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LAIKAS LENKIA MUS
BEN. BABRAUSKAS, Cicero, III.

Jau septyniolikti Naujieji Me
tai sutinka mus, nutrūkusius 
nuo S3vo valstybės. Nedaug il
giau teko mums džiaugtis savo
jo krašto nepriklausomybe. Bet, 
kai palygini tuos du laikotar
pius, pamatai, kad metai anaip
tol nėra lygūs metams.

Anos dvi dešimtys laisvės me
tų tiek yra davę tautai, jos kal
bai, literatūrai, mokslui, kad 
šiandien sunku net aprėpti, kaip 
visa tai galėjome spėti tokiu 
trumpu laiku atlikti. Be jokio 
svyravimo šiandien pripažįsta
me, kad paskutinis nepriklauso
mybės dešimtmetis lietuvių li
teratūrai, spaudai ir švietimui 
buvo stačiai a ikso amžius. Jei 
turėtume išrinkti keliasdešimt 
geriausių lietuvių literatūros vei 
kalų, tai iš 400 metų lietuviškos 
knygos laikotarpio bent 70% jų 
tektų paskutiniajam nepriklau
somybės dešimtmečiui. Mokslo 
veikalų čia pasirodytų dar di
desnis procentas.

Valstybė sudarė palankiausias 
sąlygas tautos kultūrai tarpti. 
Tos sąlygos išaugino šimtus ra
šytojų, mokslininkų, dainininkų, 
aktorių, kurių gyvenimas ir pa
jėgos nenutrūko su valstybės pa 
laužimu. Per pirmuosius tautos 
nelaisvės metus patyręs, kad me 
nas ir mokslas priverstas tar
nauti melui, lietuvis menininkas 
ir mokslininkas nors ir skauda
ma širdimi ryžosi pasitraukti į 
laisvę.
70% rašytojų už Tėvynės ribų

Laisvajame pasaulyje šiuo me 
tu turime apie šimtą lietuvių ra
šytojų, o Lietuvoje jų liko vos 
50. Deja, daugumo tų, kurie yra 
Lietuvoje, šiandien belikęs tik 
rašytojo vardas, jeigu per 10 
metų jie neparašė, t. y. sugebė
jo neparašyti, nė vienos knygos 
Vos keliolika rašytojų šį tą nau
jo yra parašę, nors toli gražu 
nėra pasiekę to. ką jie patys an
ksčiau yra davę. Tačiau ne mes 
juos turime kaltinti, greičiau jie 
mus — dėl to, kad mes, pasirin
kę laisvę tam, idant galėtume 
kalbėti, aiškiai jau imame pri
tilti.

Šimtai rašytojų, dailininki’ 
aktorių, atsidūrusių už tėvynė'- 
ribų, yra daugiau negu tik dvi
dešimties nepriklausomų metų 
vaisius. Laukėme šimtus metu 
ir gal ateity vėl reikė tiek pat 
laukti, kol sulauksime tekių ta
lentų, kokių mes čia dabar turi
me savo tarpe. Gaila, reikia pri
pažinti, kad jie pastaruoju me
tu nėra davę ir neduoda tiek, 
kiek galėtų ir turėtų duoti. O 
tam kaltos ne tiek egzistencinės 
sąlygos .automatiškai išjungian
čios mums iš kiekvienos dienos 
po dešimtį valandų, kiek lietu
viškos aplinkos abejingumas sa
vai kultūrai.

Mirštanti lietuvybės sąmonė
Ateities istorikas, kuris neat-! 

kreiptų dėmesio į lietuvių ben
druomenės šio meto kultūrinį 
įmygiį, neteisingai galėtų pakal
tinti mūsų rašytojus, tiek daugį 
žadėjusius nepriklausomos Lie
tuvos metais, o dabar pačiame 
amžiaus pajėgume nutilusius. 
Jeigu šimto rašvtojų 1956 me
tais išleista tik 10 knygų, tai iš
eitų kad vieno rašytojo vos per 
10 metų tepajėgiama parašyti 
viena knyga. Žinoma, tai būtų 
mažoka, bet iš tikrųjų taip nėra. 
Tie, kurie reikalą pažįsta iš ar
ti, žino, kad daugelis mūsų ra
šytojų kad ir neįprastinėmis fi
zinėmis sąlygomis visdėlto be
veik kasmet parašo po stambų 
veikalą. Tari u, kai per 3 ar 5 
metus rankraštis nepavirsta 
knyga, reikia rašytojui ypatin
gos vaKos, kad vis ir vis rašy
tum naujus veikalus, nematyda
mas perspektyvų jų išspausdin
ti.
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Esame priversti nerūpestingą 
Naujų Metų nuotaiką sudrums-! 
ti neelegantišku klausimu: kiek 
lietuviškų knygų esi nusipirkęs 
1956 metais? Reikėjo nusipirkti 
dešimtį, o gal nusipirkai tik vie
ną (greičiausiai... Raštikio atsi
minimus). Jaunimui knygų per 
metus pasirodo vos viena antra 
(kartais — nė vienos!), bet ar 
leidėjas kaltas /jeigu žinomo au
toriaus puikios knygos kone vi
sas tiražas po metų tebeslypi 
knygynuose d'ėl to, kad tėvas 
gaili trijų dolerių. Tebūnie leista 
viešai paminėti vienos tokios 
gražios knygos graudų likimą. 
Jurgio Jankaus “Seno kareivio 
Matatučio” išleista tik tiek eg
zempliorių, kiek vienoje Chica- 
goje yra lietuvių vaikų. Deja, 
nei Čikagiškiai, nei kiti lietuviai 
tos knygos nepanoro matyti, to
dėl dabar leidėjas taip pat nebe
nori matyti nei Jankaus, nei 
nei Švaisto, nei kito kurio rašy- 
too rankraščįo. Lietuviškos kny
gos mirtį pasitinkame stoiko 
ramumu.

Kaltė dėl sąmoningo lietuvy
bės marinimo jau šiandien visu 
svoriu krinta kiekvienam lietu
viui, tik ne rašytojui, ne moksli
ninkui. Rašytojas stengiasi, kiek 
gali, daugiau ir geriau rašyti, 
o lietuvis skaitytojas rūpestin
gai stengiasi juo toliau bėgti

Liurdo Dievo Motina
Po ii. V. Jonyno vitražas E. St. 

Ponis lietuviu bažnyčiai

Kotryna Grigaityte

NEBAIGTAS SAPNAS
Aš niekad šitų žodžių nekartosiu — 
Teliks jie tik popierio lape.
Ir niekas neatneš 
Vandens šaltinio man ąsotį, 
Numaldyt troškulį ir ilgesį drauge. 
Ir nežinau kodėl taip 
Nerimas užtvino.
Ir žiedlapiais takus užsnigo 
Lapkričio gale.
Kodėl liūdniau suvirpo 
Vakario vėjo stygos,
O volungė nusijuokė 
Po liepos žydinčia šaka:
Tegu dienas, gal ir naktis 
Devynias lytų,
(Kvatojo ji uždusdama)
Aš nesurasčiau lašo tau 
Duobelėje granito 
Kurs numaldyti troškulį 
Galėtų tą-------------------

Sename parke pasukau 
Į Naują taką:
Ten ilsis vasara,
O čia ruduo atūžia.
Geltonos, žalsvos, skaros 
Dangaus mėlynėj plakas —
Ant rankų leidžiasi 
Numirę paukščiai raudongūžiai. 
Nutilo volungė 
Ir žiedlapiu, pusnis ištirpo.
Girdėt tik mano žingsniai trapūs 
Ir švaistos vėjas girtas.

Kultūrinė kronika
• Lituanistika Fordhame. Pir • Inž. Jonas Rugis, kalbėda

masis lituanistikos vakarinis se- mas Lietuviškų Studijų institu-

rius, gal sąmoningai, pasiekė 
priešingą tikslą — parodyti, 
kiek Lietuva rusų engiama ir 
rusinama. Visur laivų vardai
Talbuchinas, čarnas, Tolstojus, _ ________ ,____ ..... ....... ..
veikėjai: Druskininkų kurorto mestras Fordhamo universitete te praeita penktadienį turėjo už_ ______ X _ I NpW boifrtoo 1_ l_  __

Lietuvoje pradinės mokyklos 
mokytojas vien spaudai skyrė 
10-20% savo algos, ir tai jam 
buvo nepalyginti sunkiau negu; 
šiandien šeimai, uždirbančiai 
5,000 dol. per metus, paskirti 
10%, t. y. $500 per metus, lietu
vių kultūros išalikymui. Tų 10% 
užtektų viskam: ir knygai, ir 
’aikraščiams, ir teatrui, ir kon
certui, ir parodai... O kiek esi 

->? skyręs praėjusiais metais tu, 
nielas skaitytojau?

