 
dar labiau pabrėžia spragą, pa
darytą praleidus sulietuvėjusio 
šveicaro prof. dr. Juozo Ereto pa
vardę. Tas praleidimas itin nema 
loniai juntamas kaip tik šiemet, 
kai per tautinių šokių šventę 
Chicagoje taip šiltai buvo sutik
ta jo duktė, žymioji aktorė, ir 
ta proga Ereto pavardė spaudoje 
iš naujo buvo gausiai priminta 
lietuvių visuomenei.

Iš rašytojų sąrašan įtraukti: 
M. Aukštaitė, A. Giedrius, K. 
Karpius, N. Rastenis, J. Švaistas 
ir M. Vaitkus. Pasigendame bent 
šių: Juzės Augustaitytės-Vaičiū- 
nienės (g. 1895), gerai žinomos 
mūsų poetės, išleidusios kelis ei
lėraščių rinkinius ir Lietuvoje ir 
išeivijoje, Antano Tūlio (g. 18- 
98), Amerikos lietuvių beletristo, 
už vieną iš savo knygų dar 1936 
gavusio Spaudos Fondo premiją 
Ktune; Jono Žmuidzino (g. 18 
98), įsijungusio mūsų rašytojų 
diplomatų tarpan dar nepriklau 
soinojoje Lietuvoje išleistomis 2 
modernios prozos knygomis.

Iš laikraštininkų sąraše sužy
mėti: P. Grigaitis, J. Kardelis, St. 
Michelsonas, J. Sonda, L. Šimu
tis ir M. Zujus. Tai aiškiai per 
maža. Sąrašą reiktų gerokia pa
pildyti, net ir ribojantis tik tais, 
kuriems laikraštininko darbas bu 
vo ne koks antrinis, o pats pa
grindinis jų gyvenimo darbas. Be 
Įeitų čia pasigendame pvz. Juozo 
Pronskaus (g. 1893), įvairių re- 

JUOZAS VAITKŪNAS

dakcijų bendradarbio ir net re
daktoriaus tiek Lietuvoje, tiek ir 
Amerikoje (kurioje jau ir prieš 
karą buvo kelerius metus gyve
nęs), vieno iš Liet, rašytojų ir 
žurnalistų sąjungos steigėjų (19 
22), Aklasmatė slapyvardžiu iš
leidusio literatūrinių feljetonų 
(jų ištraukas B. Brazdžionis įsi
dėjo Lietuvių beletristikos antolo 
gijon, 1957). Bet gal, kaip iš są
rašo lyg galima būtų spręsti, jo 
sudarytojai bus ribojęsi tik dabar 
tinių laikraščių redaktoriais. Ta
čiau kodėl tada sąrašan neįtrauk 
tas Mikas Vaidyla, jau bene 40 
metų Chicagoje redaguojąs “San 
darą”?

Dailininkų tėra sąraše trys pa 
vardės: A. Galdikas, M. Šileikis ir 
A. Varnas. Ar dar būtų as į- 
trauktinas tan sąrašan, šių eilu
čių autorius žinių neturi. Užtat 
muzikų sąrašas tai jau aiškiai ne 
pilnas. Jame suminėti: A. Aleksis, 
A. Kutkus ir J. Žilevičius. Pasi
gendame kompozitorių Juozo Ber 

J tūlio (g. 1893) ir Juozo Strolios 
(g. 1897), kurių pavardės daž
nai tebematomas spaudoje, be 
to, šalia solisto A. Kutkaus rei
kėjo sąrašan įtraukti ir jo žmo
ną Jadvygą Kutkuvienę-Vencevi- 
čaitę (g. 1898), tos pačios Kau
no operos solistę, dainavusios 
nuo pat pirmojo Traviatos spek
taklio 1920 XII. 31. Šio straips
nio autoriui dar atrodytų, kad ša 
lia nusipelniusio Amerikos lietu
vių muzikos veikėjo A. Aleksio 
būtų buvę galima ir daugiau as
menų priminti, sėkmingai dirbu
sių JAV lietuvių muzikos srityje. 
Panašiai būtų ir su teatralų są
rašu, kuriame tėra dvi pavardės: 
Z. Arlauskaitė-Mikšienė ir St. 
Pilka. Teatrinė veikla buvo vie
na iš svarbiųjų Amerikos lietu
vių kultūrinio gyvenimo sričių, 
tad senesniosios kartos tarpe tu
rėtų susirasti teatralų, kuriuos de 
rėjo paminėti. Pvz. Juozą Olšaus 
ką (g. 1893), kadaise garsios 
Dzimdzi-Drimdzi teatrinės tru
pės Amerikoje dalyvį, aktyvų A. 
Vanagaičio bendradarbį.

Kultūros mecenatų sąraše ran 
dame keturias pavardes: J. J. Ba- 
čiūno, prel. Jtiro, prel. Kelmelio 
ir prel. K. Vasio. Ne visos šios 
pavardės bent šių eilučių auto
riui yra artimai žinomos, bet jis 
pasigenda, kiek galėtų 
žinių spaudoje, prel. J. 
pavardės.

Su paskutine sąrašo 
visuomenininkais, yra
kaip pvz. su rašytojais, muzikais 
ir t. t. Antai, išleido kas eilėraš
čių knygą (griežtas kritikas kar
tais gal pasakytų: būtų daugiau 
nusipelnęs, jei nebūtų išleidęs), 
pasireiškė muzikos kompozicijo
mis, ir jį nesunku įtraukti vie
non ar kiton vad. kultūrininkų 
kategorijom Betgi visuomeninin
kų darbas yra sunkiau apibrėžia
mas, ir jų skaičius žymiai dides
nis. PLB seimo rengėjai savo 
nuožiūra atrinko tik aštuonis: 
prel. Ig. Albavičių, D. Jasaitį, St. 
Raštikį, A. Rėklaitį, V. Sidzikau 
ską, R. Skipitį, J. Šlepetį ir A. 
Trečioką. Visiškai neginčydami, 
kad tai garbingi vyrai ir nusi
pelnę lietuvių visuomeninėje ir, 
pridėsime, valstybinėje-politinėje 
veikloje, turime betgi pripažinti, 
kad mūsuose dar daug galima bū 
tų rasti 70 metų amžiaus ribą 
peržengusių asmenų, lygiai gar
bingų ir nemažiau toje srityje nu 
sipelniusių. Tiesa, dėl savo vyres
nio amžiaus ar ir dėl pablogėju
sios sveikatos daugelis jų nebega 
Ii dalyvauti aktyvioje veikloje, ir 
jų pavardės todėl pamažu išnyks 
ta iš periodinės spaudos pusla
pių, bet jie anaiptol neturėtų bū
ti pamiršti. Nepretenduodami į 
sąrašo pilnumą, nurodysime 
bent kelias savaime galvon atėju
sias pavardes: dr. Jonas J. Bielskis 
(g. 1891), dar pirmojo karo me
tu veikliai dalyvavęs lietuvių pas 
tangose atkuriant nepriklauso
mą valstybę; dr. Steponas Biežis

spręsti iš 
Karaliaus

grupe, su 
kebliau,

(g. 1889), taip pat jau daugiau 
kaip 50 metų nepailstamai tebe
dalyvaująs JAV lietuviškoje veik 
loję; prel. Mykolas Krupavičius 
(g. 1885), vienas iš žymiųjų dar 
tebegyvų nepriklausomosios Lie
tuvos kūrėjų, aktyvus visuomeni
ninkas ir rašto žmogus, išeivijo
je ilgametis Vliko pirmininkas, 
nuoširdžiai rūpinęsis LB suorga
nizavimu (tokio stambaus mūsų 
valstybininko praleidimas net ir 
jo politinius oponentus stebina); 
dr. Balys Matulionis (g. 1895), 
jau nuo pat pirmojo karo laikų 
aktyviai įsitraukęs lietuvių visuo 
meninėn veiklon, o išeivijoje il
gametis JAV LB tarybos narys; 
Jonas Matulionis (g. 1898), buv. 
Vliko ir pirmasis PLB valdybos 
pirmininkas; Erdmonas Simonai
tis (g. 1888), žymus Mažosios 
Lietuvos veikėjas, už savo lietu
viškąjį nusistatymą ketvertą me 
tų atkentėjęs nacių kacete, bet ir 
gijioje senatvėje visuomeninio 
darbo nemetęs, apie kurį Klaipė
dos sukilėlių vadas J. Budrys 19 
61 m. rašė: “Drąsiai galiu pareikš 
ti, kaip ir tuomet, taip ir šian
dien: nebūtų Simonaičio — nebū
tų ir 1923 sukilimo” (Liet. Enci- 
klop. XXVII t. 466 psl.); Anta
nas Sugintas (g. 1890),. aktyvus 
visuomenininkas dar nuo laikų 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, Lie 
tuvos seimų narys; pik. Kazys 
Škirpa (g. 1895), visuomeninin
kas, valstybininkas, diplomatas, 
I-sis Lietuvos kariuomenės sa
vanoris karininkas. Tą sąrašą 
galima būtų ilgai tęsti. Nurodysi
me dar tik vieną jo trūkumą; ja
me visai neminimos (ar madin
gu terminu tariant, diskriminuo
jamos) moterys, kurių tarpe juk 
irgi ne viena susirastų, nemažai 
nusipelniusi lietuviškoje veikloje 
ir Lietuvoje ir Amerikoje. Pvz., 
kad ir Magdalena Galdikienė (g. 
1891), Lietuvos seimų narė, liet, 
moterų ir kitų draugijų veikėja 
ir organizatorė.

Sąrašą peržiūrėjus, atrodytų, 
kad kai kuriuos asmenis būtų gal 
geriau derėję įtraukti kiton są
rašo grupėn. Sakysime, prel. J. 
Končiaus pagrindiniai nuopelnai 
skirtini ne mokslinei sričiai, o jo 
visuomeninei veiklai, kaip dauge 
liui nepamirštamo energingo 
Balfo pirmininko. Panašiai ir K. 
Karpių, nors ir išleidusį eilę apy 
sakų, labiau būtume linkę maty
ti laikraštininkų grupėje: jau! Northwestern universitetas per 
daugiau kaip prieš 50 metų jis Į m€tus laiko aukų $2 g mi. 
pradėjo uolų laikrastimnko įr-.y.^ §jas aukas sutpikė įvairfos 
bą, o 30 metų ir pats leido be. pranlQnPS bendrovės. Aukos bu. 
redagavo vieną iš stambiųjų J- vo 20 procentų didesnės negu 

j AV lietuvių laikraščių “Dirvą”, i pereitais metais.

Juk pvz. ir L. Simutis įtrauktas 
laikraštininku grupėn (ir visai 
tikslingai), nors L. Šilelio slapy
vardžiu yra skelbęs poezijos (du 
jo eilėraščiai įdėti J. Aisčio ir A. 
Vaičiulaičio redaguoton Lietuviu 
poezijos antologijon, 1951) ir 
net dramų rašęs.

Pagaliau gal ne taip jau svar
bu, kurion sąrašo grupėn įtrauk 
tas vienas ar kitas asmuo, nesi- 
ribojęs savo veikloje viena kuria 
sritimi. Betgi jau daug svarbiau 
yra tai, kad PLB seimo rengėjų 
pateiktas sąrašas, kaip matėme, 
turi per daug spragų. Tad ar ne
geriau būtų buvę visai neduoti 
sąrašo, o tenkintis simbolišku 
jų visų pagcrHmu, iškviečiant 
(pvz. garbės prezidiuman) tik sei 
mo posėdyje dalyvavusius. Be to, 
šalia rašytojo, muziko, dailinin
ko ir t. t. būtų labai derėję pa
našiai pagerbti ir mokytoją, ku
rio darbas lietuviškajai visuome 
nei juk visada buvo labai reikš
mingas.

Dr. Jono Basanavičiaus kapas Kasų kapuose, Vilniuje, fotografuotas 
praėjusią vasarą. Nuotr. J. Kažemeko

Ruduo Nuotrauka Algirdo Grigaičio

VIENA PASKAITA IR JOS
LĖKŠTA KRITIKA

Šis straipsnis pradžioje buvo 
nusiųstas “Dirvai”, atsakant j 
padriką ir netaiklų dr. B. Jonai
čio straipsnį. Redakcija pasiaiš
kindama sakėsi jo nededanti dėl 
to. kad jis nenagrinėjąs dr. K. 
Keblio paskaitos ,o liečiąs paša
lini dalyką, atseit, dr. B. Jonaičio 
straipsnį, kas redakcijai nepri
imtina.

AUKOS UNIVERSITETUI

Bene pirmas skaitytojas dėl 
jos atsiliepęs yra nekuris dr. B. 
Jonaitis, negirdėtas mūsų visuo
menėje nei tą titulą prie pavar
dės prisikergęs gydytojas, nei 
kitų mokslų atstovas. Tas paslap
tingas daktaras paskelbė Dirvoje 
99 n r. ( 968 IX. 27.) straipsnį 
“Supainioti vardai ir sąvokos”, 
skirtą dr. K. Keblio paskaitai na
grinėti. Iš'viso straipsnio turinio 
matyti jį esant senesnės kartos 
mūsų šViesuomenės atstovą. Tik 
senesnis ir, spėjama, nepriklauso
moje Lietuvoje brendęs ir mok
slus ėjęs daktaras tegalėjo taip, 
lyg tyčiodamasis, atsiliepti straip 
sni<> įžangoje apie jauną prelegen 
tą.' “Kaip matyti iš nuotraukos, 
autorius yra jaunas vyras, tačiau 
be “hippių” barzdos ir kudlų — 
tai jau gerai. Straipsnio kalba ir 
stilius it be priekaištų... Tai jau 
labai gerai”. Jau tas sugretinimas 

1 hipių barždoš ir kudlų su lietu- 
' vių kalbos mokėjimu skamba kaž 

kaip neskoningai, o jauną prele- 
' gentą tiesiog įžeidžiantis. Tenka 
’ apgailestauti, kad gerokai subren 

dusiam akademikui trūksta pagar 
1 bos tam mūsų jaunos kartos iški

liam akademikui, kokių mažai, 
oi, maža tėra.