Kai prie Lietuvoje turėtų me
tų mums priaugo jau 12, tai 
Naujųjų Metų proga verta pa- 
■aąstyti, ar su pagrindu save

(New Yorke) baigtas gruodžio davinį išsiaiškinti, koks yra 
14 dieną, šiame rudens semestre mokslų tikslas: ar vien nauda, 
pask°itas skaitė: dr. A. Salys, ar daugiau kas nors. Savo pas- 
prof. J. Brazaitis ir dr. A. Va- kaitą jis pradėjo Adomo Micke- 
sys. Klausytojų buvo užsiregist-■ vičiaus žodžiais iš Filaretų him- 
ravę 17, bet paskaitose nuolatos no: “matus ir saikus palikime 
dalyvavo 12-14 studentų. Nuo- negyviems gaivalams”. Prcle-

..j____ __ _ ^irdi padėka svečiams lekto- gentas pripažino, kad mokslas
Nepriklausomos Lietuvos auklė-’ r^ams- skaičiusiems paskaitas 19 šimtmety suteikė žmonijai 
tinis, prisimena ją su panieka, šiame semestre. Dėkojame taip daug praktinės naudos. Tačiau 

pat mūsų gerbiamiems rėmė- čia ir glūdi visas pavojus: moks 
jams: prelatui J. Balkūnui, Ku- las, besireiškiąs pramone, pra- 
nigų Vienybės pirmininkui kun. deda vadovauti gyvenimui ir jį 
kleb. J. čepukaičiui, a. a. Vinco tvarkyti. Jis sužavi žmones sa- 
Krėvės Stipendijų fondui, inži- vo išradimais ir atidaro duris 
nieriui Vincui Gruzdžiui ir p. X materialistinei ' pasaulėžiūrai, 
už stipendijas lituanistikai stu- Dėl to klausimas: koks yra mok 
dijuoti. j slo tikslas, seniau lietė tik moks

Antrasis lituanistikos vakari- lininkus, o šiandien tas klausi
nis semestras Fordhamo univer mas liečia mus visus. Gaila, kad 
sitete prasidės 1957 metų va- didelė tiksliųjų mokslų pažanga 
sario 1 dieną, penktadienį vaka- užklupo žmogų nepasiruošusį 
re 6:45, Keating Hali, 114 kam- duoti atsakymą į klausimą: koks 
barys. Dėl tolimesnio paskaitų Yra mokslo tikslas, 
laiko bus atsižvelgta į klausyto- I Didieji mokslininkai, giliai 
jų pageidavimus. Pavasario se- pažįstą mokslo paslaptis, šian- 
mestre paskaitas skaityti kvie- dien prieina nuomonės, kad 

... . , _ , . čiami: prof. A. Salys, prof. J. mokslas nėra vien naudos reika-
. • &e n®aP 3 b Brazaitis, dr. M. Gimbutienė, luL Taip pat prelegentas nesu-

na.: Birštono kilpos perkasimo prof. j. Puzi„as, poetas J. Aistis tinka, kad mokslas būtų pats 
ir prof. K. Pakštas. Šiame se- sau tikslas. Nuo to, kaip bus su- 
mestre be reguliarių lietuvių voktas mokslo tikslas, priklau- 
kalbo3 paskaitų, klausytojai tu- sys> ar žmonės liks laisvi, ar jie 

Mano nuomone Sadūno kny-įrės progos pasiklausyti paskai- bus vergai. Svarstant klausimą, 
gutė labai tiktų išleisti rusiš-į tų iš Lietuvos istorijos, l'tera- koks yra mokslo tikslas, galima
kai, nekeičiant nei stiliaus, nei *—«--- - -■ - ••• i._j--------------------

teksto, pakanka tik pakeisti ti
tulą, pvz. Po Uralu ar Po Irty- 
šu. O lietuvišką laidą geriau bū
tų uždrausti eksportui, nes ji 
gali sulaikyti trumparegius lie
tuvius nuo grįžimo į tėvynę...

direktorius Tiškinas, vasaroto
jai rusai, profesorius Timofeje
vas, inž. Vlasov;s, vet. gvd. Ka- 
čalovaitė, inžinierė Valančiun 
(!), žvejys Gudomanovas ir 1.1. 
Citatos tik iš rusų Lenino, Gor
kio, Malenkovo, nepamiršta ir 
“Iljičiaus lemputė”. Autorius,

nesigėdi meluoti, pvz.:
“Praplaukiame garsiąją Birš

tono kilpą. Ištisą dešimtį metų 
buržuazinė Lietuvos spauda tri
mitavo apie šios kilpos perkasi
mą ir hidroelektrinės pastaty
mą. Bet visas šis triukšmas bu
vo paprastas tuščiažodžiavi
mas: daug karštų kalbų, o dar
bo jokio... (psl. 22).

“Dvidešimt metų Lietuvos 
buržuazija plepėjo apie Biršto
no kilpos perkasimą, apie elek
trinės statybą, apie krašto elek
trifikavimą. Tačiau tai ir liko 
vien tušti plepalai! (psl. 84).

projektas buvo iškeltas rusų in
žinierių, o apie rusus jam pavo
jinga rašyti...

laikome vis dar jaunais ir vis 
dar tebesitikime daug nuveikti. 
Kai Lietuvoje nusipelniusiam 
veikėjui buvo suteikiamas gar
bės daktaro laipsnis, to veikėjo 
dažnai būta ne vyresnio am
žiaus, kaip kad šiandien mūsų, 
kurie anaiptol nesijaučiame ir 
nesame tiek nusipelnę. Mes juk 
vis dar tebesame jauni, nors 
greit sulauksime penkiasdešimt.

Laikas gražiai lenkia mus, o 
mes vis guodžiamės, kad turime 
to laiko daug ir kad lietuvio, 
kultūrininko ar pagaliau žmo-, 
gaus pareigas dar spėsime at-Į 
likti.

Yorke ir apylinkėse nebus nei 
• Skulptoriaus Antano Mon- vieno jaunuolio, kuris negalėtų 

čio kūrybos paroda įvyko Laon paskirti porą vaalndų savaitėje 
mieste, architekto ir dekorato- savo gimtosios kalbos ir kultū-

tūros, tautosakos, tautodailės, pastebėti, kad nuo paprasto gam 
ir archeologijos. Todėl kviečia- tos jėgų apvaldymo jis eina prie 
me visus New Yorko universi- paties žmogaus pažinimo ir prie 
tetų lietuvius studentus, abitu- estetinio žmogaus gyvenimo pra 
rientus, visą jaunimą, o taip pat turtinimo. Su paskutiniais atra- 
ir suaugusius pasinaudoti šia Simais mokslas aiškiai išeina a- 
proga. Jau dabar laikas užsire-' napus naudos ribų ir priartėja 
gistruoti. Mes tikimės, kad New Prie filozofijos ir teologijos. Pa

riaus F. Turbil rezidencijoj. Pa
sisekė

ros pažinimui.
Universiteto semestrinis mo-

Okup. Lietuvos mokslo literatūra
PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame

Joje menininkas buvo išstatęs kestis 20 dolerių, bet yra paža- 
savo ligšiolinę kūrybą: švino, ge dėtos kelios stipendijos (už mok 
ležies, medžio ir akmens darbus slą sumokėti). Norintieji jomis

nuo knygos. Kas iš to, kad įsi
kūrėme neblogai, kad tebeprisi
mename gimines ir pažįstamus 
Lietuvoje, bet, kad, išsibrauk? 
save ir savo vaikus iš kultūros 
ėmėjų sąrašų, sąmoningai ma
riname lietuvybę, tai lietuvių kul 
turai mūsų sąlygomis didesnio 
nusikaltimo p .daryti neįmano
ma.

O laikas bėga
Pagalvokime, ką mes per pas

taruosius šešiolika metų padarė
me ir kiek galėjome padaryti. 
Jeigu per tąlikctarpį būtume 
tęsę nepriklausomą gyvenimą, 
tai, be abejonės, būtume pasiekę 
dar daugiau negu 1930-40 metų 
laikotarpyje. Bet ar dabar tėvy
nei kenčiant visokią priespau
dą, turi tęsę pasitraukti nuo 
lietuviškos kultūros buvęs ar 
esamas inžinierius, mokytojas, 
teisininkas, karininkas, gydyto
jas ir pan.? Atsakymas tegali 
būti ciniškas: mašinos ratui 
spustelėti kultūros nereikia, tai
gi mes jos ir nebepasigendame...

Pavyko gauti kelias naujas 
knygas, išleistas dabar Lietuvo
je. Jų įdomiausia knyga apie Lie 
luvą, parašyta didžiumoje Ketū
nų ir skirta rusų skaitytojams, 
kleista rusiškai Maskvoje 1955 
metais, 399 psl. (Litovskaja 
SSSR). Autoriai: Basalykas, 
Bieliukas, Berkmanas, Brau- 
dza, Vazalinskas, Gargasas, 
Gudelis, Gudonytė, Macevi
čius, Mačenis, Purvinas, Sty
ro, Tarvydas, Jurginis, Jankaus
kas, Januškevičius, Žiugžda, Cei 
čys, Garmus, be to, rusai Guže- 
vaja, Iofa, Komar. Knygos da
lys: Gamta ir turtai, Ūkio isto
rija, Gyventojai ir kultūra, Ū- 
kis, Ūkio — geografiniai rajo
nai : Rytų Lietuva, Pietinė dalis, 
Šiaurinė dalis, Vakarų Lietuva.

Kaip tenka laukti, knyga 
parašyta “sovietiniu” stiliumi, 
tačiau nesunku pastebėti, kad 
autoriai vengė niekinti “buržu
azijos” laikus, jie stengėsi pa
brėžti augštesnę mūsų krašto 
ir žmonių kultūrą. Tad, skaitant 
knyga ir eliminuojant permato
mą propagandą, galima susida
ryti dabartinės Lietuvos vaiz
dą.

Vardai ir vietovardžiai

Autoriai visur vartoja lietu
viškus vardus ir vietovardžius, 
net linksniuodami juos rusiškai. 
Taip, Biržai, Šiauliai, Telšiai, Ra 
šeiniai, Mažeikiai, linksniuojami 
kaip rusų vienaskaitos žodžiai 
saraj ar lentiaj, pvz. Biržaj, Bir- 
žaja, Biržaju, Biržajem... Vie 
nas tik vietovardis surusintas 
Naujoji Vilnia vadinamas No- 
vo-Vilnia. Marijampolė pakrikš
tyta Kapsuku, gerai kad ne 
Sniečkum! Be to, Kuršių Marša

rusų vadinamos Kurskij zaliv, 
ir autoriai vienoje pastaboje at
sargiai pamini, jog tas vardas 
kilęs nuo kuršių, bet ne nuo 
Kursko! Yra vardų, kuriuos sun 
ku ištarti rusiškai, tačiau jie 
sąžiningai transliteruoti, pvz. 
akuotuotieji kviečiai.

Knyga iliustruota keliais že
mėlapiais ir keliolika pilkų Lie
tuvos vaizdų. Pridėtas 228 vei
kalų bibliografijos sąrašas, jų 
135 rusų, 80 lietuvių, kiti lenkų 
ir vokiečių kalba. Suprantama, 
lietuvių autorių tarpe nėra “liau 
dies priešų”: tiesa, paminėtos 
dvi prof. J. Šimoliūno knygos, 
matyti, per cenzūros neakylu
mą...