Po tokio prelegento apibūdini- 
, mo, rodos, būtų reikėję laukti, 
. kad dr. B. Jonaitis imsis iš pana- 
. gių nagrinėti visą paskaitą, luk- 
. štenti ją nuo pradžios iki galo, pa 

žymėti jos pagrindinius teiginius 
(tezes) ir kartu jas vertinti, ta
riant, reikšti kritiškas pastabas. 
Tokia turėtų būti rimta kritika. 
Kritikuojančiam pirmiausia rei
kia įnikti į autoriaus dėstomas 
mintis ir joms pritarti ar nepri- 
tart. Jam privalu sekti kritikuoja
mo autoriaus pėdomis ir nurodi
nėti jo klaidas.

Mūsų kalbamas kritikas, nors 
ir bus skaitęs straipsnį, apsidirba 
su juo bendrinėmis frazėmis.
Jau iš pat pradžių jis pasmerkė 
straipsnių autorių, kai drėbtelėjo 
jam: “Tačiau nėra labai gerai, 
kai jis kalba ir rašo apie dalykus, 
kurių esmės jis gerai nesupran
ta”. Taip pasmerkęs en block pre 
legentą, kritikas kimba prie jo 
centrinių sąvokų, “tautininkų” ir 
“valstybininkų”, kuriomis žymė
tos mūsų dviejų frontų veikėjų 
grupės. Kritikas be niekur nieko 
atmeta tas sąvokas ir jų vietoje 
perša “liberalus” Ir jų “konservą-, 
torius”. Kai jis pasirinko Šias, gali

pramonės bendrovės. Aukos bu-

Paskutiniame Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės kongrese tar
pe trijų, daugiau studijinių, pas
kaitų vieną skaitė jaunas prele
gentas d r. K. Keblys tema: “Val

stybingumas ir tautiškumas”.
Tema lietė gan opų klausimą 
mūsų išeivių bendruomenėje, ir 
todėl didelės auditorijos buvo ati
džiai išklausyta. Klausytojų dėme 
sį dar patraukė jaunas prelegen
tas, išaugęs ir mokslus išėjęs jau 
emigracinio gyvenimo aplinky
bėse. Tad jo parodytas itin gilus 
įžvelgis į mūsų bendruomenės vi
suomenišką bei politišką laikyse
ną palaikytas lyg jaunos kartos 
balsu. Miela buvo klausytis to jau 
no akademiko tokių savaimingų 
minčių, lietusių dalykus, kurie, 
tuo pažiūrėjimu, rodos, turėjo bū 
ti tolimi jo išsimokslinimui ir pro 
fesijai (dr. Keblys yra chemikas 
ir dirba Purdue universitete). Su 
savo paskaita jis pasirodė mūsų 
visuomenei, jog nėra užsidaręs sa
vo profesijoje, bet stovi įsitraukęs 
į mūsų bendruomenės reikalus, 
juos sekąs ir gilia išmone svars
tąs. Tai vienas nedaugelio šiame 
krašte mokslus išėjusių akademi
kų, iš kurių galima tikėtis ateity
je vadovų mūsų išeivijai įvairio
se gyvenimo srityse. Mums senes
niems tokie jauni akademikai i- 
tin brangintini ir skatintini jų už
mojuose.

Talentingai parašyta, kupina 
gilių minčių paskaita, lietusi be
tarpišką mūsų bendruomenės gy- 

I venimą, žadino klausytojams vi- 
I šokių klausimų ir kritiškų pasta- 
j bų. Tad pravartu buvo jungti ją 
su diskusijomis, duodant klausy
tojams progos pasisakyti — kai ką 
prelegentui prikišti, kai ko jo pa
klausti. Tam reikalui būtų pra- 

; vertęs atskiras posėdis. O čia pas- 
; kaitai įterptai į baigiamąjį posė- 
I dį vos užteko laiko būti perskaity
tai. Mat, reikėjo palikti laiko vi
sokiems vien dekliaratyvinės reik 
šmės turinčioms rezoliucijoms.
— Gerai, kad paskaitą išspaus 

dino “Draugas” 1968 m. IX. 14 d. 
ir kiek vėliau “Nepriklausoma 
Lietuva” 38, 39 nr. ir paskleidė' 
platesnėje visuomenėje, dųddami 
progos norintiems ją pasvarstyti 
ir pakritikuoti.

ALBINAS BARANAUSKAS

KETVERTAS IUIJ'LRASČIU APIE RUDENI

Dažo tvoras. Šakoti
Rytmečiai, neužmirštami iki vakaro.
Kambariai neužsidaro nuo pertekliaus, jaunos 
Rankos sa žiedais nuo mirusių poetų pirštų 
Renkasi iš pintinės didelių pilnačių sienas. Ruduo 
Yra kaip pirmoji meilė: kurgi
Kitur betilptų šitiek
Vieno žmogaus galvojimo?

Geltonas vėjas kaminan įvėrė nukirptą 
Sodo pasenusį aidą. Lietus,
Su gėle švarko atlape, vaikšto niūniuodamas 
šen ir ten pro langus. Trys dainos 
Skamba iš skersgatvio į skersgatvį: 
Daina, pritariama gitaros, 
Daina, pritariama pianino, ir
Trečia dama, vėjo ir lietaus, apie tai, kad gera 
Būti niekieno nežinomam.

Vienas medis dunkso jau visai be lapų, vieno 
Žmogaus visas gyvenimas smulkiai aprašytas 
Tik ką išleistoje, labai gerai perkamoje knygoje.

Raudonas brūkšnys akiratyje yra žiema. 
Raudonas gedulas užlies visą dangų. 
Varnos būriais neš juodas vėliavas. 
Vasaros šnekučiavimas paliks tuščias 
Verandas, kuriose rankų nudilinti 
Turėklai lauks be kvapo, kada 
Vėjas ateis ištarti savo skaudaus, 
Bet teisingo žodžio.
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J. JAKŠTAS. sakyti, tarptautines sąvokas vieto
je prelegento vartojamų, tai galė
jo palikti nuošalyje paskaitą, leis
tis į platybes ir svaičioti Ameri
kos ir net tarptautinės politikos 
laukuose. Tiesa, prieš tai jis dar 
pagarbina lietuviškus “libera
lus”, sukaupdamas prieš juos 
mūsų tam tikroje spaudoje jau 
nuo seno kartojamų frazių pynę 
ir čia pat prilipdo jiems korttoriiz- 
mo ir net raudonojo imperializ
mo etiketę.

Tolimesni kritiko samprotavi
mai liečia paskaitą tik paskiromis 
užuominomis ir nukreipti į Ameri 
kos ir net į tarptautinius įvykius. 
Čia kalbama ir apie jo vadina
mus šio krašto “vociferous mino- 
rity”, kuri kelianti riaušes mies
tuose ir juos deginanti, apie Ala- 
bamą su Mississipp, ir apie lietu
viškus grybus, kurių bolševikai ne 
leidžia siųsti, ir apie Korėją, ir ą- 
pie Hitlerį, ‘Turis užvaldė Vokie
tija grynai demokratiniu būdu”, 
ir apie Lietuvos laisvės kovas 19 
19 m., ir apie Suomijos žiemos ka 
rą, ir apie Pabaltijo kraštų politi
nę logiką 1940 m., ir apie dabar
tinius Čekoslovakijos įvykius ir ki 
tus dalykus. Sakysim, kritikas dak 
taras yra teisus; jis sumini tikrai 
įvykusius dalykus. Bet skaityto
jas vis dėlto čia pat gali klausti: 
ką turi bendro kritiko surankioti 
įvykiai iš Lietuvos ir kitų šalių 
buities su dr. K. Keblio paskaitos 
turiniu? Dar daugiau skaitytojas 
gali klausti: kuo dėti lietuviškieji 
“tautininkai” ir “valstybininkai” 
ar kritiko pakrikštyti “liberalai” 
ir “konservatoriai” dėl tų viso
kių reiškinių? Iš tikrųjų, kritikas 
su savo frazeologija išėjo į lan
kas ir kalbėjo apie daug dalykų, 
neturinčių nieko bendro su jo 
pagrindiniu objektu: paskaitos 
nagrinėjimu ir jos vertinimu. 
Gaunamas įspūdis, kad Dak
taro prelegentui iškišti pakaftą- 
lai terminai “liberalai” ir “konser 
vatoriai” derėjo tramplinu, iš ku
rio jis galėjo šokti į tarptautinę 
areną ir iš jos kirsti visam globaįi 
niam liberaliniam sąjūdžiui, ne
išskiriant nė lietuviškojo, kuris, 
pagal jį, slypi prelegento pavadini 
tuose “tautininkuose”.

Apibendrinant galima pasąky 
ti, kad dr. B. Jonaičio Keblio pas
kaitos vertinimas nėra dalykiškas 
ta prasme, kad jis neišsemia jos 
turinio, neapžvelgia jos visumps. 
Jis ją iš viso pasmerkė ir papy
lė visokių palaidų teiginių, netu
rinčių nieko bendro su ta paskai
ta. Senosios kartos akademikas

(Nukelta j 4 psl.)
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"AUSROS SŪNŪS" TEATRO 
FESTIVALY

Pašnekesys su režisierium Alfa Brinką

— Su šia grupe dirbama 15 
metų. Tai nuoširdžiai darbštus 
kolektyvas. Jame nėra profesio
nalų aktorių, tačiau savo tarpe 
turime puikių talentų, kaip dai- 
navietį Albertą Stoškų, Marku-

gą ir kitų bei jaunų vaidintojų, 
yra

Reto kultūrinio įvykio laukia-j 
me Chicagoje lapkričio mėn. pa
baigoje, Padėkos dienos savaitga 
lyje. Tada įvyksta JAV LB Kul
tūros Fondo ruošiamas Teatro 
festivalis — pirmas lietuvių išei
vijos gyvenime. Festivalyje daly- zienę, Petrauskienę, Praną Tom 
vauja Clevelando, Detroito, Ha- kų, uoliai besidarbuojančius me- 
miltono, Los Angeles ir Chicagos I no vadovą J. Petrauską, V. Žy- 
lietuvių scenos sambūriai.

Chicagą festivalyje reprezen- kurie įvairiuose veikaluose
tuos Chicagos Šaulių teatras ir sukūrę pasigėrėtinų vaidmenų. 
LB Jaunimo teatras. Pirmiausia | Tais darbais džiaugiamės, 
pasidalinsime mintimis su Šaulių 
teatro entuziastais, jau 15 metų 
neatlaidžiai dirbančiais ir kas 
met lietuvių visuomenei davu
siais po vieną vaidinimą. Šio vie
neto sielomis laikytini niekada 
nepavargstąs Alfas Brinką — re
žisierius ir paskutinis meno vado 
vas Juozas Petrauskas.

Vieną gražią sekmadienio po
pietę šnekučiuojamės su režisie
rium A. Brinką įvairiomis teat
ro temomis ir mintimis nuklys
tame į artėjančio Teatro festiva
lio esmę ir prasmę.

— Mielas bičiuli, kaip vertina 
te sumanymą šiais metais suruo 
šti Teatro festivalį?

— Teatrą visada vertinu. Tai 
priemonė ugdyti ir parodyti sa
vosios kultūros perlus. Statomuo 
se veikaluose žiūrovas suranda 
praeitį, dabartį, išgyvena idėjas, 
nuotaikas, kurios uždega ateities 
darbams, primena klaidas ir ug
do žmogaus dvasinę kultūrą. Tai 
gi teatrų sąskrydis ir būtų vienas 
iš šviesių šių dienų kultūrinio 
gyvenimo atspindžių, kelių die
nų slinktyje duodąs žiūrovui pa
sigėrėti išeivijos teatro laimėji
mais ir įvairiuose veikaluose išgy 
venti praeities heroizmą, o taip
gi pajusti dabarties realią gyve
nimo tikrovę.

— Kokiu veikalu reprezentuo 
site Chicagos Šaulių teatrą festi
valyje?

— Parinkome Sofijos 
nienės keturių veiksmų 
“Aušros sūnūs”.

— Kokie motyvai 
kimą lėmė?

— “Aušros sūnūs” 
nė drama, atremta
draudimo laikus. Joje atsispindi 
lietuvių tautos kova už savo spau 
dos, žodžio ir minties laisvę. Lie
tuvis amžiais kovojo su pavergė
jais ir “Aušros sūnūs” yra tie 
šviesūs pavyzdžiai, net dabarčiai 
daug ką pasaką. Šiais sukaktuvi-

’niais metais, manome, kad tai 
.yra gana tinkąmas veikalas, pri 
menąs ir išeivijoje gyvenančiam 
lietuviui laisvės kovos prasmingu 
mą. Tuo pačiu pagerbsime ir a- 
nų laikų Lietuvos sūnus, kurie 
Lietuvai nešė laisvės prisikėlimo 
aušrą.

— Gaf ką aplamai įdomesnio 
galėtume prisiminti iš Šaulių 
teatro veiklos”.

Ciurlio- 
dramą

šį pasirin-

yra istori- 
į spaudos

nes 
jie mūsų kultūrinio gyvenimo ke 
lyje, tikiu, neliks be atgarsio.

— Statant ..veikalus didelės 
svarbos turi jų ..meninis apipa
vidalinimas. Kas Jums šią sun
kią naštą padeda nešti?

— Teatro dailininkas didele 
dalimi lemia ir spektaklio grožį. 
Savo tarpe turime dail. Juozą Ki 
būrą, atvykusį su šeima iš An
glijos. Pirmas jo debiutas mūsų 
teatrę buvo Chicagoje, stant Kau 
lėno patriotinę dramą “Broliai 
miške”, kur dail. J. Kiburas pa
sirodė ypatingai pajėgus, gan su
dėtingas dekoracijas įkūnyda
mas puikiu tikslumu. Jis visa sie
la yra atsidavęs šiam darbui, net 
savo garažą yra paskyręs dekorą 
cijoms sudėti. O jų turime aps
čiai.

*
Alfas Brinką lietuvių visuome 

nei pažįstamas jau daugelį me
tų kaip darbštus teatralas ir ga
bus aktorius. Jo teatrinė veikla 
prasidėjo dar neprikl. Lietuvoje. 
Baigė pirmąją Kauno dramos stu 
diją, kuriai vadovavo Feodotas 
Sipavičius, o jam išvykus į Klai
pėdą, Petras Kubertavičius. Bū
damas studijoje, A. Brinką pirmą

Alfas Brinką, Chicagos Lietuvių 
šaulių teatro režisierus.

kartą vaidino Valstybiniame te
atre Kaune, statomame A. Vie
nuolio veikale “Marija Pleterai- 
tė arba 1831 metų Sukilimas”, 
kurį tada režisavo Stasys Pilka. 
1939 m. A. Brinką priimamas
į Kauno Valstybės teatrą teatro vas galėtų gėrėtis ir iš naujo ryž- 
bendradarbiu, o po 1 metų nuo- tis ateities darbams, nes iš šių

Jonas Aistis skaito savo poeziją Chicagoje. (Liet, .foto arch)

latiniu aktorium. Dramos studi
ją baigė drauge su čia dabar gy- 
ven. aktoriais, jau mirusiu A. 
Škėma, V. Valiuku ir K. Vasi
liausku. Teatre vaidino apie 50- 
tyje veikalų pirmaeiles, antraei
les ir epizodines roles. A. Brin-( 
ką matome ir Linksmųjų brolių 
— Jurgio Petrausko, Viktoro Di
neikos tarpe, kurie yra apkelia
vę visą Lietuvą ir to meto aktu
alijomis džiuginę tūkstančius žiū 
rovų. A. Brinką keletą kartų ap
keliavo Lietuvą ir su Graužinio 
kvartetu.

Tremtyje A. Brinką taip pat 
gyvena teatro rūpesčiais. Augs
burge jį matome besidarbuojan
tį Literatūriniame kabarete drau 
ge su H. Kačinsku, A. Škėma ir 

| V. Žukausku. Taip pat jis buvo 
vienas iš kūrėjų Augsburgo lie
tuvių teatro, jame vaidinęs eilę 
veikalų, jų tarpe dr. V. Kudirką.

A. Brinką nerimsta ir Ameri
kon atkilęs. Akt. Stasio Pilkos pa 
skatintas, organizuoja vėl Links
muosius brolius, kur be paties ini 
ciatoriaus pirmąjį sąstatą sudaro 
P. Mačys ir J. Brazys. Cikagiečiai 
ne kartą gėrėjomės šių Linksmų
jų brolių popietėmis.

Režisavo A. Merkelio “Piršly
bas”, kurias matė ne vien čika- 
giečiai, bet su šiuo veikalu Dai
navos ansamblis aplankė ir kitas 
Kanados ir Amerikos žymesnes 
lietuvių kolonijas. A. Brinką ma
tome ir G. Veličkos ‘Nemunas 
žydi” pastatyme vaidinant pag-| 
rindinę rolę.

Artėjant Teatro festivaliui, lin' 
ketina Chicagos Šaulių teatrui, 
jo darbuotojams ir darbščiajam, 
režisieriui į scenos šviesą sugrą
žinti iš praeities “Aušros sūnus”, 
kurių darbais ir idėjomis žiūro-

Jono Aisčio poezijos rečitalio Chicagoje baigminis momentas. Iš kaires i dešinę: kalba Šatruos drar-gijos 
pirm. Julija švabaitė - Gylienė, toliau — poetas Jonas Aistis, solistė Prudencija Bičkienė, violončelistas 
Petras Armonas ir pianistas Alvylas Vasaitis. , (Liet, foto arch.)

į

dienų pavergta Lietuva reikalin 
ga daug, daug tokių, bet kur pa
saulyje begyvenančių, “Aušros 
sūnų”.

J. Janušaitis

• Janas Safarevičius, lenkų 
akademikas ir Krokuvos u-to 
profesorius, yra paskelbęs kele
tą lituanistinių studijų.

IŠSKLAIDYTI MITAI
Po Jono Aisčio poezijos rečitalio

rys ir tokia erdvė kliudytų jiems 
pajusti skaitomos poezijos grožį.

Ir trečias gerokai apgriautas 
mitas yra tas, kad vis būdavo ne
retai parūgojama, jog mūsų pu
blika labiau linksta prie tam ti
kra prasme pigesnės ir lengves
nės programos, kad grynosios po
ezijos valandiniam klausymui 
dar ji nėra priaugusi. Tuo tarpu 
Jono Aisčio rečitalis rodė visai ką 
kitą. Publika visą laiką mirtinoj

Praėjusį šeštadienį, lapr. 2 d., 
Jaunimo centre, Chicagoj, Šatri
jos rengtas poeto Jono Aisčio po
ezijos rečitalis buvo reikšmingas 
net keleriopa prasme. Pirmiausia 
reikėtų, tur būt, suminėt tai, kad 
jis savo pasisekimu išsklaidė mū
sų visuomenėje besusidarančius 
kai kuriuos mitus. Vienas iš jų bu 

| vo tas, kuris vis bandydavo mus 
įtaigoti, kad patys rašytojai savo 
kūrybą viešumoje skaito prastai. 

| Aktoriui čia vis dažnai būdavo! tyloj ir susikaupusi sekė balsą ir 
I atiduodama pirmenybė, literatū
rą reprezentuojant savuos ir kai- 

! myniniuos kiemuos. Tačiau taip 
kaip Aistis skaitė savo poeziją, var 

, gu ar kuris mūsų aktorių būtų ge- 
I riau ir sugestyviau paskaitęs. Po- 
i eto balsas, visa jo laikysena sce- 
i noje, tik jam vienam sava eilėraš- 
čių intonacija taip subtiliai jun- 
ges. i publiką užburiančią vienu-|naj suyokė šio vakar0 b5dį jr
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eilėraščio frazę, jog reikėjo tik 
džiaugtis ir stebėtis.

Rečitalio dviejose vietose mu
zikinės intarpos buvo labai reika- 

I lingos ir poeto atsikvėpimui, ir pu 
hlikos įtampiniam poilsiui. O so
listė Prudencija Bičkienė, violon 
čelistas Petras Armonas ir pianis- 

| tas Alvydas Vasaitis pasigėrėti-

I ma, kad net buvo regimos klau-, 
i sytojų nubraukiamos ašaros, kas 
literatūros vakaruos yra tikra rete 
nybė. Dar reikia atsiminti, kad 
skaityti poeziją pusantros valan
dos (trimis etapais po 30 minu-1 
čių) reikia autoriui ir visokerio
pos ištvermės. Bet Aistis ir šitai 
galėjo. Žinoma, kiekvieno etapo 
antroje pusėje lyg ir būdavo jau
čiamas šioks toks poeto nuovar
gis, tačiau labai sumaniai ir aps
kaičiuotai paskutiniaisiais kiekvie 
nos dalies eilėraščiais, tinkamai 
juos pasirinkdamas, jis vėl labai 
efektingai sugriebdavo publikos 
klausą ir jausmus.

Antras Jono Aisčio rečitaliu su 
griautas mitas yra tas, kuriuo pa-j 
siremdami beveik tikėjome, kad' 
poezijos skaitymas tinka vien ka-j 
merinei, bet ne minia perpildytai 
didelės auditorijos erdvei. Šį kar
tą Jaunimo centro didžiojon sa- 

' lėn suplūdo 500 mūsų literatū-

Viena paskaita ir jos lėkšta 
krttika

(Atkelta iš 3 pusi.)

neparodė reikiamo supratimo ir 
palankumo mūsų taip brangina-' 
mos jaunos akademikų kartos at-| res bičiulių, kurių dauguma ti- 
žalai. Su panašiomis kritikomis 
mes senesnieji nepatrauksime, o 
greičiau atstūmime nuo mūsų 
lietuviškos bendruomenės priau
gančios kartos šviesuolius.

krai nejautė, kad toks žmonių bū

net grynai su poezija. Pagirtina ir 
ateitininkų meno draugija ir kor
poracija Šatrija išdrįsusi žengti šia 
kryptimi.

K. Priešpylis

• Liet, dailininkų taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės parodą
Vilniuje aplankę 35,000 žiūrovų.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAKQUETTE G IT T PARCEL SERV. 
2«08 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 «9th St. Tel. WA 5-27.37
83SS So. Halsted St. Tel. 254-2320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųetl savo vardu ift Chi
cagos tiesiai | Lietuvą.

IMdells pasirinkimas (vairių me 
džiagų. Ita! lletpalCių Ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų ui 
sakymai

E. ir V. Žukauskai

^Smcfoir]
RICHMOND u Jį/ j SERVICE

prasmę, tad ir nebuvo jaučiama 
pastangų paversti jį muzikiniu į- 
vykiu, neparodyta noro bent kuo 
stelbti patį rašytoją. Muzikinė re
čitalio dalis čia buvo kaip puikiai 

I knygai gražios iliustracijos. Už 
jas visi muzikinės dalies atlikėjai 
verti pagarbos ir padėkos.

Aplamai, Jono Aisčio rečitalis 
parodė, kad mūsuose įmanoma 
ryškiai matomus dalykus padary
ti ne vien tik su opera, dailės paro 
domis, vaidinimais, ir įvairiais su 
važiavimais, bet ir su literatūra,

Kampu* Richmond ir ASrd St.
Užsieniniu ir vietinių automobilių 
Taisymas Prikišimo Chicago Motor 
Club NelaimAe stveii- <ksrnhlnk1*»

.liHtzas l.loe) Juraltls
Gll 8-3134 arba G R 0-3353

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60682. Tel. YA 7-5980

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & 8HEET MĖTAU 
4444 8. Weatern, Chicago 9, Rl.

Telefonas VI 7-3447.

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas

F R A N K Z A P O L I S
3208 VVest 95th Street

Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

Heating Contractor 
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr oondltionlng j 
naujus ir senus namus Stogų 
rlnas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskatūlavimal nemo
kamai.

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą ‘tuck- 
polnting”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

1
$23.40

2
36.30

3,
51.20

visų

JOHN PAKEL, PresidentTURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

45 4

Pirmad-
Antrad.
Trečiad.

Ketvirtad.
Penktad. .
šeštad.

Ant visu knygelių
sąskaitų

9:00 A.M.-8:00 P.M.
. . . 9:00 A.M. -8:00 P M.

9:00 A M.-12:30 P.M

Certifikatų

Certifikatai
tantinemis.
būti $8000.
kas šeši mėnesiai.

8TA1 NARIAMS
Vacation Club

Home Mortgage Loans
Home Iinprovement Loans
Christmas Club
Insured raimilv Savings

H O
. 12:00 P.M.-8:00 P.M.

9:00 A.M. -4:00 P.M.
Uždaryta visa d

TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS
Notary Public Service
rree community rooms for
your organiz n meetings

money order checks. No

sąskaitos
išduodami tuks-

Maziausiai turi
Pelnas mokamas

PATARN AVIMAS:
service charge to members
Sėli & redeeni ILS. Bonds

Travelers Checks
Safe Deposit Boxes

i

Švenčių proga

DOVANOS Į 
LIETUVĄ

Populiariausios ir vertin
giausios dovanos jūsų 

giminėms.

Itališki Nylon 
LIETPALČIAI

Vyriški ar moteriški — visų 
dydžių: maži, vidutiniai ir di
deli. Spalvos: tamsiai mėlyna, 
tamsiai žalia, ir tamsiai ruda. 
Kainos — įskaitant viską, jū
sų giminės nieko nemokės —

LIETPALTIS — 
Pilna kaina !

LIETPALČIAI — 
Pilna kaina

LIETPALČIAI —
Pilna kaina

VILNONĖS SKARELĖS 
10 Vilnonių Skarelių, 
spalvų, gėlėtų ii rytiešių mo
tyvais Pilna kaina $48.00 
IT-603 $25.00
2 >4 sv. rūkytų lašinukų, 4% 
sv. kvietinių miltų, 4% sv. 
cukraus, 2*4 sv. ryžių, 214 sv. 
maišytų vaisių, 214 sv. mar- 
malado.
OEL’CIOUS $39.50
114 sv. k jpintos kavos, 1 sv. 
šveicariško šokoladą, 214 sv. 
cukraus, 2*4 šv. ryžių. 114 sv. 
sviesto, 114 sv. šveicariško 
sūrio, 1 (4 sv. rūkytų I. šinu- 
kų, 114 sv. rūkyto kumpio, 
214 sv. maišytų vaisių, 214 sv. 
marmalado, 2*4 sv. kvietinių 
miltų 114 sv. geriausių sau
sainių.
REIKALAUKITE MŪSŲ 
NEAPMOKAMO KATALOGO 
su daugybe daiktų ŠVENČIŲ 
progai.

UZS1SAKYK1T DABAR
U2S1SAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 
New York, N. Y. 

10010
Reikalaukite mūsų nemo

kamo katalogo.