Lietuvos ežerai

Serijoje “Pažinkime Lietuvą” 
išėjo K. Bieliuko knygutė “Lie
tuvos TSR ežerai”, Vilnius 1953, 
50 psl. Popularioje brošiūroje 
su keletą labai pilkų Lietuvos 
ežerų vaizdelių nerandame be
veik jokiu naujų tyrinėjimų duo 
menų. Tik iš literatūros sąrašo 
matyti, kad ežerų katalogas ir 
straipsniai apie ežeru morfomet
rija tebėra rankraščiuose. Ne
sunku suvokti, kad tokių dar
bų neleidžia skelbti dėl “pasie
nio zonos”. Neturėdami rimtes
nių darbų, negalime spręsti, kiek 
Lietuvos geografai padarė eže
rų tyrinėjimą srityje.

Pigi propaganda "Nemune”
Daug tikėiaus iš J. Sadūno 

knygutės “Nemunu”, Vilnius 
1954, 91 psl., kurią man malo
niai paskolino vienas bičiulis. 
Deja, toje knygutėje beveik nie
ko neradau apie Nemuną. Lei
dėjų tikslas buvo pigi komunis
tinė propaganda., tačiau auto-

bei terakotas.
Gera išstatytų kūrinių dalis 

buvo įsigyta įvairių meno mė
gėjų. Du darbai buvo nupirkti 
Belgijon. Soissons Miesto muzė- 
jus įsigijo “Žvejį”, atliktą švi
ne.

Šiuo metu skulptorius atlieka 
užsakymus dviems valstybinių 
gyvenamųjų namų blokams 
Prancūzijos provincijoj — Ven- 
dee, St. Gilles ir Croix-de-Vie 
vietovėse. Vienas kūrinys bus 
atliktas bronzoje, kitas — ak
menyje. Kartu ruošiasi 1957 m. 
apžvalginei savo kūrybos paro
dai Paryžiuje.

• Dail. Jadvyga Paukštienė
dabar piešia kompozicijas ir taip 
gi gamtovaizdžius. Mėgsta pieš-

pasinaudoti, turi iš anksto pa
siųsti pareiškimą. Nevėluokite, 
jau dabar siųskite savo pareiš
kimus registracijos reikalu. 

Visais reikalais kreiptis į kun.

sak Pop. Pijaus XII, Dievas lau 
kia už kiekvienų durų, kurias 
mokslininkai atidaro. Savo pas
kaitą J. Rugis užbaigė, šiaip jau 
nepagirtino, Renano mokslo už
davinių suratimu: “Mokslo tiks 
las yra prisidėti prie Dievo ka
ralystės kūrimo žemėje”.

• J. Narūne, mums iki šiol 
daugiau pažįstama iš turiningų 
reportažų ir atsiminimų, tilpu- 
šių periodikoje, dabar parašė pa 
saką Gintarėlė, kuri yra spaus
dinama Kolumbijoje, Medelino

prof J. Jaskevičių, arba i dr. mieste, panaudojant 5nias 
New York^S N Y iSP“U
U._ T '• FOrd'i matoma, kad knyga išeis sausic
ham 75400 Ext. 218.

— Dr. A. Vasys
• Dali. Anastazija Tamošai

tienė išaudė naują, didelę kilimą, 
vaizduojantį šv. Pranciškaus gy 
venimą. Šventasis pavaizduotas 
gamtoje lietuviškoje etnografi
nėj apylinkėje ir liaudies dailės 
charakteryje, turtingas spalvo
se. Kilimą užsakė tėvai pranciš
konai iš Kennebunk Port, Maine.

mėnesio pabaigoje. Autorė leng
vu, vaizdžių stiliumi pertiekia 
legendą apie jūros išmetamą gin 
tarą: pajūry gyveno seno žvejo 
šeima, auginusi gražią dukrą — 
Gintarėlę Mergaitė karta, nuėju
si maudytis pamatė gintaro ga
balą, pradėjo jį gaudyti brisda
ma gilvn ir pranyko. Jos grau
džiai liūdėdami tėvai rymojo 
prie vandens ir jiems pasisekė 
iš atplaukusios aukso žuvelės su 
žinoti, kad jų duktė yra pagrobJ. Tričio “Pirmoji pradai

ti pro automobilio langą. Ją do-1 gė” ir M. Lileikio gamtovaizdis1 f™0/-' kaaių duk!e yra Paer°l 
mina rudens ir žiemos apsiblau- išstatyti Illinois dailininkų są-i ta.-U'?s,K’.'a a:cl?' Žuvf e nu 

jungos parodoje, vykstančioje?mtare ei 2'n'a ap,,\te,v’ 
Drake viešbutyje. Chicagoje. |lludesf ir 18prase Karala“’ tė

susi gamta su 
spalvomis.

savo liūdnomis

M; a - 
-S .•

Lietuviškas namas Tilžėje

Jokubicnės pirkę, žiemos metu; jnme buvo įrengtas Mažosios Lietuvos 
etnologinis muzėjus, su senais baldais, audiniais. Jame gyveno viena lie
tuvė, kuri lankyto,jums aiškino ekponatus. Nacių okupacijoje šia mu-
lėjaua narnu buv# uždarytu, <

vus aplankyti. Išvažiavo iš jūros 
juodu puošnia karieta. Mergai
tė visa gintarais žėrėjo. Tėvai 
džiaugėsi jos sulaukę ir prašė 
pas juos sugrįžti, bet ji pasisa
kė esanti nevalioje. Sviedė į jū
rą puošnius gintaro karolius ir 
greit vėl pranyko įtraukta į Jū
ros Karalaičio rūmus. Ji dahar 
pasiliko tuose gintariniuose rū
muose ir tarpais paberia tėve
liams gintarus į krantą.

ši lietuviška legenda mūsų 
jauniesiems skaitytojams bus 
įdomi ir naudinga.

• Kordeliįa Jasutytė, gavusi 
humanitariniu mokslų licenciato 
laipsnį Paryžiuje, atvyko j Io- 
wos universitetą dirbti kaip a- 
sistentė prie prancūzų kalbos 
katedros.

• Eilėn Putris, Amerikos lie
tuvaitė dailininkė, Kalėdų pro
ga išpiešė Madoną su Kūdikėliu, 
iš kurios viena didelė spaudos 
bendrovė išspausdino Kalėdų 
sveikinimų atviru!*,



o
j DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, gruodžio 29, 1956

Inž. Petrę Narutį atsiminus
PROF. VANDA TUMĖNIENft, Chicago, III.

Netekom dar vieno šviesaus, j šakojo įvykius su pastabumu ir 
kilnaus patrioto, Petro Naručio- humoru. Jis buvo visuomet man- 
Narutavičiaus. Neišsipildė jo'dagus ir paslaugus kolegų at- 
svajonė dar pamatyti Lietuvą. ’ žvilgiu. Jo jaunos dvasios idea- 
Sulaukęs 71 metų, po ilgos, ke-Uzmas ir patriotizmas vyrauda-

I sos Etudentės lietuvės buvo me-j inžineriją. Kaip jis ten pragy^ studento idealizmas, patriotišku on>° LAfaydt* 8-8210, jd
i dikės, taip pat ir Mikulskis bu-Į vendavo, neteko sužinoti, bet, mas, drąsumas, savęs užmirši- 
vo med. fakultete Zuericke. Stu- dėl lėšų stokos negalėjo baigti mas, didelis noras pasiekti moks 
dentai-lietuviai aplankydavo mokslo ir grįžo Lietuvon dar lą, įgyti specialybę, kad ir sun

kiausiomis sąlygomis, tikslu —mus, tai susirinkdavo gražus caro laikais. Abejoju, ar vien 
jaunimo būrys. 1 lėšos nulėmė jo grįžimą; manau,

Šveicarijoje gyvenimo sąlygos kad daugiausia nusvėrė jo dva-! bui 
buvo labai prielankios studi- sios stovis, nesulaikomas tėvy-| D . KTjoms, gyvenome ramiai, neruo- nės ilgesys. Grįždamas be doku- d2 n h“
šėm vakarėlių, šokių, nes netu- mentų. jis rizikavo būti suim- ■<LlU musų ^barime, studentu

grįžti Lietuvon ir dirbti jos la

ceatstliepla, saukite KEdzie 8-2681

M. IMILY V. KRUKA3
GYDYTOJA IR CIURUKCK 

414d S. Archer Avė.
V AL Kasdien popiet nuo 12-2:80 
Vak pirm., antr., ketvlrt. 8-8:8’

dionl M Ir •»•«$♦«*»• v-

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso u-l. i 11.limite 5-14IO 

Rezld. telef. GltovelilU O-O6I7 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m.

\ Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pūgai sutarti

lerių metų ligos, ir didelių kan- Į vo jo pažiūrose ir gyvenime. Su rėjom laiko, pinigų ir sąlygų, tas, kalinamas ir net ištremia 
ai., o, juo pąsikalbėdavome ne tik apie "««-4---- o-a m.:---- —u»—

jai.
čių, prikaustytas paskutinius 3 
mėnesius prie patalo, mirė gruo 
džio mėn. 17 d. Kolumbijoje. Jo

matentatikos mokslus, bet ir a- 
pie literatūrą, filosofiją, ir apiė

Tik švenčių ir atostogų metu mas. Bet likimas nusišypsojo

gyvenimas buvo susietas su pa- aktualias mūsų gyvenimo temas, 
vojais. Štai 1905 m. dar jaunas
gimnazistas, dalyvavęs kovoje 
dėl Lietuvos šviesesnės ateities.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chlrurgš) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALIST®

flM South We*tern Avena*
(MEDICAL BUILDING) 

cTrmad., antrad., ketv. Ir penkta 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nut 
• — 8 vai. vakare. Trečiad. nu.
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad- 1 
vai. ryto Iki 8 vai. pot et.