Kurkite geresnę ateitį
ŠTAI MEN ESENE TAUPYMO LENTELE:

Įsijunkite j CHICAGO TAUPYMO BENROVES Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4%%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

MĖNESINĖS 
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

|2 YRS. 4 YRS. 16 YRS. 8 YRS. 10 YRS. 12 YRS.| 14 YRS. | 16 YR. | 18 YRS. | 20 YRS.
$10.001 $252.13 $524.08| $833.30 $1,167.46 $1,534.511 $1,937.70! $2,380.57 1 $2,867.041 $3,401.40! $3.988.36
20.00j 504.26 l,058.16|l,666.59 2,334.91 3,069.02 3,87.5.391 4,761.14 1 5,734.081 6.802.80! 7,976.72
30.00 Į 756.39 1,587.2512,499.89 3.502.37 4,603.53 5,813.091 7,141.71 | 8,601.12110,204.20|ll,965.08
40.0011,008.53 2,116.3313,333.18 4,669.82 6,138.04 7,750.78! 9,522.28 111,468.16j 13,605.60 15,953.43
50.00! 1,260.6612,645.41! 4,166.48 5,837.28 7,672.55 9,688.48111,902.85 114,335.21117,007.00119,941.79
60.0011,512.79! 3,174.4914,999.78 7,004.73 9,207.06 11,626.17114,283.42 117,202.25520,408.40)23,930.15
70.0011,764.92! 3,703.58 i 5,833.07 .8,172.19110,741.57 13,563.87116,663.99 !20,069.29!23.809.80!27.918.51
80.00|2,017.05|4,232.66!6,666.37 9,339.65112,276.08! 15,501.56! 19,044.56 !22,936.33'27,211.19!31,906.87
90.0012.269.1814,761.7417,499.66 10,507.10113,810.59 17,439.26! 21.425.13 ! 25,803 37! 30,612.59! 35.895.23

100.0012,521.3215,290.82| 8,332.96 11,674.56115,345.09)19,376.95|23,805.70 |28,670.41134,013.99139,883.59

College Bonus Savings

Cash checks and pa.v all
family bills with our spec’l

OF YOUR 
INVESTMENT

Two large free park’g lota
Save-by-Mail Kits

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ TEL. GR 6-7575



DALYVAUJA:
C I K A G A, VIVA POESIA, rež. 1). Lapinskas ir L. Barauskas, lapkričio

27 d., trečiadienį, 8 vai. vakaro.
CLEVELAND A S, KETURI KELIAUNINKAI, rež. P. Maželis, 

lapkričio 28 d., ketvirtadienį, 1 vai. po piet.
DETROITAS. PINIGĖLIAI, rež. Z. 'Arlmiskaitė-Mikši^ė, lapkričio

28 d., ketvirtadienį, 8 vai. vakaro.
RAULIU SĄJUNGĄ, AUDROS SŪNŪS, rež. A. Brinką, lapkr.

29 d., penktadienį, 8 vai. vakaro,
H A M I L T O N A S, MINDAUGO MIRTIS, rež. E. Daugu vietytė-Kuda- 

bienė, lapkričio 30 d., šeštadienį, 8 vai. vakaro.
LOS ANGELES, ŠVIESA, KURI UŽSIDEGĖ, rež. D. Mackialienė, 

gruodžio 1 d., sekmadienį, 2 vai. po piet.

PIRMAS JAV IR KANADOS

TEATRO FESTIVALIS
1968 metais lapkričio mėn. 27, 28, 29, 30 d.d. 

ir gruodžio mėn. 1 d.

JAUNIMO CENTRE 
5620 South Claremont Avenue

BILIETAI Į VAIDINIMUS po $3.00 ir $2.00, gaunami Marginiuo
se, 2511 W. 69th St., tel. PR 8-4585 arba pas mok. M. Peteraitienę, tel. 
LU 5-7933, prašome įsigyti iŠ anksto, nes visos eilės yra numeruotos. 
Bilietai į “oskarų” įteikimo banketą gruodžio 1 d. 8 v. v. $7.50 vienam 
asmeniui gaunami, be aukščiau nurodytų vietų, dar pas V. Jasinevičių, 
tel. 778-4085 ir pas A. Kairį, tel. HE 6-5151. Stalai po 10 vietų. Garbės 
bilietai, su kuriais galima įeiti į visus vaidinimus nemokamai, neparda
vinėjami — jie duodami dovanai kiekvienam, kuris paaukoja Teatro 
Festivalio reikalamas nemažiau $25.00; kreiptis pas Z. Juškevičienę, 
tel. OL 2-8546. Aukas malonėkite adresuoti: LB Kultūros Fondas, 
2955 VVest 71st Street, Chicago, III. 60629. Teatro Festivalį rengia JAV LB 
Kultūros Fondas.

Antanas Nakas “'Kleopatros šešėly”.
Nuotrauka J. Kasakaičio ir K. Izokaičio

AR PAVIRSIME GARSI 
SPALVA?

Pokalbis su Antanu Naku jo parodos proga
DANA ŠVEDIENĖ

Mano ir kitų muzikų svajonė 4ene, kuriame reikalingas po- 
paversti garsą spalva dar nėra LMs ir fantazija, toks mąstymo 
įkūnyta. Tačiau bandymai daro-1 nr teesas atveria neribotą meniš- 
mi jau seniai. Jėzuitas Castel 17- 1 ns išraiškos dirvą.
garsai ekrane pavirsdavo spalvo-j — Prie kokio meno ..krypties 
garsai ekrane pavirsdavo palvo- priskiriat savo tapybą?
mis. Muzikas Skriabinas taipgi — Vertinu kiekvieną tapybos 
eksperimentavo su garsu ir spla- kryptį. Iš kiekvieno dailininko 
va. Čiurlionis piešė muzikali- ko nors naujo pasimokau. Su 
nio turinio paveikslus. Walt Dis- susidomėjimu aš seku kiekvieną 
ney tapybą vėl jungė su muzi-' naują apraišką mene, literatūro- 
ka. Jesus Rafael Soto padarė ju- je, poezijoje, skulptūroje, muzi- 
dančias su muzika skulptūras,' koje, šokyje. Visos šios meno ša- 
Carlos Cruz Diez kūryba yra su- kos padeda labiau suprasti tapy- 
sijusi su nuolatiniu paveikslo bą, sukelia naujų minčių, 
plokštumų spalviniu keitimosi. | dina naujas idėjas. 
Ir visa eilė kitų menininkų yra 
susidomęję garso ir spalvos pa
sikeitimu. Fizikos srityje nuolat 
daromi bandymai garsą paversti kuris atrodo,“įu“ge-
spalva. Mokslininkų tarpe susido rokaj išsisėniė> nenoriu. 
mėjimas šia idėja labai didelis. bojimas ilgesniam laikui ir pa- 
Prof. Ganz (Chieaga), Willek, mpgjmas vienos mene krypties y- 
Eichner, Vander Europoje ir ki- ra> mano manymu, neigiamas 
ti yra šio įdomaus r------------
pionieriai.

Nebylys filmas staiga pavirto 
garsiniu. Kodėl garsas negalės 
pavirsti spalva?

Muzika ir tapyba turi labai 
daug bendro, tik išraiškos bū
dai skiriasi. Vienoje ir kitoje sri
tyje kalbama apie garsų ir spal
vų gamą, apie pustonių ir dar 
smulkesnių garso ir spalvų tonų 
padalinimusl Muzikai jau seniai 
skirsto akordus pagal spalvas. 
Pvz. kai kuriems iš jų mažoriniai 
akordai turi šviesias — oranži
nes, geltonas; rausvas spalvas, o 
minoriniai akordai turi tamsias 
— žalias, mėlynas, juodas ir ki- 

i tas spalvas.

L4

Antanas Nakas taapybos pa
saulyje jau nenaujas žmogus. Po 
pirmosios jo individualios paro
dos Čiurlionio galerijoje, Chica
goje, jis ir toliau savo tapyboje 
nenutolsta nuo idėjos, jog muzi
ka ir tapyba — du artimi me
nai, kurie gali vienas kitą papil
dyti, o ateityje gali pavirsti net 
nauja, atskira meno šaka. Šių dve 
jų menų šakų artimumas ryškiai 
pasireiškia ir jo paties tapyboje.

Man, bestudijuojant meną Eu
ropoje — Krokuvos Meno insti
tute 4 metus, o dabar Chicagos 
Meno institute, teko arčiau susi
pažinti su įvairiomis meno kryp
timis, tačiau neteką arčiau susi
tikti su dailininkais, kurie savo 
darbuose propaguotų spalvų ir 
muzikos garsų artimumą. Tokių 
menininkų tačiau yra. Jie savo 
lakia fantazija prabyla į žiūrovą 
nauja kalba, naujais polėkiais. Po 
Čiurlionio mūsų dailėje niekas ši
tos idėjos toliau nevystė.

Artėjant Antano Nako antra
jai parodai, kurios atidarymas į-i

vyks š.m. lapkričio mėn. 16 d. 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
teko su juo pasikalbėti šiais me
no klausimais, į kuriuos jis davė 
savo atsakymus.

— Jūs esate muzikas ir daili
ninkas. Po M. Čiurlionio niekas 
iš lietuvių dailininkų, neturėda
mi muzikoje profesionalaus išsi
lavinimo, nebandė jungti tapy
bos su muzika. Ką turi bendro 
tos dvi meno šakos?

— Garsas ir spalva yra du skir 
tingi reiškiniai. Garsas yra me
džiaginių dalelių bangavimas, 
sukeltas virpančio kūno (styga, 
kamertoųas), o spalva yra elek
tromagnetinių bangų virpėjimas, 
ateinantis nuo objekto ir pasie
kiantis mūsų akies tinklainę. 
Spalva pareina nuo rūšies elek- į 

romagnetinių bangų. Mes mato 
me žalias, raudonas, mėlynas, o- 
ranžines ir kitas spalvas tik ta
da, jei ant tam tikro objekto (pa
veikslo) krenta saulės arba dirb
tinė šviesa. Jei ant objekto ne-i 
krenta jokios šviesos, jis mums! 
yra nematomas.

Antanas Nakas “Pianisimo”
Iš lapkričio 16 d. Čiurlionio galerijoj atidaromos parodos |

zikos ir tapybos pasaulį atėjo nau 
ji žmonės, kurie tęsia dar neiš
sakytą, neišdainuotą lietuvių šie 
los mistiką. Lietuviško folkloro 
lobynas kūryboje dar neišsem
tas. Muzikoje mano dėmesį pa
traukia mūsų liaudies dainos, o 
tapyboje mūsų padavimai, pasa
kos su aitvarais, raganom, vel
niais, laumėmis, žalčių karalienė 
mis, Perkūnais, Baltaragio malū
no legendomis, paparčio žiedo, 
Joninių naktų romantika. Paga
liau Lietuvos laukų, miškų, dan
gaus debesų prisiminimai, kurie 
ir čia, kaip ir ten, pažvelgus į dan 
gų, formuojasi į fantastiškus regi-' 
nius, nuolatos besikeičiančius, 
plaukiančius, yra mano svajonių 
muzikoje ir tapyboje neišsemia- 

Apsiri- mas Šaltinis.
I 
i I 
I

— Kokią techniką naudojate-čią formaciją. Mėgstu aliejinius 
tapyboje ir kiek numatote išsta- , dažus ir temperą. Dažnai, pavar
tyti parodoje paveikslų?

— Manau, kad parodoje bus 
apie 60 paveikslų, įvairaus dy
džio ir įvairios technikos. Labiau 
šiai dabartiniu metu pamėgau ak 
rilinę - akvarelinę techniką, ku
rioje dažai išsilieja įvairiaspalve 
gamos skale ir kaip muzikos to
nai užgęsta ir dingsta erdvės to
lumoje, kur paveikslo koloritas 
primena dangaus debesų judan-

tojęs vieną tapybos techniką, pa
veikslą užbaigiu skirtingomis ta
pybos priemonėmis. Ar žiūrovas 
mano paveiksluose matys sustin 
gusius muzikos garsus, priklausys 
nuo jo nusiteikimo, fantazijos ir 
polėkių. Vieną tik žinau, kad mū 
sų parodų lankytojai, kartais ne
mažiau nusimano kaip patys me 
nininkai.

paža-

kokiaApsiriboti bent viena 
meno kryptimi, sakysime impre
sionizmu, ekspresionizmu arba

H I G H R A T E S

nenoriu.

sumanymo,rejjkjnyS> privedantis menininką Kuriam galui
prie visiškos stagnacijos, kurioje ®
polėkis, fantazija, jeigu viso to 
menininkas turi, išsisemia ir iš
blėsta. Gyvenimas neša naujo
ves. Kodėl jų neišbandyti ir ne
išgyventi? Tapyboje ir muzikoje 
niekad nebūsiu suradęs savęs ir 
nenoriu surasti, o jei dar kiek gy 
vensiu, tai stengsiuos vis keistis 
ir vytis miražą, kurio, žinau, nie- į 

kad nepavysiu, o tik suklupęs at
sikelsiu ir žingsniuosiu pirmyn. I 

Labiausiai man patraukli se- 
mi-abstraktinė kūryba su simbo
lizmo apraiškom, kurioje ir ma
žiau patyręs žiūrovas gali suras
ti formų, patraukiančių jo dėme
sį ir sužadinančių jo fantaziją.

— Ar siejate savo kūrybą ..su 
lietuviškumu?

— Po M. K. Čiurlionio į mu-

mokėti daugiau ?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500.00 IKI $1.000.00

FLVMOUTH * VAUAN1

BALZEKAS MOTOR f 

SALES, INC.
OHRYSLER * IMPERIAL 

■'U WILL LIKĘ US”

4030 Archer,VI 7-1515

4

per annum 
on regular savings

■■
Touii^iics \*g\ •
INSURED

per annum 
on investment bonus

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

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį !

♦

Geriausia dovana 
siųsti į

LIETUVĄ 
Vertingiausia dovana 

DOVANŲ

PAŽYMĖJIMAI
(U. S. Dollar Certificates) 

PILNAI GARANTUOTA 

Greitesnis Pristatymas
Tik dovanų pažymėjimai 

yra vertingiausia dovana ir 
daug geriau negu siuntiniai. 
Jūsų giminės tai patvirtina 
Tad. kai kitų kartą planuo
site siųsti siuntini, jo vieto
je siųskite DOVANŲ PAŽY- 
MftJIMĄ. pamatysite kaip 
laimingi ir patenkinti bus 
jūsų giminės
TIK DOVANŲ PAŽYMfiJI- 
MAi duoda galimybe Jūsų 
giminėms pirkti Vneshpo- 
ayltorg specialiose dolerių 
krautuvėse geriausios koky
bės amerikoniškų, vakarų 
europietiškų ir vietinių pre
kių. Jūsų giminės tai patvir
tins.
TIK DOVANU PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę jūsų 
giminėms pirkti DABAI 
SPECIALIAI NUMAŽINTO. 
MIS KAINOMIS. Jūsų gi
minės tai patvirtins.

JOKIO PAPILDOMO MOKĖS
C1O nei siuntėjui, nei gavėjui.

RUBLIAI Į USSR
Jei norite kad jūsų giminės 
gautų grynais rubliais, mes 
gailine tai sutvarkyti per 
Bank for Foreign Trade, 
Moscovv. Jūsų giminėms pi
nigai bus pilnai išmokėti be 
jokių nuskaitymų. Pristato
ma per 10-14 dienų. Tarifas 
yra 9 naujieji “sunkūs” rub- 
liai už $10.00.
Persiuntimas kainuoja
$2.75 siunčiant sumas iki 

ir 10% už sumas virš $30.00
Visi persiuntimai yra pil

nai garantuoti ii- apdrausti.

Užsisakykite d > bar. Užsisp 
kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York. N. Y. 10010
Prarykite neapmokami 

kata! orto

Įgalioti American Express 
Company ir Podarogifts Ine. 
atstovai.

BALTIC BAKERY
Veikia jau dvi kepyklos, o prie jų ir krautuvės. Kepa įvairių rū

šių duoną, pyragus, tortus ir kitus Kepsnius ir visų mėgiamą 
lietuvišką ragaišį
I ■ KEPYKLA IR KRAUTUVE:

4627 S. Hermitage Avė., Chicago, III. 60609 — Tel. LA 8-1510 
Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vak.. šeštad. ir 
sekmad nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. vak.

II - KEPYKLA IR KRAUTUVE:
2616 West 69th St., Chicago, 111. 60629 — Tel. 778-7632
Atdara: Prmad. 9 vai. ryto iki 8 vai. vak; antrad. treč., 
ketv. ir penkt. 7 vai. ryto iki 8 vai. vak., šeštad. 8 vai.
ryto Iki 6 vai. vak., sekmad. 8 vai. ryto Iki 2 vai. popiet.
Abiejuose kepyklose priimami užsakymai tortams ir kt. keps 

niams. Parduoda visokius kepyklos gaminius, o taip pat mėsos ir 
pieno produktus. Juozas Ankus, savininkas

FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Westem. PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vm. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

SEKM*DLENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

$515 S. DAMEN AVL ALL PHONES WA 5-8202

IKTOBER-SPAL. 31, NOVEMBER-LAPKR. 1 ir 2 D.D.

Fifth $3.98

Fifth $4_.98

IMPORTED YUGOSLAVLAN
SIJVOVITZ 80 Proof

MAMPE HALB UND HALB
GERMAN LIQUEUR

RICCADONNA Imported Dry 
VERMOUTH

F'fth $4.98

or Svveet

30 oz. Bottle $1.49

K I L T Y ’ S
RESTORANAS ★ 4545 W. 95th St. 

Telefonai GA 4-5800 ir BE 8-5585
į Uždarytas laike pertvarkymo-pagražinimo. Yra at 

daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms progoms.

J Teiraukitės nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro.

iiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiibiiui

ARTESIAN Restoranas
2432 VVest 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS

Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko.
Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti.

Telef. — 436-4622 arba 436-4623

Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda
žyti — kreipkitės j H A L L. Jis greit ir gerai pa
daro. įsitikinkite.

Kam reikia pataisyti automatine transmisiją, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir 
di'-.ame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.

PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663
_____________________

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5.29

SEMPE 10 Year Old
IMPORTED BRANDY Fifth $4,98

HINE FIVE STAR Imported COGNAC Fifth $5.98

CANADIAN HOST IMPORTED
CANADIAN WHE‘KY 80 Proof

SANDY MAC Imported
86.8 Proof SCOTCH VVHISKY

AUGSBURGER BEER
Case of 24—12 oz. T. A. Bottles

Fifth $3.69

Fifth $3,98

Case $4.59



ATVIRAS LAIŠKAS REDAKCIJAI

Ar nėra skitumo tarp Chicagos 
ir Rodezijos policijos?

Daug džiaugsmo skaitytojui teikė 
Kazio Almeno 1 teratūrinis kelionių 
reportažas "Išilgai Afrikos". Skaitė
me ir vis daugiau norėjome. Labai 
gaila tik, kad K. Almenas spalio 5 
d. tęsiny nukrypo į "pol tiką", o spa
lio 26 d. dienraščio la'doj tą "poli
tikavimą" vėl pakartojo. Mat, įpy
kęs ant Rodezijos policijos, jis iš
vedė paralelę tarp anos :r čikagiš- 
kės policijos vyrų.

Pirmiaus a, labai naiviai K. Alme
nas įrodinėja, kad Rodezijoje jis bu
vęs sulaikytas be pagrindo. Jeigu 
taip kalbėtų pasaulio nematęs, pir
mą kartą į diktatūrini kraštą keliau
jąs amerikietis jaunuolis, tai nesiste- 
bėtumėm. Bet ka' rašo iš bolševikų 
nasrų išvežtas, nacių Vokietijoj gy
venas, dabartinėje Lenkijoj studija
vęs ir dargi Lietuvoj lankęsis nebe 
pirmos jaunystės intelektualas 'r be
letristas. tai tikrai reikia stebėtis. 
Perskaičius spalio 26 d. tęsinį, k ek- 
vieham _ skaitytojui paaiškėjo, kad 
Rodezljoj K. Almenas buvo sulaiky
tas su pagrindu, nes negavęs vizos 
vienoje mu'tinėje, jis kišo galvą į ki
tą. Jeigu ten antspaudą uždėjo ir pa
sakė “okei", tai greičiaus’a buvo 
kaip tik ir paspęsti spąstai. Tepaban
do K. Almenas suprast to "baisaus” 
seržanto psichologiją. Jis, K. Alme
no neisileidęs, pas iuto vertas meda
lio (jo manymu, gal išgelbėjo savo ša 
jį nuo komunistų šnipo vizito!), o 
čia tas 'ndividas lenda per kitą punk
tą. Gi, kalbant apie mu’tinių tar
nautojų galią, nereikia ieškoti pa
vyzdžių Rodezljoj. Bene 1954 m., 
ka' Detroite siautė nedarbas, stu
dentas J. su draunu važiavo į Ka
nadą per Ambasadoriaus tiltą. "Kur

ir kaip ilgam?", paklausė Kanados 
pareigūnas. "Mėnesiui ar dviem. Į 
Londono apylinkes, tabako skinti", 
ram'a sąžine atsakė vyrukai. Atskai
tęs pamokslą, kad kanadiečiai patys 
turį minias bedarbių, pareigūnas lie
pė apsukti mašiną ir važiuoti namo. 
Vyruką' sugrįžo j Detroitą ir už pus
valandžio pas'leido atgal kitu keliu, 
nėr tunelį, nirtaię nebesakyti teisy
bės. o kad važiuoją tik porai dienų 
į svečius. Bet čia jų laukė sta gme- 
na: pareigūnas prie tunelio, tik pa
žiūrėjęs automobilio numerį, vėl at
skaitė pamokslą ir pagrasinęs, jog 
sekantis bandymas geruoju nes'baig- 
tu. pavarė grįžti namo. Gerai, kad 
Kanados valdininkai neturėjo sadis
tinių tendencijų. Rodezija, aišku, ži
noma diktatūra, o diktatūros visame 
pasaulyje labai panašios savo bruta
lumu. Užtat ir K. Almeno patirto
ms nuoskaudomis galima bent dali
nai tikėti, tik prileidžiant autoriaus 
geroką perdėjimą, kai rašoma pyks
tant.

Bet ne čia K. Almenas mane pa- 
oiktino. o ten. kur Chicagos policiją 
i’sa' sulygino su diktatūrų policija. 
Spalio 5 d. jis kelis kartus tvirtino, 
jog Chicagos policija daužiusi galvas 
nekaltiem, dėl meko ’r atsitiktinai 
ten susibarusiems, piktindamasis dėl 
sumuštų žurnalistų ir dėl savo libe
ralaus draugo išvedžiojimų, kad ta p, 
girdi, jiems (reporteriams) ir reikė
ję. Panašų tvirtinimą spalio 26 d. J’s 
vėl pakartojo. Čia gerbiamam bet 
nno gyvenimo atitrūkusiam keliau
tojui. akademikui Jr rašytojui štai ką 
pasakysiu:

Pora savaičių prieš minimas de
monstracijas "Life” žurnalas jau da-

vė nuotraukų reportažą, parodyda
mas visų ypių. h pių, juodosios jė
gos, visokių visuomenės atmatų pasi
ruošimą toms demonstracijoms. Buvo 
nuotraukų net jų "gailestingų sese
rų", besiruošiančių gelbėt ne tik 
eventualiai policijos sužeistus, bet 
ir... LSD be' kitokiais narkot kais 
persirijusius. Kad žmogaus mėšlu ap
mėtoma, skutimo peiliukais pjausto
ma. akmen mis daužoma policija tu
rėjo tiek šalto proto, jog kelių chuli
ganų nepaskerdė, tai reik'a tik džiaug 
tis, nes ,tai būtų buvę duota dar 
daugiau medžiagos raudonųjų propa
gandai. Trumpa': Chicagos policija 
kaip tik kovojo su tokiu elementu, 
kuris čia nori įvesti Rodezijos ir kitų 
panašių tipų d'ktatūrą. Būtų kitas 
reikalas, jei Chicagos policija būtu 
apsupusi, sakysim, Švč. P. Marijos 
Gimimo bažnyč'ą Marquette parke, 
kad r kokią Sears & Roebuck krau
tuve ir ten ėmusi galvas daužyti ne
kaltiems, pasimelst' ar apsipirkti atė
jusiems žmonėms. Bet šito nebuvo ir. 
reik.'a manyti, niekada Amerikoj ne
bus.

Man gaila nukentėjusių žurnalistų, 
bet jie žinojo, kad eina į kovos lau
ką ir žinojo šitai juos siuntusiej' 
laikraščiai. Nėra abejonės, kad jie 
buvo neblogiau atlyginti, ka'p daly
vavę Vietnamo mūšiuose. Labai blo
gai tik. kad kai kurie iš tų-žurnalistų, 
gavę per galvas, ėmė aprašinėt' įvy
ki šališkai, lyg patys būtų buvę de
monstrantais.

Alfonsas Nakas

daktaro laipsnį. Jo disertacinė 
tema: Kaulų pūlinių ertmių gy
dymo būdas. Vienas iš oponen
tų buvo Rygos u-to prof. A. 
Bednis.

• šiuo metu JAV-ėse yra 
1,436 simfoniniai orkestrai. Jie 
priklauso American Symphony

Orchestra League organizacijai. 
Tik trečdalis šių orkestrų gro
jamų kompozicijų tėra XX-ojo 
šimtmečio kūryba (Bartok, 
Strauss, Stravinsky, Mahler), 
kitos programos dalys skiria
mos ankstyvesnių laikų kompo
zitoriams.

Diskusijas dėl kultūros paminklų Lietuvoje pasekant

• Antanas Venclova, bolševi
kų rašytojas, neseniai išleidęs 
keletą savo atsiminimų knygų, 
dabar rašo ir protarpiais spau
doje skelbia savo naujus atsimi
nimus iš liet, bolševikų gyveni
mo Rusijoje 1941—1944 m. 

' Kaip žinia, didžioji dauguma 
pabėgėlių liet, komunistų 1941 
m. buvo atsidūrę Penzoje.

• Stasys Šumskas, Klaipė
dos ligoninės vyr. chirurgas, ru 
gsėjo 26 Vilniaus universitete 
apgynė disertaciją, gaudamas

FOTOGRAFAS

ŽAVIOMS NUOTAKOMS

Gowns by Martha

PORTRAITS • CANDIDS 
3213 S. Morgan St. YArds 7-5858

DULKIŲ 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.

Valome, 
ištepame, 
suderiname, 
Pakeičiame 
(hoses) — 
žarnas.

M O V 1 N G
Perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629, Tel. R.E 7-7083

Parduodame ir taisome visų gamy- 
i bų dulkių siurblius ir turime dalis, 
' maišelius ir visus prijungimus (da 
' lis) visų gamybų siurbliams -

Electrolux, Hoover, Eureka. Kirln 
ir Royal bei kitų.

B. & B. DISTRIBUTING CO. 
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, III. 60632, Tel. 927 4702 

Ved. Arvydas *M. Dikinis

Platinkite “Draugę”.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
j vairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara pirmad ir 
ketvirtad vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

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

Pastaraisiais metais sustįp- 
rėjusios Lietuvos architektų ir 
kitų kultūrininkų pastangos iš
saugoti ir, kiek įmanoma, at
gaivinti senuosius Lietuvos kul
tūros paminklus yra “krislas 
akyje” šimtanuošimtiniams bol 
ševikams, - net ir tuo atveju, 
kai tos pastangos teisinamos 
paties bolševikų “šventojo”, 
taLyra, Lenino vardu.

Dabartinis Lietuvos kultūros 
reikalų administratorius (L. 
Šepetys), kalbėdamas apie Le
nino jubiliejų partijos vadų su
sirinkime spalio 10-11 d., ”pla 
čiau palietė tarybinės kultūros 
teorijos klausimus” ir sakė, kad 
“socialistinės kultūros statyba 
privalo vykti, visapusiškai įsi
savinant praeities palikimą, ši 
Lenino mintis yra aktuali ir 
dabar... Antra vertus, vykdant 
plačią šių darbų programą, ne
sunku užmiršti ir pasiduoti 
praeities idealizavimo recidy
vams. Pavyzdžiui, pasiskaičius 
gausius straipsnius paminklų 
apsaugos klausimais, susidaro 
vaizdas, kad šis pavojus slypi 
ir dabar, ir, visų pirma, spren
džiant architektūros paminklų 
panaudojimo problemą. Nesis
kaitant nei su ideologine, nei 
su ekonomine logika, neretai 
yra raginama atstatyti pamink
lą dėl paminklo be konkrečios 
ir aiškios paskirties.