Ofloe tel. RE. 7-ilšS 
tel. WAlbruok &-376S

Ofiso tel. CLiiffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-117*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

1724 Mest 47th Street 
(Kampos 47th ir Hrrmitage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. se»

darėm iškylas į -gamtą, į Berno jam šį kartą, ir riepaprastas, pri 
apylinkes ir toliau į didingus puolamas įvykis padėjo. Jam va 
kalnus. Kolega Petras N., nors žiuojant geležinkeliu per Eitku- 

P. N. negalėjo užsidirbti sau pra'dažnai dalyvavo mūsų ekskur-1 nus-Virbalį, įėjo vagonan uni 
gyvenimo svetimame krašte, ret sijose, laikėsi ramiai, kiek nuo- - formuotas augšto rango rusų 

šaliai. Jisai draugavo daugiau- kariškis; atsisėdęs prie Naručio, 
šia su Jurgiu Šauliu, kuris buvo užkalbino jį, susidomavo jo pa
mušų pramogų vadovu ir jau.sakojimu ir taip jie pravažiavo 
tuomet pasižymėjo ne tik rim- sieną ir draug išlipo Kauno sto- 
tumu, bot ir ypatingu išdidumu, ty. Niekas ir nepaklausė Naru 

. . . , čio dokumentų; matomai nedrį-
Studentai šveicariečiai nepa- SQ Kaune jjs surado lietuvius; 

laikė ryšių su svetimtaučiais. ■ pirmas, advokatas Leonas ištie. 
kurių buvo gan daug Berno u-te, j s- jam pagalbos ranką> davg 
ir jie turėjo ypatingas privile-1 pinigų pradžiai ir patarė, kaip 
gijas ir visur pirmenybes. O
Šveicarijos gyventojai, ypač vo
kiškoje dalyje, skyrėsi savo pap 
ročiais nuo kitų europiečių, pvz.

karčiais šelpdavo jį giminės, to-
priverstas buvo ją apleisti. Jis ’ dėl jam teko gyventi nekūrena- 
perėjo slaptai vokiečių sieną, be ' mos pastogės kambariuose su 
paso ir be pinigų, labai sunkiai kitu studentu, jis maitinosi pus-

MOVIN G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb> 

PRospect 8-9842

pasisekė jam pasiekti laisvą 
kraštą, Šveicariją.

Norėčiau jį apibūdinti kaip 
Berno universiteto jauną studen 
tą, kur jį pažinau 1906 m. rude
nį, atvykusį studijuoti mediciną.
Pirmą kartą susitikova prof.
Grafo matematikos paskaitoje.
P. N. buvo gamtos matemati
kos fakultete, o man, kaip me
dikei, tas dalykas nebuvo priva
lomas, bet matematiką pamė
gau studijuodama Petrograde 
Bestuževo A. Mot. kursuose.
Prof. Grafo paskaitos ir praty
bos buvo labai įdomios; jis dės
tė gyvai su linksmomis pasta- į je 14 lietuvių; Berne: Jurgis 
bomis, net su humoru. Šaulys, Pijus Grigaitis, Balys

Tuo metu P. Narutis, nors tik Untulis- Lal-vs’ Bronė
(Dr. Bylienė), Baukytė ir Van-

badžiai, pvz. virė sriubas iš dar
žovių ir kaulų, kurios atrodė 

} jam skanios. Bet Narutis tą vis
ką laikė nesvarbiu, antros eilės 
klausimu ir ne tik nesiskundė, 
bet ir niekuomet neužsiminė a- 
pie savo sunkias gyvenimo są
lygas.

Panašiai gyveno ir kiti trem- 
tiniai-studentai Berne, kaip Pet
ras Sagakinas (baigęs veterina
riją, išvyko į JAV ir čia žuvo

apsisaugoti ir įsitaisyti toliau.
P. Narutis baigė Petrogrado 

Politechnikos institutą, užsidirb

Tel. ofiso HE 4-H6V9, rez. FR 8-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad

ln. ofisu VA. 7-5551, rea. RE. 7-4U*>
DR. FRANK C. KWINN

(KV1E0INSKA8)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1661 Vest 47th Stenat
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki R:*< 
rT.d»r« treč vlBA diena Ir >«štad *ak

DR. FL TALLAT-KELPsl
Ofisai: 20 North YVacker Drive 

(Clvlo Opera House, kam b. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
5002 West ltlth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—S
Tel. TOvvuball 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus
Rezld. tel. HEmlock 4-7080

jie nelaukė giminių ir pažįstamų j damas metalinių konstrukcijų 
namuose, o mėgdavo susitikti! fabrike, kaipo garo turbinų kon-
šventadienių pasivaikšeiojimuo-

21 m. amžiaus, buvo rimtas, gi
lus jaunuolis su įdomiu intelek
tu. Jis nemėgo daug ir perlais- 
vai kalbėti, bet retkarčiais pa-

tragiškai), Justinas Tumėnas se> kavinėse, kuomet beveik vi- 
— filosofijos fakultete, Antanas I sag Bernas išeidavo su šeimo- 
Garmus — medicinoje. Tuo lai-1 mįg į apylinkes. Mes, atvykę į 
ku iš viso studijavo Šveicarijo-' tą kraštą turėjome taikytis prie 

jų papročių, negalėjom lankyti 
vieni kitų, nes tik su ta sąlyga 
gaudavom kambarius.

P. Narutis, išbuvęs kelerius 
da Mingailaitė (Tumėnienė). Ge'metus Berne, persikėlė Liežan, 
diminaitė — buvo Lozanos u-te, Belgijon, kur garsiam Techni- 
Pranckevičiūtė — Genevos; vi- kos institute studijavo elektro-

3truktorius. Taip jis užbaigė var 
gingą studentavimą, įgijęs elek
tra inžinieriaus diplomą. 1918 m. 
sugrįžo Lietuvon, dirbo savo spe 
cialybėje, tarnaudamas įvairio
se įstaigose. Sutikdavau jį daž
nai Kaune; teko irgi susitikti 
tremtyje Vokietijoje, kur liūd
nose išeivijos sąlygose jis ne
nustojo energijos ir tikėjo į ge
resniąją ateitį.

Pavyzdingas yra to jaunuolio

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westera Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10 s vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5U76

Tel. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.tr tešt. pagal sutarties

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR, A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS EIGOM 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad Ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8: antrad., ketvlrt.. šešt. 
- —4; treč. ir sekmad. uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
gydytoja ir chtrubg. 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hilu 
Vai . kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v 
Išsklrua trečiad. šeštadieniais nur 
•kl 4 vai popiet

reL: Ofiso — PTTilmaa 5-87S 
Buto — REverly 8-3946

DR. VYT. TAURA* 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURG*1 
BENDRA PRAKTIKA IB 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezld.: 2410 W. 51st Si 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 8-557’ 

Ofiso vai Pirm. 8-10 v. v. Antr*. 
Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. va*

Šeštadieniais 2-4 vai poni*’

re i. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-84*

DR. V. P. TUMASONK
CHIRURGAS

(2RB South Western

v<JL kasdien 2—4 p. p. ir 7 » v*
"trečiadieniais, šeštadieniai* "

*nkmadienial* nždarvtj*

MES PERSIKĖLĖM 
Į NAUJĄ VIETĄ

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovchUl 6-5603

Ofiso HEmlock 4-58 lf 
Rez. ĮIEnil. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
•jAUOIŲ IB VIDAUS TJO4> 

2745 W. 69 St.
* priešais Sv. Kryžiaus ligoninę j 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
0R. A. VALIS-LABOKA
VIOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA)

3267 South Halsted Street
«' l Iki 4 ▼ p p ir «• -* 

šeštadieniais ■4 v B P

GRUODŽIO

17 d.,

1956
Mes persikėlėme į naująjį savo namą. Pradedant 
gruodžio 17 diena visi Chicago Savings & Loan 
Artsociation nariai, taupytojai, draugai ir įvairius 
reikalus su mūsų įstaiga turintieji prašomi jau 
vykti į 6245 SO. VVESTERN AVENUE, Chicago, 
Illinois. Vėliau pranešime oficialaus atidarymo 
(Grand Opcning) dieną.
Nuo josios įsteigimo 1924 m. Chicago Savings 
visada, be jokios pertraukos, kas 6 mėnesiai iš
mokėjo ir išmoka aukštus dividendus, kaip tai 
daro didžiausios tos rūšies įstaigos. Saugumo ir 
pelningumo atžvilgiais Chicago Savings stovi

greta tų taupymo bendrovių, kurios visada savo 
reikalus teisingai ir ekonomiškai tvarko, kad 
taupytojams būtų naudos.
Šiandien, persikeldami j savo naująjį namą, ku
ris yra vienas gražiausių visoje Chicagojc ir 
turi pačius vėliausius įrengimus bei pagerinimus, 
tariame širdingą ačiū visiems, kurie kokiu nor3 
būdu esate padėję Chicago Savings & Loan As- 
sociation išaugti į $20,000,000.00 viršijančią 
bendrovę. Kviečiame ir toliau mus remti, pasi
dėdami pinigus į šią tvirtą ir sąžiningai tvarko
mą finansinę įstaigą.

LOAN ASSOCIATION 

SOUTH WISTERN AVĖ 
CHICAGO 36, ILLINOIS

e

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Teief. ofiso EAfayctte 3-6048 
Rez.: YVAIbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS-
GYDYTOJAS ir chirurgas 

6317 South VVestern Avenue 
Cliicago 29, 111 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas KEpublic 7-4900 

Rczidcncia: GItovcbUI 6-8161

DANTISTAS
OR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7__ 9
šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-49(9 
Namų — CEdarcrest 3-7 78*

''et utine PKospect 0-9400
RczitL J’llospcct B-9-4=

OR. ONA VAŠKEVI£«O<
(Vaške. IčtūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p p. ir nuo 6-8 va 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlealab
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginla 7-00:16. 

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

Tel. Ofico PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. PLIKAITI3
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
VAL.: Pirmad.. antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS FRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South HaLšted St 

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. auo
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 24S7 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory »-*7<V

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURn,,

802 West 31rt Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių), 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.y 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai popiet

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. VUINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. oriso VT 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAI..: 2—4 ir 6—8 v. p. p.
šėšt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
!. Rezidencijos — STcaart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvB) 

i VAL I—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas- 
j dlcn išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2*25

DR. AL RAtKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<342 Archer Aveniu
(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-<flt»

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-66U 
JRczld. 6600 S. Artesian At<,

VA b. 11 v. r. Iki S p. p.; 6—d *

Tel. VVAibrook 5-2670
Res. H III to p 5-1560

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63 rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. Ir flešt. uždą ryta

Telefonas GRovehlll 6-1596
OR. ALDGNA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUST.