Panašu, kad tai yra atsiliepi
mas į rugsėjo pradžioj viešai 
pare’kštą šešių architektų ir še
šių istorikų protestą dėl suma
nymo senojoj Vilniaus tvirto
vėj įrengti aludę. Ar architekto 
J. Baršausko skatinimą išstudi
juoti (ir gal iš dalies restauruo
ti) Barboros Radvilaitės rūmų 
liekanas? Nors L. Šepetys ir 
pasidarė skubomis “atsargos 
išėjimą”, pastebėdamas, jog 
“Žinoma, žalingas ir kitas kraš
tutinumas — versti istorinius

“su ideologine ir ekonomine lo
gika”: pilyje “apgyvendino” Le-\ 
nino statulą, o pačią pilį paver
tė pelningu turistiniu “atrak
cionu”.

L. Šepetys Lenino tezę (kad 
reikia visapusiškai įsisavinti 
praeities palikimą) štai kaip iš
aiškino : “Kultūrinis palikimas 
yra ne tik tai, kas sukurta prieš 
šimtą metų, bet ir tai, kas pa
statyta prieš dešimtį ar penkio
lika”. Įsidėmėtina, kad tai api
ma kaip tik pirmųjų penkerių 
Chruščiovo viešpatavimo metų 
statybą... (E)
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SIUVIMO Mašinos
♦ BERNINA
♦ NECCHI
♦ VIKING
♦ PFAFF
♦ SINGER 

šveicariškos, vokiškos, itališkos,

KALĖDINES DOVANOS 
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius 

LIETUVOJE,
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South Statė St., Tel. WA 2-9354

arba

2618 VVest 63rd St., Tel. WA 5-2466
Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių 
ir mūsų patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą

LIETUVIŲ STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago
Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

VVAGNEE & SONS
Typewriters — Addlng Machinea — 

Checkwrlters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

japoniškos ir kitų firmų.
*

Taisome, parduodame ir nuomoja
me priienamomis kainomis ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue

(Archer ir California)
Chicago, Ui. 60632, TeL 927-4702 

Ved Arvydas M. Dikinis

Per mus galite užsakyti visus 
anksčiau skelbtus sovietų mais
to produktus bei pramonės ga
minius, išskyrus automobilius ir 
šaldytuvus.

Mes mielai priimame ir 
išsiunčiame siuntinius, 
sudarytus iš siuntėjų nuosavų 
daiktų bei maisto produktų.

Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus. 
Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau virš 21 metus.

O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo giminaičius, tai mūsų 
skyrius, —

— GORDON TRAVEL SERVICE, INC., — 
sutvarkys Jums kelionės reikalus be jokių rūpesčių

FIRESTONE PADANGOS ITIRES)
NATIONWIDE 

GUARANTEE 
No-Limit on MILĖS... 
No-Limit on MONTHS

FULL LIFETIME GUARAN- 
TEE against defects in work- 
ruanship and matertals and 
all normai road hazard in- 
juries encountered ln every- 
lifeday passenger car ūse for 
the life of the original tread 
design ln aocordance wtth 
terma of oūr printed gua- 
rantee certlflcate. Price of 
replacement pro-rated on 
orlglnal tread depth wear 
and baaed on Firestone ad- 
justment price for replac
ement tire at time of adjust- 
ment. Firestone adjustment 
prices are intended to, būt 
niay not. represent a.pprox- 
imate eurrent average Bel- 
ling prices and are subject 
to change wlthout notice.

PLANINGAS TAUPYMAS

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service 
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois 

Telef. — GRovehill 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.— 7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p. 

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.

Savininkas MIKAS ČESAS

i

j

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN! f

CRANESAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

Naujas aukštas dividendas

sąskaitas.

mokamas už investavimo

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD ir KETVIRTAD............9 v. r. jei 9 v. ».

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................. 9 v. r. iki 6 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus:)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237
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Mes mokame

architektūros paminklus kažko
kiais tais atrakcionais”, vis tiek 
jo pareiškime skamba Nikitos 
Chruščiovo pažiūrų aidas. Chruš 
čiovas kadai “perkūnais svaidė
si” prieš Lietuvos paminklų ap
saugos srities veikėjus, kam jie, 
esą) atstatinėja “feodalų pilis ir 
religinių prietarų buveines”. Tai 
buyo taikyta bandymui aptvar- 

vieną kitą apardytą baž- 
, ir ypač Trakų pilies res-

tadtavimą. Trakų pilies restau
ravimas vėliau tapo išteisintas, 
nes šiaip taip tapo suderintas

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$500.00)

Mokamas už vienų metų taupy
mo Lakštus nuo išdavimo datos

51* ant visų taupymo

■ certifikatų

per annum

MINIMUM SUMA $5,000.00 t

PARKING LOT —

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

(010,000.00 ar daugiau, (dedant po 
#1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608. Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS: Mcaday, Tuesday, Friday 9 to 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1: Wednesday closed.

ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

■
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MIDLAND 
SAVINGS

MDLANd~smngV

□H]

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
FRANK ZOGAS 

President



Jonas Aistis savo rečitalo Chicagoje metu lankosi “Drauge”. Čia ji 
matome redakcijoje su redaktoriais Kaziu Bradūnu (kairėje) ir Aloy
zu Baronu (dešinėje).

• Dabartinis lietuvių kalbos 
žodynas, paruoštas prof. J. Bal
čikonio. kurio viena laida išleis
ta 1954 m. Vilniuje, kita 1962 
m. Chicagoje, ok. Lietuvoje ruo
šiamas iš naujo išleisti. Nau^ą 
šios knygos la'dą ruošia Liet, 
kalbos ir liter. institutas; atro
do. kad vyr. redaktorium .yra 
lituanistas J. Kruopas. Žody
nas bus smarkiai padidintas: kai 
I laidoje buvo 45,000 žodžių, 
tai II-joje projektuoiama įdėti 
nemažiau 60,000. Taigi knyga 
bus žymiai storesnė, tačiau pa
togumo sumetimais apsispręsta 
išleisti viename tome. Jis pasi
rodysiąs apie 1970 metus 50,- 

I 000 egz. tiražu.
| • Prof. V. Kiparskis, baltis
tas, latvių prof. Janio Endzely
no mokinys, vis labiau garsėja 
Suomijoje. 1939 m. jis paskelbė 
didžiulį veikalą apie sulatvėju- 
sių ir sulietuvėjusiu kuršių kal
bą. Helsinkio universitete pame
čiui skaito latvių, kuršių ir lie
tuvių kalbų kursą. Vilniuje lei
džiamame “Baltistikos” žurnale

1 dienų “pasisendina”, arba L.E. 
i biografas bus antrą kartą perskai 
I čiavęs tą datą į naująjį kalen
dorių).
I J. Švedo biografijoj įsakmiau
siai pasitvirtino lietuviška patar
lė “Kiaulių neganęs, vyras nebū
si”. V. Bartusevičius cituoja iš Šve 
do autobiografijos: “Ganyda
mas aš įsigijau pirmąsias liaudies 
ansamblio meno vadovo ir diri
gento žinias: išmokau pro ašaras 
dainuoti, pasigaminti primityvius 
liaudies muzikos instrumentus ir 
jais groti”.

Vėliau Švedas, jau St. Šimkaus 
kapelos ir muzikos mokyklos auk
lėtinis - jau sąmoningiau rinko 
tas žinias ir medžiagą. Išėjo savo
tiška likimo patyčia, kad Švedo ir 
kitų tokių sukaupti tautinio lie
tuvių meno lobiai pražydo iki ap
stulbimo nustebinusiais ir visus 
sužavėjusiais žiedais kaip tik niū
riame svetimų, Lietuvių visokerio 
pai niokojusių valdžių šešėlyje.

Vos spėjęs išeiti viešumon pirmo- 
ios bolševikinės okupacijos me

tais naujas, iš tautos praeities at
gaivintas kūrinys jau nacinės okū 
pacijos metais gaivino visą Lietu
vą. ..“Tėvynės garsu” pavidalas 
per radiją (neskaitant kada - ne 
- kada pavykusių surengti tiesio
ginių koncertų). Atsitiko taip, 
kad bent viename siaurame ply
šelyje okupantų interesas sutapo 
su lietuvių tautiniu interesu... Su 
tapimu tinkamai pasinaudojus, 
tapo s"ukurtas dalykas, kurio ru
sai iki šiai dienai nedrįsta per 
daug brutaliai žaloti.

Nuo 1962 metų j. Švedas ne
bedirba savo sukurtame ansam
blyje. Perdavė jį vienam iš savo 
mokinių. Bet tebėra liaudies ins
trumentų katedros vedėjas Vil
niaus konservatorijoj. Laimingu 
sutapimu - mėgiamas žmonių, ir 
valdžios per petį patapnojamas. 
Ir dabar, 60 metų amžiaus sukak 
ties proga, prie jau seniai suteikto

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. lapkričio mėn. 9 d. 7

visasąjunginio liaudies artisto ti
tulo, Šumauskas su Naujaliu jam 
pridėjo dar vieną garbės raštą...

(ELTA)
• Mirtis po vyšniomis — taip 

vadinasi naujas meninis televi
zijos filmas, šią vasarą suka
mas Lietuvoje (Giruliuose) pa
gal anglų rašytojo H. Beitso no
velę. Telezivijos ekranuose jis 
parodysiąs lapkričio mėnesį. At
rodo, kad ir šis filmas, kaip ir

kiti, bus propagandinio pobū
džio.

• Dail. Konstancijos Petrikai
tės - TulienBs paroda atidaryta 
Ukmergėje, kraštotyros muzie
juje. Išstatyta 300 grafikos, 
keramikos, metalo* plastikos, 
akvarelės ir kitų darbų. Kaip 
žinia, ši dailininkė jau 1937 m. 
tarpt, parodoje Paryžiuje ir 
1939 m. New Yorke susilaukė 
rimto pripažinimo.

• Visų lietiiviŲ, o ypač lite
ratūros bičiulių, nekantriai 
laukta knyga “Lietuvių literatū
ra svetur 1945—1967” jau išėjo 
iš spaudos. Knyga 700 psl., įriš
ta į drobės viršelius, aplankas 
dail. Vytauto O. Virkau. Leidi
nį redagavo Kaz. Bradūnas. A- 
pie spalvingus čionykštės mūsų 
pokario literatūros atskirus žan
rus bei kitas problemas Savo 
studijiniuos straipsniuos knygo
je rašo: Antanas Vaičiulaitis, 
Kęstutis Keblys, Rimvydas Šil
bajoris, Stasys Santvaras, Vla-

•> das Kulbokas, Juozas Girnius ir 
Česlovas Grincevičius. Knygą 
išleido Į Laisvę fondas lietuviš
kai kultūrai ugdyti, ją galima 
gauti ir “Drauge”, kaina $10.

• Laisvojo pasaulio grožinė 
lietuvių literatūra plokštelėse. 
Tokių plokštelių išleidimo reika
las pastaraisiais metais mūsų 
periodinėje spaudoje ir šiaip po
kalbiuose bei kultūrinių klausi

amu svarstymuos vis būdavo 
«nuolat keliamas. Jo sprendimą,
atrodo, pagreitins vėl tik priva
ti iniciatyva. Jono Karvelio pre
kybos namai Chicagoje netru
kus žada išleisti pačių autorių 
įskaitytas savo kūrybos plokš
teles šių mūsų rašytojų: Jono 
Aisčio, Birutės Pūkelevičiūtės, 
Kazio Bradūno, Henriko Nagio, 
Liūnės Sutemos ir Aloyzo Baro
no, Tai bus pirmą kartą čia iš
leista net šešių autorių kūryba 
plokštelėse. Reikia manyti, kad 
jos mūsuose turės didelį pasise
kimą, nes, ,kaip parodė Jono Ais 
<So rečitalis Chicagoje, visuome
nė savo rašytojų gyvuoju žo
džiu nuoširdžiai domisi.

Jono Karvelio prekybos na
mai rengiasi išleisti ir muziki
nių plokštelių: sol. G. Vasiliaus
kienės įdanavimus ir lengvosios 
muzikas vis dar nepamirštamus 
A. Šabaniausko, D. Dolskio ir 
Pupų Dėdės ir Dėdienės balsus.

• čionykščiai beletristai ap- 
apžvelgiami ir Lietuvoj. Š. m. 
“Pergalės” 9-tame numeryje ga
na netrumpoj apžvalgoj V. Ka
zakevičius permeta akimis lig
šiolinį 1968 metų laisvojo pa
saulio lietuvių beletristikos der
lių. Plačiau aptariamos (nors 
ir su, matyt, neišvengiamais vi
sai neliteratūriniais rezervais) 
šiemetinės K. Barėno, A. Baro
no, A. Rūtos ir V. Volerto kny
gos.

• Solistė Aldona Stempužienė 
po sėkmingų koncertų Bogotoj

’ buvo pakviesta duoti rečitalį 
Kolumbijos universitetui 1969 
m. kovo mėnesį.

• Antano Nako tapybos paro
da Čiurlionio galerijoj, atidaro- 
iha kitą šeštadienį, lapkričio 16 
d. 7 vai. vak.

• Pasaulinio garso grafikų 
paroda, pavadinta “Nuo Goya 
iki Picasso” šiuo metu vyksta 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, Chicagoj. Uždaroma lap
kričio 15 d.