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—J v. ». paga 

•usltarlmą išskyrus trečiadieniu*
W«M«t Marqnette Rd

Tel. REli&nce 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUM

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Went 59th Street 

VAU 1—4 popiet, 6:80—8:8»
Trečiad pagal sutarti

Tai ofiso ir buto OUympio
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURC.
4938 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien 1—I v. ir 6—S v. rokare. 
Išskyrus trečiadienius

Batas 1526 So. 49th Aro. 
leMadlenlals U Utį 4 popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES EIGOS 
2745 We8t 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublic 7-2290

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:03. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko aklnina, 

keičia stiklu* ir rfimu*.
<456 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds T-73Š1 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. Ir sskrnad. 
tik eusltarus

TeL oftoo YA 7-4787, rea. PR

OR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<646 8. Ashland Avė. (kamb. 211)

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJ Aš 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko aklalua 
Kreiva* akla 

Ištaisė.
Ofisas tr akintų dirbt u vš 
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 iki 1, nuo 6 iki t, Ut*- 
člad. nuo 10-12, penktadienį ll-i tr 
leš+adlenlals 16-2 vai popiet

Palengvinu aklų Įtempimų, Kuru 
yra priežastis galvos bkaudšjlmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio

UK. S. VAITUSH, UHT.

Val- nuo 2 * *r 6 *’ trečiad., eeš i Atluzisau trumparegystę ir tollregys
tad. Ir sektpad. tik pagal sutartį 

Jeigu neatsilieps vlršminStl telefonai 
šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - l»rotezlstaa 

aparatai-Protezai, Med. Dan 
lažai. 8pec. pagalba kojom

(Arcb 8upport*> tr IX
vai., s-4 ir 6-8 šeštadieniais 9-1. 
'RTHOPEDIJOb TECHNIKOS LAI’ 

*860 W. 63rd Sl~ CUlcagu 22, OI 
TOL PHospect 6-6OMA

tę. Pnrenku teisingai akinius VIa 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančias mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda kreipiant* 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1372 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:R» 
Iki 6 vai Su km Ir treč uždara

Uemkite dien. Draugą!

DRAUGAS
-HE LITHFANIAN D AII. V ntiv’m.

2834 S. Oakley Avė., Chicago 8, UI. Tel. Vlrginla 7-0611; 7-6613

Entered as Second-Class Matter March 31, 
Unde« Ule Aet of March

1916. at Chicago, 
3. 1879.
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RILKĖ NAUJŲ TYRIMŲ ŠVIESOJ
30 metų nuo jo mirties proga 
DR. A. ŠEŠPLAIKIS, New York

Kai R. M. Rilkė, eidamas 52 
metus, atsisveikino su šiuo pa
sauliu 1926 metų gruodžio 29 
dieną. Jis jau buvo perėjęs pla
tų savo poetinės kūrybos kelią, 
kuri pradėjo kaip ‘‘Dievo jieš- 
kotojas” Valandų knygoj ir bai
gė kaip “buities jieškotojas” 
Duino elegijose ir Sonetuose Or
fėjui. Tačiau bene plastiškiausia 
ir mėžiau idėjiškai apsunkinta 
jo poezija tame tarpe telpa Pa
veikslų knygoj ir Naujųjų eilių 
abiejose dalyse. Iš tų knygų 
Rilkės poezijos daugiausia buvo 
paskelbta ir lietuviškai (Grani
te, Židiny ir kt.).

Rilkei mirus, sekančių Židinio 
pirmajame numeryje jo red. V. 
Mykolaitis parašė neilgą poeto 
kūrybos apibūdinimą, iškelda
mas jo idealistinį vienišumą, jo 
gyvenimo tragikos pajautimą, 
pavyzdžiui duodamas šias eilu
tes iš Valandų knygos (iš Vie
nuoliško gyvenimo):

Ką, Dieve, tu darysi, kai aš mir- 
/siu?

Tavo aš ąsotis (kai sudušiu?) 
Tavo aš gėrimas (kai sugesiu?) 
Drabužis tavo ir tavo darbas, 
tu be manęs paliksi be prasmės.

Paskutinioji eilutė sukėlė įta
rimo ne tik moderniajam lite
ratūros istorikui (plg. H. Lech- 
ner, Vok. lit. ist. pagrindai, p. 
344), bet. žinoma, ir mūsų se
najam A. Jakštui, kuris, pasiū
lymui išleisti Rilkės Marijos gy
venimą lietuviškai ,liko skeptiš
kas.

Rilkės poetinio kelio gairės
Būdinga tai, kad Rilkė su sa

vo žymiausiu kūriniu, Duino ele
gijom, pasirodė tais pačiais 
1922 metais, kai išėjo T. S. Elio
to Nualinta žemė, James Joyce 
Ulysses, P. Valery Charmes, ku
riuose irgi iškyla nihilistiniai, 
psichoanalistiniai ir individua
listiniai motyvai. Tačiau didelio 
skirtumo esama tarp Rilkės ir 
Elioto: kai Rilkei minėtieji me
tai buvo pradžia “intensyvaus 
atsitolinimo nuo krikščionybės”, 
Eliotui jie buvo pradžia grįži
mo į ją, pamačius, kad tolimes
nis pasaulio išgelbėjimas be jos 
neįmanomas (plg. jo Pelenų die
ną, Keturis kvartetus).

Rilkės, kaip žymaus poeto, 
svoris Europoj itin buvo jaučia
mas tarp 1930 ir 1940 metų, po 
to jis ėmė mestis į anglosaksų 
kraštus, ir šiandien anglų ir a- 
merikiečių literatūroj Rilkė tiek 
pat įtakingas, kiek Kafka, 
Proust, Joyce, Eliot. Iš žymes
nių anglų poetų Rilkės įtakos 
patyrė Stephen Spender, iš ame 
rikiečių W. H. Auden, kuris ša
lia Elioto kelia Rilkę:

And Rilke whom “die Dinge” 
/bless,

The Santa Claus of lonileness.

Tačiau Rilkė — kontroversi
nis poetas. Jis pranciškoniškai 
serafiškai nuolankus ir antikri- 
tiškai sukyląs. Tat ypač matyti 
iš veikalų, pasirodžiusių per 
pastarąjį dešimtmetį. Jie dau
giausia sukasi apie Duino elegi
jas, kuriose poetiškai bandoma

spręsti buities problema. Kadan 
gi šio straipsnio rėmai neleidžia 
plačiau pažvelgti į visų tų disku
sijų eigą, meskim žvilgsnį bent 
į svarbiausius veikalus, pirma 
betgi pasiklausę, ką pats Ril
kė apie savo veikalą šneka. 
Rilkės laiškai Vytautui Ohidui

Visų Duino elegijų kritikų 
bazė yra paskutinysis Rilkės 
laiškas Vytautui Olvidui Hulevi- 
čiui, Rilkės raštus vertusiam į 
lenkų kalbą ir taip pat Rilkę 
priartinusiam prie lietuvių lite
ratūros. Tas laiškas paskelbtas 
Rilkės Muzot laiškų rinkiny, jo 
duktei-3 Ruthos išleistame 1936 
m. Dar iš ankstesnių Rilkės laiš 
kų Olvidui patiriame, kad pasta
rasis Vilniuj ruošė Rilkės lite
ratūrinius vakarus. Gaila, kad 
rinkiny nepaskelbti Olvido laiš
kai. Iš trečiojo laiško patiriame, 
kad tų vakarų jau buvę trys. 
Rilkė susirūpinęs, kaip atsidė
koti ne tik rengėjui, bet ir me
nininkams.

Tačiau didžiausią savo padė
ką Rilkė reiškia tame trečiaja
me laiške už “itin vertingą do
vaną, “būtent Adomo Mickevi
čiaus paskaitas, skaitytas Col- 
lege de France. “Jūs išpildėt se
ną mano troškimą (pagalvokit 
tik)”, rašo Rilkė, tartum cituo
damas Goethę, kuris savo me
tu panašiai pasisakė, gavęs Rė
zos Dainų rinkinį. Per Olvidą 
Rilkė susipažino su lietuvių dai
nomis ir kalba, apie kurias bu
vo skaitęs Mickevičius Pary
žiuj, pažymėdamas, jog “dainos 
daro lietuviams didelę garbę, 
nes rinkiny (turbūt Rėzos. A. 

jš.) nerasi nė vienos, kuri bū- 
Įtų netinkama, obsceniška; lietu
vių kalba turi kažką švento, sa- 
cerdotiško; garbinga lietuviška 
šeima nevartoja slaviškų temd
inu” ir t. t- (plg- Les Slaves, p. 
i 128). Nemažiau Rilkė, gėlių ger 
bėjas, bus domėjęsis lietuvaičių 

i gėlėm, kurias Mickevičius skvo 
, veikale aprašinėja.
Duino elegijas interpretuoja 

V. Ohidui pats autorius
Penktasis ir paskutinysis Ril

kės laiškas Olvidui Hulevičiui, 
išsiųstas 1925.XI.13, atskleidžia 
mums autoriaus pažiūras į jo 
veikalą. Kadangi Rilkės M. L. 
Briggės užrašuose “bedugnėj 
pakabintas gyvenimas” buvęs 
nebeįmanomas, elegijos jį pada
rę vėl įmanomą: rasta gyveni
mo prasmė. Mirtis ir gyvenimas 
priklausą tai pačiai visumai:

R, M. Rilkė

IŠ DUINO ELEGIJŲ 
Iš pirmosios elegijos

Halsai, balsai. Klausyk, mano širdie, kaip tiktai 
šventieji klausė: kad šauksmas galingas 
juos kėlė nuo žemės; o klūpojo jie, 
neįmanomi*, toliau ir nepaisė to:
Taip klausė jie. Ne kad tu Dievo pakeltnmei 
balsų, oi ne. Bet dvelksmą išgirski, 
tų nepertraukiamą žinių, kuri iš tylos pasidaro.
Jis veržias tavin iš jaunų mirusiųjų.
Kur tik įžengdavai tu, ar tau nekalbėjo ramiai 
bažnyčios Romoj, Neapoly apie likimų jų?
Arba atsiverdar>o įrašas tau iškilmingai, 
kaip kų tik lenta Santa Maria Formosa.
Ko nori jie man ? Tyliai nusiimsiu aš neteisybės 
atšvaitą, kurs jųjų dvasios
judesį tyrų truputį kartais sutrukdo.