• Heraldikos komisija, 1966 
m. sudaryta, dabar veikia ok. 
Lietuvoje. Ji koordinuoja Lie
tuvos miestų istorinių herbų at
kūrimo bei naujų herbų kūrimo 
darbą. Naujai pasiūlytus her

bus turi patvirtinti komunisti
nės įstaigos ir dėl to reikalai vil
kinami. Siūloma, kad miestai, 
turintieji istorinius herbus, ga
lėtų ir toliau jais naudotis. Mies 
tai, kurių herbai neatitinka da
bartinių komunistų reikalavimų 
(religiniai įrašai bei ženklai, 
vyskupų atvaizdai, etc.) nebū
sią leidžiami. Vilniaus miesto 
herbu, atrodo, bus paliktas Šv. 
Kristupas, tačiau jo reikšmė ki
taip išaiškinnama, ir Šv. Kris
tupas nebebus Kristupas. Kauno 
miesto herbas — tauras “nu
buožintas”, nuimant nuo jo 
tarpragės kryželį. Panašiai bū
sią pasielgta ir su kai kuriais 
kitais herbais. Kai kuriems Lie
tuvos miestams jau sukurti 
nauji “socialistinės dvasios her
bai”. “Kultūros Barų” Nr. 10 
paskelbti naujieji Neringos, Pa
kruojo, Kaišiadorių, Širvintų ir 
Alytaus miestų herbai.

• Vilniaus lėlių teatras nese
niai atšventė savo 10 metų su
kaktį. 1958. X. 27 šis naujai 
įsteigtas teatras suvaidinęs S. 
Nėries “Eglę, "žalčių karalienę”. 
Teatro darbuotojų tarpe mini
mi: J. Surkevičius, G. Žilalis, 
V. Mazūras, P. Deltuva, K. Ka- 
veckas, V. Paltanavičius, T. Šer
nas; teatre išaugę ir visa eilė 
aktorių, jų tarpe: L. Martinai
tytė, E. Platakytė, M. Leikaus- 
kaitė, N. Gailiūtė, P. Dimša, S. 
Liepinis ir kt.

• Dailininko - peizažisto Al
berto šameto (1819—1876) var
das vėl iškyla Lietuvoje; ren
kamos apie jį ir jo kūrybą ži
nios. Savo laiku jis aktyviai reiš
kėsi Vakarų Europos meno pa
saulyje. Drauge yra nutapęs ir 
Vilniaus apylinkės vaizdų (Ver
kiai, Rybiškės, Raudondvaris, 
Neries krantai ir kt.), o taip 
pat prisidėjo prie K. Vilčinskio 
Vilniaus albumo paruošimo.

• Ant. Mončio sukurtas pa
minklas buvo pašventintas Vė
linėse prie Lietuvos valstybinin
ko ir visuomenės veikėjo Ernes
to Galvanausko kapo Prancūzi
joje. Buvęs nepriklausomos Lie
tuvos ministrų kabineto pirmi
ninkas ir užsienio reikalų mi
nistras mirė prieš metus Aix- 
les-Bains vietovėje Prancūzijoj.

• Vilniaus laikraščiai prane
ša, kad solistas Valdovas Dau
noras įdainavo visą eilę arijų iš 
populiariųjų operų, ir Vilniaus 
studijoje padaryti įrašai per
duodami Rygoje esančiai plokš
telių gamybos firmai (“Melodi
ja”, Maskvos gamyklos skyrius) 
plokštelėms išleisti. Arijos esan
čios įdainuotos lietuvių, rusų 
arba italų kalbomis.

• “Aušros” 13 numeryje, ku
rį išleido Lenkijos lietuvių drau
gija Varšuvoje, pateikta nema
ža medžiagos apie dail. M. K. 
Čiurlionį. Šiaip jau laikraštis 
balševikiškai propagandinis ir 
niekuo nesiskiria nuo ok. Lie
tuvos spaudos.

• Vilniuje koncertavo Kro
kuvos valst. filharmoniios or
kestras, diriguojamas H. čižo, 
turėjęs porą koncertų. Skambė
jo beveik išimtinai lenkų kom
pozitorių muzika.

yra paskelbęs keletą mokslinių 
straipsnių.

• Prof. Česlovas Kudzinovs- 
kis, šiuo metu vadovauja baltų 
filologijos katedrai Poznanės 
universitete, gražiai kalbąs ir 
lietuviškai. Dabar baigiąs ruoš- Į 
ti M. K. Daukšos raštų žodyną.

• Ansamblininkui Jonu Šve
dui 60 metų. — Rugsėjo 26 d. 60 
metų amžiaus susilaukė buvęs 
vilniškio “Lietuvos” ansamblio 
vadovas Jonas Švedas. (Liet. En- 
cikl. jo gimimo data pažymėta 
“1908. X. 9”, bet dabartinis “Lie
tuvos” ansamblio vadovas Vla
das Bartusevičius cituoja paties 
Švedo tokį pareiškimą. “Gimiau 
1908 metų rugsėjo 26 dieną Lie
pojoje”. Tad arba J. Švedas laiko 
si senojo kalendoriaus datos ir 13

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmoketinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 S. Western, Tel. OR 6-4421

STATOME NAUJUS NAMUS 
ir

Atliekame įvairius pataisymus 
PETRAUSKAS BUILDERS, INC. 

Tel. 585-5285

BANGA
TV. Radio, Stereo, Spalvotom 

televizijom antenos.

Pardavimas ir taisymas
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas K. Šimulis

.

M O V I N G.
J NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustyma* 
Ilgų metų patyrimas

(VA 5-9209 Chicago, Illinois

i 0 EKO R A VIM AS-
ia VIDAUS IR IŠ LAUKO

Kilimai ir apmušti baldai vatom'

J. RUDIS — Tel. CLlffside 4-105)

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname tr vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-516>

AGENTŪRA
Namu. gyvybe*, 

automobiliu, 
sveikatos, bte- 
nlo.
Patogios išsi- 
mokejimo aąly- 
aoa.

i V I 6 I U S
Avė., PR 8-2233 I

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

■

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška 
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet, rašytojai, 
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ, 
KOL JI YRA. JOS ATETIS JŪSŲ RANKOSE.

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:

Rev. Rector
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

‘■t

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

■J ■ f

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVA, LATVIJĄ,
ESTONIJĄ, UKRAINIJĄ ir 1.1.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Cosmos Parcels Express Corporation
Licensed by VNESHPOSYLTORG

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus Sovietų gamybos visokioms prekėms, jų 
tarpe — motociklai, televizijos aparatai, radijo transistoriai, mag
netofonai (tapė recorders) ir gift-oertificatus galima užsakyti 
giminėms gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje per 
mūsų firmą.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Y. 1003645 West 45th St., New York, N. 

Tek — 212 ■ 245-7905

■

į

SKYRIAI:
NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
BROOKLYN, N. Y. 11207, 600 Sutter Avenue 
BROOKLYN, N. Y. 11211, 370 Union Avenue 
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 331 West Broadway 
BUFFALO, N. Y, 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, III. 60622, 2222 VVest Chicago Avenue 
CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohlo 44134, 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 
GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge SL N. W. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 
HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue 
LAKEVVOOD, N. J. 08701, 288 Main Street 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06519, 509 Congress Avenue 
NEWARK, N. J. 07103, 428 Springfield Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street 
PATERSON, N. J., 99 Main Street
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
VVATERBURY, Conn., 905 Bank Street
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 VV. Federal Street

Tel.: AL 4-5456
DI 5-8808
EV 4-4952 
LI 2-1767 
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685
GL 8-2256 

365-5255 
246-9738 

FO 3-8569 
AN 1-2994
LO 2-1446
BI 3-1797 
GR 2-6387 

274-6400
PO 3-4818

HU
FI
PL

SW
Rl

1-2750 
6-1571
6-6766
8-2868 
3-0440

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

KOPLYČIOS:

Tel. 476 - 2346 
Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYčIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvu, 

ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chicagc, 111.
Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 • 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-357

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. VArds 71911

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai



DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. lapkričio mėn. 9 d

Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St.. Chicago, D1-, 60629 
Tel. 925 - 5988

yveni mas

Į. Baltušio įspūdžiai iš kelionės po Ameriką

Savo 
Vil- 
kny-

Vienas iš pirmaeilių okupuo
tosios Lietuvos prozininkų — 
Juozas Baltušis (Albertas Juozė- 
nas) turėjo progos pervažiuoti A 
meriką nuo New Yorko iki Los 
Angeles ir San Francisco. 
įspūdžius jis surašė pernai 
niuje iš spaudos išėjusioje 
goję “Tėvų ir brolių takais”.

Veikale atidavęs propagandi
nę duoklę, vis dėlto jis iškelia ir 
labai daug Amerikos laimėjimų, 
daug teigiamų dalykų. “Moterų 
gyvenimo” redaktorei prašant, 
čia perteikiu tai, ką jis savo vei
kale kalba apie JAV moteris.

Moters apoteozė
Visų pirma J. Baltušis išryški

na moters vertę, rašydamas:
— Šeštą dešimtį baigiu. Iš

važinėjau daug kraštų. Stebėjau, 
žiūrėjau. Ir visoj gyvojoj mūsų 
žemės planetos gamtoj man ne
pavyko surasti nieko didingesnio, 
tauresnio, subtilesnio ir gražes
nio už moterį. Tą pačią moterį, 
be kurios neįmanomas ne tik 
joks menas, bet ir joks gyveni
mas, kuri vienu rankos prisilieti
mu gydo aitriausias žaizdas ir ku 
ri visuomet žino, kurio jos vai
ko kuris pirštas skauda; kuri gi
lų vidurnaktį vien iš grįžtančio 
vyro žingsnių jau žino, kiek ta
sai “priėmė” šiandien gramų ir 
kokiais žodžiais dabar kreipsis į 
ją, aiškindamas vyrų giminės 
pranašumą prieš moterišką gi
minę. Nuo jos žvilgsnio skaidrė
ja padangė, džiaugsmingiau pla
ka širdis krūtinėje, linksmiau 
krykštauja vaikai, sparčiau sklei
džiasi gėlių žiedai ir smagiau čiur 
Iena upės. Vienas jos šypsnys 
aiškiau už tūkstančio agitatorių 
bei propagandistų šnekas pasa
ko man apie tos ar kitos valsty
bės santvarkos humaniškumą ir 
pranašumą prieš kitas santvar
kas, nes santvarka, kurioje nesi
šypso moterys, tai ne santvarka, 
o istorijos anomalija, nesusipra
timas. Tokios santvarkos ir pa
čios valstybės su tokia santvarka 
amžius trumpalaikis.

Anot Baltušio, tai įrodo Hit
lerio sukurta santvarka; galėtu
me pridėti, kad tą patį rodo ir 
komunistų santvarka, kur mote
rys nesišypso dėl sunkių darbų, 
dėl uždarytų kalėjiman jų vyrų, 
dėl išvežtų Sibiran artimųjų...

Moters meilė
Bet toliau J. Baltušis apie mo

teris rašo teisingai:
— Kiekviename žingsnyje, kie 

kviename darbe moteris parodo 
tokius kantrybės, ištvermės, san
tūrumo, atsidavimo ir meilės pa
vyzdžius, prieš kuriuos blanksta 
didvyrių žygiai... Ji neskaičiuoja 
kiekvienam savo skausmų, ku
riuo?, iškentėjo g'mdydama kūdi
kį, ir savo naktų, kuriomis ne
sumerkė akių, augindama šitą 
kūdikį. Badmetyje ji niekados pir 
moji nepaims kąsnelio, greičiau 
atiduos paskutinį jai priklausan-1 
tį truputį savo kūdikiui, pagaliau 
nusilpėliui savo vyrui, o pati dar 
patylės parą, dvi paras, galvoda
ma vien apie tai, kaip nuslėpti 
nuo vyro ir vaikų tirštėjantį juo
dumą savo paakiuose ir vaškė- 
jančią veido spalvą, kad niekam 
nė į galvą neateitų, ką iškenčia 
ir ką perneša ji, moteris.

Amerikiečių šukuosena
Toliau J. Baltušis pažymi, jog

yra išimčių, bet daugumoje mo-| j Paukštienės parodus metu Balzeko Lietuvių kultūros niuzie 
terys esančios tokios, kaip jis aP-juje. Iš kairės jdešinę: solistė Prudencija Bičkienė, dail. J. Paukštic- 
taręs. Amerikoje atkreipė jo dė-1 nė ir Aldona Ličkutė. Nuotr. J. Kasakaičio

mesį moterys, matytos New Yor
ke, Chicagoje:

— Per visą kelionės po JAV 
metą man taip ir neteko pama
tyti nors vienos blogai ar nesko
ningai susišukavusios moters. 
Jos buvo labai papraštutės šitos 
šukuosenos, nė iš tolo neprime
nančios Paryžiaus ar Briuselio 
kuaferių išmonių, kuriomis bai
sėtis teko ne vieną kartą. Plau-' 
ka į plauką, garbanėlė prie gar-1 
banėlė ; nieko atšiaušto, asikišu' 
šio, užr esto, išriesto, nutiesto, rė Į 
kiančio ar šaukiančio. Viskas ku
kliai, o svarbiausia — praktiš
kai padaryta, nekliudo dirbti, ne 
kliudo bendrauti su žmonėmis, 
ir tuo pat metu gražu, estetiška.

J. Baltušis džiaugiasi “kaip vai 
kas”, kad amerikietės nedažan
čios plaukų, nes tai atsiduoda fal 
šu. Bet geriau prisižiūrėjęs jis 
rado, kad ir amerikietės dažosi, 
tik .čia dažymosi technika aukš
ta, mažai pastebima:

— Nė viena amerikietė neteš
kia viso savo kuodo į dažalą, o 
tik truputį patamsina per anksti 
sidabrėjančią giją pasmilkiny...

Drabužiai ir pagarba moteriai
J. Baltušį stebino ne tik mo

terų šukuosena, bet ir jų drabu
žiai. Anot jo, čia nepamatysi, 
kaip pas paryžietes, iki juosmens 
apnuogintos nugaros. Drabužių 
sukirpimas kuklesnis, praktiškes 
nis, pritaikytas profesijai, poilsiui.