Iš devintosios elegijos

Angelui skelbki pasaulį, ne nepasakoma, j a m 
tu nepasigirsi didingai išjautęs; pasauly, 
kurs jausmingiau jaučia jis, tu naujokas. Tad rodyk 
jam kas paprasta, tai, kas iš kartos kartai kurta, 
kas kaip mūsų gyvena, greta rankos ir žvilgsny. z 
Sakyki jam daiktus. Stovės jis stebėtiniau; kaip stovėjai 
tu pas virvininką Romoj, pas puodžių prie Nilo.
Jam rodyk, kaip daiktas gal būt laimingas, kaip nekultas 
ir mūsų, kaip net besiskundžiantis skausmas virsti 
pavidalu ryžtas,-daiktu tarnauja ar į daiktų numiršta — 
ir anapus laimingai iš smuiko išsprūsta. — Ir tie, 
išėjimu mirimu gyveną daiktai supras, kad tu juos skelbi; 
praeiną jie žada mus gelbėt, mus praeinamiausius.
Jie nori, kad mes juos širdy nematomoj pakeistume 
į — o begaliniai — į mus. Kas pagaliau mes bebūtume.

Vertė A. Tyruolis
* Vok. Unmocgliche, žodis, kaip pastebi Guardini, neišverčiamas. Čia Rilkė turi 

galvoj šv. Pranciškų, šv. Joną nuo Kryžiaus, šv. Teresę ir kitus ekstazinius šventuo
sius. Kreipimusi į pranciškonišką idealą baigiama Valandų knyga, šiaip stipriai 
panteistiška. A. T.

mirtis tik nuo mūsų nugręžta, 
neapšviesta gyvenimo pusė. Ne
są nei šiapus nei anapus tesanti 
tik didelė visuma, kurioj esąs 
ir elegijų “angelas”.

Elegijos pradėtos rašyti Dui
no pily prie Adrijos jūros dar 
1912 m., bet dėl karo tebuvo 
baigtos po 10 metų. Rilkė įspė
ja, kad elegijų nereikią supras
ti krikščioniškąja prasme, nes 
nuo krikščionybės jis vis labiau 
tolstąs. Jam terūpįs žemės, daik 
tų garbinimas, jų kėlimas. Mū
sų protėviai dar mokėję daiktus 
suprasti, išgyventi, to dabar ne
besą. Ypač kalta esanti Ameri
ka, kuri gaminanti “tuščius, a- 
bejingus daiktus, pseudodaiktus, 
gyvenimo atrapus”... Klaidinga 
esą vertinti elegijas katalikiš
kuoju požiūriu arba tuo pat po

”3»

KALĖDŲ DOVANOS
• Televizijos
• Radijai: importuoti ir vietiniai, 

AM/FM, neSiojami ir k it.
• Fonografai
• Hi-Fldelity
• įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mixmastertai, 
automatiškos keptuvės ir kt na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir jvairils kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkslte Ir geriausią pa

tarnavimą gausite inž. A. Semėno 
įmonėje.

kbDflinfl.

DlTCLEVISIOn
(sales - Service)

Kav. Ini. A. SEMENAS 
8321 8. Halsted — CUffsIde 4-5fl«5
Atdara; Kasdien 9-9, sekm. 10-5.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ - 
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
nagali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpplrščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džifistančlos suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos Ilgų Le
gulo Olntment J ra 
parduodama po 75 
ot., 11.85, Ir 11.50 
Pirkite valstlnOeeCh' 
eagoj ir apyllnkSee- 
MUvvaukee, Wlsc.. Oe 
ry. Ind.lr Detrolt, 1C1 
ahlgan arba rafyld 

Ir atsiųskite Mo 
order 1

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chlcago 84, III.

vo veikale prikiša Rilkei, kamigai pastebi Rilkės bičiulis R., Rilkė tolo nuo krikščionybės dėl 
jis. šalindamasis nuo krikščiony-, Kassneris, kad Rilkė ne paulinė, to, kad ji skelbia amžiną kovą 
bes, visdėlto vartojrs krikščio-( bet tominė prigimtis: jo pašau- laikui ir tvariniams (R. M. Ril- 
niškus įvardžius, asmenybes 1 lis pagrįstas ne tikėjimu, bet kės Sehvveizer Jahre, 1936). 
Nepaisant Nietzschės aut įkris-j palietimu (plg. jo Umgang der Kietesnis ir atlaidesnis žodis 

Jahre, p. 396). Plokščias atno-Į Vienas žymesniųjų šių dienų 
do J. R. Salio pasakymas, kad (Tęsinys 4 pus;.)

žiūriu suprasti jo “angelą”, ku
ris esąs veikiau islamiškas, tik 
ne krikščioniškas...
Romano Guardini atsakymas 

Rilkei
Poetai paprastai nėra geri 

savo veikalų interpretatoriai. 
Pvz. daugelis šių dienų kritikų 
nesutinka, kad Rilkės “angelas” 
neturėtų jokio ryšio su krikščio 
niškuoju. Dėl to R. Guardini sa-

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo būt?.

Ltinių grimasų, Vakaru osc anti- 
, krisiinio žmojaus tipo dar ne
są. Gu rdini ryžtingai stoja : 

i prieš Rilkės transcendencijos iš- j 
įkeitimą į imanenriją, į jausmo , 
j ir pačios žemės suabsoliutinimą, 
i Savo elegijose iškėlęs mirties 
i ir meilės problemas, Rilkė ne
duodąs atsakymo į jas: su mir 
tim jis teinąs iki jos ribos, -o jo 
meilė tesanti narcistinė, iš my
limo objekto paėmusi kiek rei
kia ji jį paliekanti. Rilkės ro
doma buitis — atsisakymas am

žinybės ir absoliuto dėl žemės 
,— nesanti buitis, bet, kaip ir 
Nietzschei, iliuzija. Šiai minčiai 
pritaria ir kitas naujesnės kar
tos kritikas Erich Heller savo 
veikale Disinherited mind 
(1952), nors jis pats ir nėra Gu- 

jardini pasaulėžiūros. Savo kn>- 
1 gos gale Guardini tariai gan 

Į griežtą žodį Rilkės atžvilgiu: 
“Todėl reikia kiekvieną, kuris 
nori mokytis poetiškai kalbėti, 
nuo Rilkės įspėti. Jei kas nori 
mokytis, teeinie pas Moerikę ar 
pas Goethę, tik ne pas jį”.

Guardini interpretacija yra 
sukėlusi nemažą audrą litera
tūriniame pasauly. Reikia žino
ti, kad Rilkės įtaka visdėlto yra j 
milžiniška. Daugelis jo sekėjų 
iki laiško Olvidui jo poeziją ki
taip aiškinosi. Iš tikrųjų tai ir 
galima, nes nedaug tėra poetų, 
kurie taip plačiai būtų panau
doję biblines ir krikščioniškas 
temas, kaip Rilkė. Kaikurios jų 
atsargiau apdorojamos, kitos 
betgi ana minėta antikristine 
prasme, pvz. kad ir Alyvų dar
žas, kur poetas savo asmeninius 
jaunystės apsivylimus priskiria 
Kristui.

Į Rilkę Guardini žiūri filoso
fiškai, bet jo poetinių vertybių 
neneigia ir jas nagrinėti palieka 
literatūros kritikam. Čia, žino
ma, iškyla tikėjimo ir poezijos 
problema, dėl kurios ir pats 
T. S. Eliot pastebi, kad tarp fi
losofinio tikėjimo ir poetinio pri 
tarimo esama skirtumo (plg- jo 
Selected essays, p. 257). Teisin-
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7159 SO. MAPEEVVOOD AVĖ. 
Chlcago 29, III. HEmlock 4-2413

lllllllltlHIIIIO -(IOIIIHHIIMIIIHmOi..

’TATt BAJ 
R NAMU 
•ĮTAISYMU’ 
AKISTATOM 
Jsoklų Rūsių 
MEDŽIAGĄ

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $28«0C 
pas

Roosevelt Fumiture 
Company

(LIETUVIU KRAUTUVE) 
2810 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 8-4711 
Netlie Bertulis ir Fells Raudonis, 

navininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Plrmad. Ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:80 vai. po pietų

IS ARTI IK TOLI BALDU
PERKRAUSTYMftS
Vaniits •pe»lahi* dideli* 

•unkvr žirnis su pilna a|> 
,lrn.«l«- Pigus ir •ą«iUo»"' 
tw> t amurim na

R ŠĖRIMAS
«R4S S. Wood Rt. ChlOMJo O
Illinois, tol. VI 7-2912

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASY8 LITWiNAS, Preo 
3039 So. Halsted SI.

Tel Ylctory 2-1272
^pkainavimą ij Prekių Priatat' 

mą Teikiame Nemokamai
tafttlnft atidara kasdien nno 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 1 
SeStadieniaia iki 8 vai. vakaro

imiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

IŠ TOLI |R ARTI
NAUJI O/MU TPOKAI-NAUJAUSI KNAUSTrmO (PANNJAI 

USU METU PATYRINIAS ~ PIGUS IRSĄŽININGAS AATARNAtONAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>ek 5-9209

ANTANAS TVERAS
D1PU LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devodon&lai), 
prekės dovanoms.

2646 W. 661h St. RE. 7-IS4I

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

$3.95 ui jardą

PUIKI RENKK1NG IMPORTUO 
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk 

darni medžiagas užuolaidoms 

ir baidų apdengimui.

$4.95 jardas

VILNONE PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

$4.95 ui jardą
VERTINGOS NEMOKAMOS 

DOVANOS UŽ KIEKVIENA 
PIRKINI.

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

2419 West 67th Street 
Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRospect 6-5216

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite
taupyti:
ŠIANDIEN!

FEDXRAL
end Loan A'ssociation

2202 W. Cermck Road 
Chicago 8, ILL.- 

Vlrginia 7-7747

Chartered and Supervised by the U.S. Government

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
sausio mėn. 1 dienos.

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, Jei alnešite 
• savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa- 
^3]» paitu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vaL 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai neatidaroma —JT4
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RILKĖ
(Atkelta iš 3 pusi.)

yRilkės žinovų, E. H. Holthusen, 
net savo lyrikoj Rilk'ės paveik
tas, sako Vėlyvajame Rilkėje 
(1949) iškelia Rilkės absoliutinį 
jausmo subjektyvumą. Rilkės 
Dievas, mirtis — tėra širdies 
atributai. Rilkė galvoja širdimi, 
jo absoliutinio jausmo neturi 
sudrumsti mylimas asmuo, dėl 
to atsisakoma jo meilės (narcis-j 
tinė meilė), dėl to net paklydu-) 
šio sūnaus motyvas išverčiamas 
priešingai. Žmogus kaip dvasia 
neturi vietos (plg. 3 elegiją:! 
“kur o kur vieta?’’) Transcen
dencija išmainoma j žemės gro
žį, jo3 garbinimą. Tai tie patys 
idėjiniai Rilkės defektai, kuriuos 
iškėlė Guardini.

Tačiau savo benamiame žmo
guje (1952) Holthusen jieško iš
eities, matydamas, kad vien fi
losofiškai svarstant galima ne
tekti paties veikalo. Dėl to “iš 
vienos pusės turim pasiduoti 
grožiui, kurį jis sukuria” (p. 
56). (

Tarp Rilkės ir Dantės esama 
milžiniško, skirtumo: Dantė iš
reiškė krikščioniškojo pasaulio 
idėją, Rilkė tik kuria subjekty- 
vinės idėjos pasaulį. Bet iš viso 
kyla klausimas, ar poetas turi 
“kurti” kokį tikėjimą. Dėl to 
su J. Nadleriu reikia sutikti, kad 
Rilkės reikšmė glūdi ne jo idė
jiniame laimėjime, bet stilistinia 
me sugebėjime.

Čia duodami pavyzdžiai rodo, 
kaip aukštai Rilkė susijęs su 
krikščioniškojo pasaulio įvaiz- ( 
džiais ir kaip bando apgręžti 
“gerąją žinią” — nešti ją į dan
gų, i savo “angelą”.

F ______ __
Albertas Mateika

Vedėjus Šv. Kazimiero parupijos 
choro Ručine, Wisc,

OKUP. LIETUVOJ
▼ S. M. Slavočinskio “Gies

mės”. 1646 m. Vilniuje buvo iš
leista Saliamono Mozerkos Sla- 
voėinskio “Giesmių” knyga. 
Kaip “Literatūros ir Meno” 41 
nr. rašo J. Lebedys, ilgą laiką 
šis giesmynas buvo laikomas 
dingusiu ir apie jį lig šiol nebu
vo parašyta nė vieno vertinan
čio žodžio. Tik 1930 m. buvo 
pažymėta, kad vienas jo egzem
pliorius išlikęs Dzikove (netoli 
Sandomiežo), grafų Tarnovskių 
bibliotekoje. 1939 m. jis buvo 
nurašytas ir nusiųstas į Kroku

vą fotografuoti, bet prasidėjęs 
karas darbą nutraukė, šiuo me
tu vienintelis giesmyno egzem
pliorius saugojamas Varšuvos 
bibliotekoje. Šią vasarą Lietu
vos Mokslų akademijos centri
nės bibliotekos rankraščių sky
rius gavo iš ten jo mikrofilmą.

Rašydamas apie šį giesmyną, 
J. Lebedys pažymi:

“S. M. Slavočinskio “Gies
mės...” — pirmasis giesmynas 
Lietuvos didžiojoje kunigaikš
tystėje. Su jo pasirodymu prasi 
deda nauja pakopa lietuvių eilė- 
radaros, literatūrinio stiliaus, 
poezijos kalbos vystymosi isto
rijoje... Kaip rodo pirmosios 
giesmyne įdėtos originalo eilu
tės ir tekstų palyginimas, S. M. 
Slavočin3kis psalmes ėmė ne iš 
biblijos, bet iš J. Kochanc vskio, 
žymiojo XVI amž. lenkų pot<j”.

▼ A. Venclova apie V. Myko
laičio-Putino poeziją. Pastaruo
ju metu Lietuvoje Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla iš

leido V. Mykolaičio-Putino “Po
eziją” (redagavo Alf. Maldo
nis). Apie ją "Literatūros ir Me 
no” 41 nr. platų straipsnį pa
skelbė Ant. Venclova, pavadinęs 
jį “Pastabos apie V. Mykolaičio 
-Putino poeziją”. Savo pastabo
se Venclova Putino atžvilgiu y- 
ra nuoširdus ir mažai ką jam 
prikiša. A. Venclova baigia to
kiu tvirtinimu: “Mykolaičio-Pu
tino poezija yra ryškus ir reikš
mingas etapas mūsų literatūros 
istorijoje. Tam tikra dalimi ji 
jau yra mūsų poezijos praeitis, 
tam tikra dalimi ji įeina ir į mū 
sų poezijos dabartį. Galima su
tikti su autorium, kai jisai įžan
giniame žodyje prie dabar išleis 
tos savo knygos sako, kad “bū
dingiausiuose šios knygos eilė- 
raščiuose skamba gimtojo kraš
to meilė, laisvės troškimas, pro 
testas prieš dvasinę prievartą 
ir smurtą, pasididžiavimas žmo
gaus didybe, o sielvartas dėl 
menkystės”.

Kaip gražiai tie žodžiai išreiš 
kia šių dienų okupuotosios Lie
tuvos tikrovę! Kas tikrai myli 
savo gimtąjį kraštą Lietuvą, tas 
trokšta jai laisvės, protestuoja

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str., Chi- 
cago 9, III., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

prieš dvasinę prievartą ir smur (vo didybę. Tiktai abejotina, ar 
tą ir tvirtai tiki, kad žmogus , Putino žodžiai turėjo šią, mūsų 
kada nors laimės, atsiminęs sa-' iškeltą mintį.... j. k.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų speciaiybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS LLIS, MV,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiniiiiiiii 
Lelef. KEpublic 7-6803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų tūšių namų apšildymo 
sistemos Įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
1 t I I O t i I

<919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960 

■iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ’

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomii 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie t 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokio 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta Sį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIE8 administracijoj 
916 Willoughby Ava.
BROOKLYN 21, N. Y

Duoną Ir (vairia*
bulkuiee kapa

BRUNO’S KEPYKLA
8839-41 8. IJtuanlca Ava. 

TsL Oliffsida 4-6176
Pristatome | visa* krautuves 
Ir restoranu*, taip pat IS- 
elundla | visu* artintuosius 

miestu*.

5LB=3S'Q rASSi c3. JT23BTS
ALUMINUM

STORM WINDOW> 
$15.95

Combination Aluminum
STORM DOORS 

$39.95
Instalation Extra

NO MONEY DOWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St., HE 4-911'

OPEN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

VARPIUTAS
ACCORDION SCHOOL

73 East 103.'d St. Tel. C0 4-1115
/•Nauji akordeonai, 120 Basa, reg. $400.00,

'. Speciali kaina .......................................... $150.00

z Dldelioa nuolaidos nuo visų instrumentų. Mes 
' perkame ir parduodame muzikos instru mentus.
• NEMOKAMAI pasinaudosite akordeonu jūsų namuose!
• Visos pamokos privačiai • $2 už pamoką (10 savaičių)
• Užbaigę kursus galite išsinuomuoti akordeoną.

Mes taipgi perkame vartuotus pianinus ir visokius muzikos 
instrumentus — bet kokiame stovy.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaua apianka 
fcakymim au rlnlgal* siuskit*-

86# p*I-, kaina 12-50 
ORAI OiS, 2M4 S. Oaklcr Are., 

Cblcasn N. IH

fiioa nuostabios Ir nepaprastos sny- 
i goa personažus lltalp Įvertina ra- 
I *v»otas Gliaudą- “...Welaaa — pa

niekintas niekintojas, bet tur}a 
savyje Fra Angellco angelų varsų

i gama, Tatjana—nesuprantanti ale 
Ina sąvokos, bet mylinti skaisčia

i meile. Pagaliau Julius.. oaslUge* 

skaistumo Ir nesuvokia* Jt samia.
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa- 
-ojs-.is heprvtljtmo prooeea"

GERIAUSIOS ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ DOVANOS !
LIETUY. ENCIKLOPEDIJA
Išspausdinti 9 tomai, 

bus 21-22.
Vienas tomas JAV $7.75, 

visur kitur $8.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Sulankstomas, knygelės 

formos $3.50

%

V. KRĖVĖS RAŠTAI
Viena knyga $5.50 

Penumeruojant visą 

kompl., 6 tomai $25.00sieninis $4.50

Gaunama Lietuvių Enciklopedijos Leidykloje
265 C Street, So. Boston 27, Massachusetts Ir pas knygų platintojus
— - ------- --------------------- --

Standard's Exclusive "Sareiy Features
CONDENSED STATEMENT OF CONDITIOU

Decerr.bsr 1,1956

f J

t

'\

ASSETS

Cash and United States
Government Bonds..........$ 7,956,292.33

First Mortgage Loans *
to Veterans......................... 34,533,060.33 »

Conventional First
Mortgage Loans................ 13,977,922.93

Other Assets....................... 1,126,837.54

Office Building .
and Eųuipment................... L00 V

$57,594,114.23

IOur largo portfolio of GI mortgages 

are partially guaranteed by the Vet
eran* Administration and are considered 
to be without risk. You find this "Safety 
Feature" only at Standard.

LIABILITIES

S-ving” Acccjnts.............. $47,601,063.‘SD

2 The office building, vault and all 

eguipment are valued at over

Fcderai Home Loan
Bank................................ 2,700,030-03

Other Liabilitios.............. 2,211,476.82

Reserves and
Surplus............................... 5,081,563 31 V

$57,594,114.23

$1,000,000.00 būt carrisd at $1.00; this is 
another exclusive "Safety Feature".

Our outstanding Reserves and Sur
plus are knovvn throughout America 

as a Standard of safety for all to try to 
achieve. Evory $100.00 of your savings is
proteeted by $110.60.