Amerikoj neįprasta autobuse 
leisti vietą moterims. Baltušis 
šakojasi.

— Kai aš pamėginau šitą
daryti viename New Yorko auto 
buse, ir padaryti su visu kupiš- 
kėnišku galantiškumu, moteris 
žiauriai įsižeidė ir tuojau prane
šė, kad ji nesanti senė išbaršku- 
siais dantimis. Galinti pastovėti 
ne blogiau už vyrus!

Taip rašo Baltušis, bet kiek 
mums teko patirti, moterys nesi- 
bara, jeigu joms autobuse vieta

už 
pa

pą

Rudens gerybės

VĖLYVO RUDENS DOSNUMAS
STEFANIJA STASIENĖ,

Auksinio rudens gamta džiu- džio darbo vaisius atiduoda žmo- 
gina mūsų akį ne tik šiltų spal- nijai. Šiuo metu darbščios šei
vų varsomis, bet kartu ir mus so-' mininkių rankos vėl pripildo iš-

SOLISTES JANINOS LIUSTIKA1TES ‘•‘■"VS: —
PLOKŠTELE

J ŽILEVIČIUS

Kanadoje gyvenanti solistė Ja
nina Liustikaitė, beveik kasmet 
išvykstanti su koncertais Euro- 

| pon, nereta viešnia ir JAV, šio- 
I mis dienomis padarė didelę staig
meną, išleisdama ilgo grojimo 
plokštelę - vienoje pusėje septy
nis kūrinius solo, fortepijonu pa
lydint, kitoje — penkias arijas su 
pilna simfoninio orkestro paly
da. Jdainavimai padaryti praeitą 
vasarą Romoje, Sinfonica Roma
ną orkestrą diriguojant Edoardo 
Brizio ir fortepijonu palydint An- 
:erigi Tarantino. Jgrojimas pir
mos rūšies, o taip pat ir palydai - 
orkestras ir fortepijonas -be prie
kaištų. Darnumas ir švari orkes
tro intonacija solistės balso gro
žį ypatingai išryškina.

Aplanke trumpoje biografinėj 
apžvalgoje rašoma, jog solistė bal 
są lavinti pradėjo Lietuvoje, tęsė 
Vokietijoje, Anglijoje ir tobulino
si Italijoje pas garsiąją dainavimo 
mokytoją Maria Cascioli. Besi
klausydamas plokštelėje įdainuo
tų kūrinių, įsitikini, kad taip gry
nai krikštolo švarumu skambąs 
balsas, švari įtikinanti intonaci
ja, išlyginta, ramiai plaukianti

Arijų atlikimas gana įdomus, 
kruopščiai išstudijuotas, laisvai 
ir nesvyruojančiai sudainuotas. 
Čia solistė parodo savo balso su
brendusią techniką, gal tik pasku 
tiniajai, atrodo, reikėtų kiek 
“prieskonio” pridėti, kaip tai da
ro virėjos patiekalams, kol gauna | 
norimą skonį. Šiaip ji atlikta ge
rai, bet kažko trūksta... Antroje 
arijoje solistė įdomiai atlieka stac 
cato technines tiradas, kurios so-1 
listei lengvai pasiduoda. Aplamai 1 
arijose nemaža aukštų gaidų, bet!

Vienas vyresnio amžiaus asmuo
■ prisisėmęs gyvenimo išminties 
davė 12 šitokių taisyklių laimin
goms vedyboms.

1. Nesupykite niekad abu kar
tu tuo pačiu laiku.

2. Niekad nerėkite viens ant 
kito, nebent užsidegtų namas.

3. Nusileiskite kito norams, 
kaip gerai pratybai save discipli-

I nuoti, jei negalite sugalvoti ge
resnės priežasties.

4. Jei galite patsai pasirodyti 
geru ar iškelti gyvenimo drau-

i gę-ą iškelkite gyvenimo part- 
I nerę-į.
I

5. Jei jau tenka pakritikuoti,' 
daryk tai su meile.

6. Niekad nepriminkite praei
ties klaidų.

7. Geriau nesirūpinkit visu pa
sauliu, tik neapleiskite viens kito.

8. Niekad neužbaikite dienos, 
nepasakę bent vieno malonaus 

' ar mandagaus žodžio savo gyve- 
A

ir jas .solistė švariai intonuoja, ari 
jose daug sukaupta dvasinio mu
zikinio pasigėrėjimo. Ypač tenka 
atkreipti dėmesį į nepaprastą or
kestro susigrojimą ir aukštą dar
numą, kokio retai orkestruose bū
na.

Solo dalykai, kaip ir arijos mu
zikaliai ir apgalvotai atliktos. Ta 
čiau plokštelė daugiau būtų lai
mėjus, jei tokia pajėgi solistė būt j nimo partneriui, 
pateikusi joje visai naujus daly
kus. Nors solistė labai jautriai 
juos atlieka, bet jie visi yra jau 
plačiai pažįstami, tik solistės ne
paprastai nuoširdus jų atlikimas 
kiek sušvelnina tą “kaltinimą”.

i

Nuotrauka Vyt. Maželio , balso apimtis aiškiai liudija solis
tės darbo puikius rezultatus.

Lengvai skambančio lyriniai 
koloratūrinės spalvos balso su ma 
lonumu klausomasi, kai nesijau
čia dainavime įtampos, kai dai
nuojama taip lengvai, muzikinė
mis frazėmis. Toks švelnus, skam 
bus balso spalvingumas daug pa
tarnauja meniškam veikalo atli
kimui. Plokštelių turime vi
są eilę solisčių įdainuotų, visos

9. Niekad nesusitikite be mei
laus pasisveikinimo.

10. Niekad neleiskite nusileis
ti saulei ant neišspręsto ginčo.

11. Jei padarėte ką negero ar 
klaidingo, būtinai išsikalbėkite

I

Aplanko vienoje pusėje solis
tės J. Liustikaitės nuotrauka, an- ir išsiaiškinkite ir paprašykite 
troje pusėje - lietuvių ir anglų kai 
ba solistės trumpa biografija ir są
rašas įdainuotų dalykų. Klausyto 
jai dėkingi solistei už šią vertingą 
dovaną — Arijų ir dainų plokšte-

” ’ j *
tina gausiomis gėrybėm bei ten- tuštėjusias lentynas įvairiausiom; 
kiną mūsų skonį. Tai gausių do-' vaisių bei uogų atsargom. Anot įdomios, visose sukrauta daug
vanų metas, kada gamta, atliku
si savo vasaros uždavinį, šio di-

toužleidžiamą, tik ne tiek daug 
kių džentelmenų atsiranda...

Pėdos cemente ir širdyse
Nuvykęs į IIollywoodą ir ste

bėdamas meno žvaigždžių įmin
tas pėdas cemente, ypač į jo pa
mėgtos Greta Garbo, J. Baltušis 
sako:

— Stoviu ir žiūriu, ir tyliu, ir 
niekaip negaliu patikėti, kad čia 
stovėjo ji, reto grožio ir dar retes 
nio talento moteris. Ir prieinu iš
vadą, kad moterų grožis — ne 
kojose. Pėdos neapsprendžia nei 
žmogaus išorinio grožio, nei jo 
dvasinės didybės. Apsprendžia 
pėdsakas, kurį žmogus palieka ki- (Taip pat dažnai neįvertiname pa 
tų žmonių širdyse, palieka gyve-, ' 
nime.

Kr. Donelaičio: “Ką vasara mum širdies jausmo. J jų tarpą dabar 
po tam augindama siūlė, tas vi-1 įsijungė ir Liustikaitė su savo skir 
sas gėrybes jau kampe pakavo-, ” sl<ir^ri8a* skambančiu
jom”.

Nors gyvenimas nuo Done
laičio iki šių laikų yra milžiniš
ką šuolį pažengęs į priekį, ir šių 
dienų ištobuljpta pramonė bei 
prekyba aprūpina mūsų šeimini
nkes įvairiausiom gėrybėm, ta
čiau kuri iš jų išsižadėtų savo i- 
niciatyvos ir kuri nenorėtų paro
dyti savo sugebėjimų. Juk kiek
viena norime pasigamint ko nors 
skanesnio ar sveikesnio. Visi ži
nome, jog šeimos sveikata pri
klauso didele dalimi nuo mity
bos, nuo to, kas mums patiekia
ma kasdieną valgyti. Tačiau la
bai dažnai nepastebime, kas svei 
ka, kas naudinga mūsų kūnui.

balsu. Skirtingumą sudaro ir tai, 
kad simfoniniam orkestrui paly
dint, įdainuotos penkios pasauli
nio garso kompozitorių operų ari
jos. Tikra naujiena jas turėti vie
noje plokštelėje. Mūsų muzikos 
mėgėjai ir operų garbintojai šių 
metų Kalėdų proga galės savo ar
timiesiems mielai jas dovanoti.

Arijos įdainuotos šių operų:
Adriana Lecouvreur, muz. Fr. 

Cilea; Mefistofele - A. Boito; Per
lų ieškotojai - G. Bizet; La Bohe 
me - G. Puccini ir La Wally - A. 
Catalani. Kitoje pusėje: Mergai
tės troškimas ir Lietuviška daina 
- abi Fr. Chopin. Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonė - Al. Kača- 
nausko; Ne margi sakalėliai -J. 
Tallat - Kelpšos, Tykiai, tykiai 
liaudies daina harm. Br. Bu
drumo ir Dobilėlis - A. Vanagai
čio.

J. Pr.

kankamai mums siūlomų gam
tos gėrybių. Kas iš mūsų atkrei
pia dėmesį į patvoryje augančią 
erškėtrožę, kas vertina šermukš
nį ar šeivamedį? I

Šie paskutinieji, nors yra lau
kiniai, tačiau dažnai auginami 
ir prie sodybų. Visų minėtų au
galų uogos yra tinkamos valgy
ti ir naudingos visokiariopu at
žvilgiu.

Stabtelkim daugiau prie erškė 
trožės. Jų yra keletas rūšių, bet 
mažai kuo skiriasi viena nuo ki
tos savo verte. Jų uogos kaip tik 
prinoksta šiuo metu. Išsirpusios 
uogos yra gana didelės, raudo
nos ir kietos. Jos nepaprastai ver
tinamos dėl vitamino C gausu
mo. lai tiesiog natūralus kon
centruoto v tautino C prepara
tas. Tai vienintelės iš uogų, tu

mios daugiausia askorbinės 
ūgštiės. Šių uogų sultys naudo

jamos kaip priedas prie kitų sul-| 
:ių vitamingumui pakelti. Tad 

| ar neįdomu sužinoti, kaip Šias 
uogas panaudoti? 

i Pirmiau.ia ir paprasčiausiai— 
Į tai jas sudžiovinti ir vėliau nau- 
' doti arbatai, 
i Galima iš jų pagaminti ir sul- 
i tis. Šios labai sveikos ir ypač re- 
' komenduotinos asmenims, štoko 
i jantiems vitamino C. Jsidėmėti- 
I na, jog prieš spaudžiant erškėt- 
I uogių sultis, pirma uogas pamerk 
Į ti į š itą vandenį ir palaikyti per 
į naktį. Rytojaus dieną sumalti ir į 

iš pausti sultis. Sultys gaunamos;
■ tirštos ir rūkščioš. Labai tinka 
maišyti su abrikosų sultimis, pri
dedant šiek tiek medaus.

Be minėtų sulčių galima išvir ] Trakai praėjusią vasarą.

| Solistė Janina Liustikaitė

atleidimo. \
12. Atsiminkite, reikia dviejų 

ginčams sukelti. Tas, kuris turi 
mažiausiai proto, bus tuo, kuris 
labiausiai ginčysis.

Ūsai moterims?

, Ko tik neišsigalvojama madų 
'pasauly?! Anot to posakio: “Kad 
ir nežmoniškai, by tik kitoniš
kai!”. Modernusis “Vogue” žur
nalas ir vėl paskelbė kraštutinę 
nesąmonę. Šį sykį nepaprastai 
prašmatnusis žurnalas kone peri 
prievartą propaguoja ūsus — mo 
terims. “Padūkusiai koketinga”, 
skelbiama vienoje Vogue kopijo
je. “Pikantiškoji burtų rūšis, ap- 
leidžianti visus jausmus bei pro
tą, priverčia svaiginančiai pajus
ti apie jos moteriškumą”... Cha!. 
Karštligiški svaičiojimai pasime
timo amžiuje!

Išmintingasis kaštanas <

“Rinktinis skonis ir sveikas 
protavimas yra pagrindiniai 
elementai geram apsirengimui. 
Elegantiškas apsirėdymas nėra 
pasiekiamas pinigų mėtymu; pi
nigai be supratimo gali apkrau
ti, bet niekad nepajėgtų papuoš-

' ti. Moteris gali apsikrauti bran
genybėmis, o tačiau ji neparo
dys nė mažiausio gero skonio. 
Rezultate visados turėtų būti 
elegant ška moteris, ne elegan
tiškai aprėdyta moteris.”

Šioji maža ištraukėlė paimta,

ti iš šių uogų labai skanią ir 1 puodelis vandens, 2 puode- 
vertingą uogienę. Per naktį pa- liai cukraus, 
laikius uogas vandeny, išėmus 
kiekvieną uogą įpiauti ir iš jų kėtuoges ir pavirinti 15 minu- 
pašalinti sėklas. Vėl gerai išplau čių. Supilti į stiklus. Tinka py-*iš “Etiketo taisyklių”, išspaus
ti ir supilti į sietelį, kad nuvar- ragaičių papuošimui ir prie ar- dintų 1907 m. Tai lyg geri, kieti 
vėtų. batos. seni kaštanai, išsilaiką metų

Išvirti cukraus sirupą: | •' T’? -į metais.

Kai sirupas pavirs, supilti erš-

f

Nuotrauka J* Kažemėko
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