Standard • r’ /•<. . i* 4 • k '«•
«’ V 'i LtV*' /•. •••* V 2/®. t* .4*

Save by Mali

Wi pay peitaga both weu*

MiĮIli

AND LOAN^SOCi'ATION)

fc-:°F CHICAGO. j 
4192 ARCHER AVK./.CHJCAGO. 32^ 

Archer Ąve. cit 5 tie fa ment o)SS® ^įi4L

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos.

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6, pirm. ir ketvirt 9—9, gekm, 9—2

2646 West 7lst Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškojo 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Ptrmad., antrad., penktad Ir 
Seitad. • vai. ryto iki «:>• p.p.

OFISO VALANDOS:
Trečlad. • ryto iki 1* vai.. 
Ketvlrtad. • vaL Iki • vaL vak.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų,
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hovne Avė., Telef. VIrginia 7-7097
illlllHllllilllllllllllllllllJlIllilIlIlIlIlIlilIlialHiliilIlIlIlIRilIlIlIlIlHllllllllllllllliliiiii...

1 PERKRAUSTYMAI — MOVINGI
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
5415 S. LITTJAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILJL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

1957 BUICKAS 
Tik

£2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-M IL D A BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėm yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Associatlon nžttkrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
810,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. HaLted Street, Chicago 8, Illnois
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11 DARNOS" CHORAS
t l

Lietuviai pabaltiečių stovykloje 
FAUSTAS STROLIA, E. Chicago, Ind.

Pietinėje Vokietijoje, neper- 
toiiausiai nuo Alpių papėdės e- 
sančiame Memmingene rasime 
labai jaukią pabaltiečių stovyk
lą. Vokiečių valdžios rūpesčiu 
pabaltiečiams yra naujai pasta
tyti blokai su moderniai įreng
tais butais. Čia pabaltiečiai turi 
savas Vargo mokyklas, pora sa
vų krautuvių; čia gatvės pava-

nyčių lietuviškas giesmes ir įvai 
riausiomis progomis pasirody
damas su lietuviškomis daino

Budriūną ir visu uolumu rėmė 
choro organizavimo reikalą. Dė
ka nepaprasto muz. Budriūno 
tam darbui pasišventimo, nuola
tinės kun. Bungos, choro krikš
tatėvių Radzevičių ir kitų gera
darių visokeriopos paramos ir 
dėka minėtos solidarumo dva
sios choristų tarpe choras gy

mis vietos salėse, laimėjo vieti- vuoja ir pajėgia išPildyti tokias 
nių ir apylinkės vokiečių tarpe sun^‘as dainas, ka.p C. Sasnaus 

ko “Užmigo žemė” ar VI. Jaku-I

nią visumą. Ypatingai tenka pa
brėžti sopranų balsus. Ir nors 
dalis choristų yra nevisai jauni 
ir sveikatingi asmenys, tačiau 
choro išpildomos dainos visados 
pilnos nuotaikos ir entuziazmo. 
Su pagrindu “Darnos” chorą 
galima -vadinti tikru meninės 
dainos puoselėtoju-atžalynu.

Sukaktuvėse chorą sveikino 
lietuvių apylinkės valdyba, kun. 
Stanaitis, vietos latvių atstovai. 
Latvių 1 uv. kariuomenės gene
rolas savo žodyje gyrė muz. M. 
Budriūno nepaprastą sugebėji
mą vienon šeimon apjungti įvai-

Lietuviu Prekybos Namai

daug simpatijų ir pagarbos tiek 
lietuviams, tiek pabaltiečiams bėno Ožys .
bendrai. Darnos choras per' Sukaktį minint
trejus metus dalyvavo apie 30
kartų įvairiuose lietuviškuose i Neseniai choras gražiai at- _ ____________

dintos Pabaltijo kraštų miestų, ir tarptautiniuose kultūriniuose! šventė savo t.ečiąjį gimtadieni,Į rių tautybių žmones, ko. esą, 
a ardais ir jose skamba lietuvių, parengimuose. Be Memmingeno kurio popietėje davė koncertą nepajėgė padaryti pasaulio di

dieji politikai, per visą paskuti
nį dešimtmetį siekę Europos vai 
stybių suvienijimo...

Prof. dr. J. Grinius savo raš
tiškame sveikinime sako, kad 
“Darnos” choras savo reikšme 
stovi pirmojoje vietoje po lietu
vių gimnazijos Europos lietuvių 
kultūrinėj srityje. Tuo būdu, i 
kadangi chore dalyvauja latviai j 
ir estai, esąs tiesiamas gero su- 
gyvenimo tiltas su Pabaltijo 
tautomis, kuris būsiąs dar la
biau reikalingas, kada Lietuva 
vieną dieną vėl bus laisva.Menimįngcno lietuvių choras Darna su dirigentu M. Budrumu

“Darnos” chorui ir jo vado
vui muz. M. Budriūnui linkėtina

latvių ir estų kalbos — netik ir jo apylinkės choras yra gie- ir po koncerto miesto pilies sa- 
iš suaugusių, bet ir iš vaikučių: dojęs ir dainavęs Bonnoje, UI- Įėję atsigaivino jaukiame pobū- . .
lūpų. me, Muechene. Huettenfelde, vyje. Choras gali teisėtai di- ^31 SJ'vuoti ir toliau garsinti

Mes turbūt visi, kurie svečia- j Kaiserslauterne ir du kartu džiuotis savo gerais ir gražiais Lietuvos ir Pabaltijo valstybių 
vomės 1954 m. rugsėjo 27 d., Šveicarijoje. Gerų atsiliepimų balsais, kurie muz. Budriūno pui! vardą ir tuo būau kovoti dėl jų 
Memmingene, buvome sujaudin-, apie chorą buvo lietuvių, vokie- kiai išlyginti ir suglaudinti į dar laisvės.
ti visos stovyklos gyventojų vie, čių, šveicarų ir vengrų spaudo- ------ _ ----- -------- ■— . , ,
ningos ir solidarios dvasios reiš- je. Trūkstant lietuvių daininin- 
kiniais. Juk visi blokai buvo pa-' kų, chore dalyvauja visa eilė 
puošti vainikais, o ant kiekvieno: latvių, estų, vokiečių ir ukrai- 
lango antrame augšte — ar tam niečių, kurie išmoksta tarti lie-

NARIAI I.IETIVH TAUP. IR SKOLINIMO
bute gyveno lietuvis, ar latvis, 
ar estas — 7-tą valandą vakaro 
sužibo įvairiaspalvės žvakutės, 
kurios rudens vėjo glostomos

tuviškvs žodžius taip gražiai, 
kad vargiai galima būtų nugirs
ti kokių netikslumų; reikia ste
bėtis jų liežuvių miklumu, dai-

tarsi lenktyniavo su dangaus nuojant tekias gyvas dainas, 
skliautu žvaigždėmis vakaro i kaip “Stikliukėlis” ar “Loja šu- 
tamsoje. Tą dieną visa stovyk- nes”. O kaip gražu, kada tie ki- 
la kartu su lietuviais laukė lie-1 tataučiai įsijungia į pilną ilge-
tuvio vyskupo...

Užgimė prieš trejus metus 
Tikriausiai to akivaizdaus so-

sio, meilės ir ramumo dainą 
“Kur girios žaliuoja”: ...Tėvynė 
ten mano, šalelė brangi... tūlas

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

lidarumo ir vienybės priežastin-1 neišmano, kaip jinai graži... 
gurne glūdi Memmingeno stovyk; Muz. Mato Budriūno laimėjimas 
los gyvybė, stiprybė ir ‘garsas. ‘ šio puikaus choro vedėjas y- 
<5ia užgimė prieš trejus metusi ra muz. Matas Budriūnas. 1953 
lietuviškas mišrus choras, tik- j m. spalio mėnesį Memmingeno 
rai labai darnus balsų vienetas,' lietuvių klebonas kun. Ant. Bun-
kuris teisingai pasirinko sau 
“Darnos” vardą. Kas sekmadie
nį šis choras giedodamas vieno-

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN,
2555 W. 47th St., Chicago-32, III.

OISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ga, turėjęs prieš tai nugalėti 
didelius apgyvendinimo sunku-1 
mus vokiškose įstaigose, pasi-, 

je iš Memmingeno miesto baž- kvietė iš Gautingeno muz. M

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, III., lel. TO 3-8131-32

Kultūrine kronika
UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.

1800 S. Halsted St., Chicago 8, III,

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS! 

Prekes be brokų, kainos be užprašymų, išmokėjimai trims (3)

metams - be Finansų Kompanijų.

5 dalių valgomojo baldai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos, pas mus tik . . >99-00 

[7 dalių valgomojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

fabrikų, tik ............................................... .................................................. $ 149-00

8 dalių valgomojo setas, 57 metų stiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299 00

9 dalių valgomojo setas 16 asmenų, riešuto, ąžuolo, Brazilijos raudonmedžio,
parduodamas virš $500, pas mus be įmokėjimo šiais metais, pristatome tuo-
jaus tik už ...................................................................................................................... $395-00

• Dail. Antanas Rūkštelė po • Dailininkas Kazys Veselka
pasisekusios parodos dar pasili- padarė puošnų aplanką Eugeni- 
ko kaikurį laiką Chicagoje. Nu- jaus Gruodžio poezijos knygai1 
tapė Dalios Milaknytės portretą. Aguonos ir smėlis, kuri šiomis 
padarė viršelį Nelės Mazalaitės dienomis išeina iš spaudos. Kny- 
knygai “Pjūties metas” ir nupie- : gą leidžia lietuviškos Knygos 
šė kun. dr. Juozo Prunskio port-1 klubas. Ji susideda iš trijų da- 
retą. Šios savaitės pabaigoje iš-jlių, kurios yra įvardintos: Be- 
vyko į Lavvrencė, Mass., kur nediktinas, Saulės Lankas n 
tuoj pieš Pr. Juro portretą, o Į Pantera. Knygos kaina vienas 
po Naujųjų Metų .grįždamas į t doleris. Gaunama "Drauge”. 
Chicagą, sustos Detroite, kur • Dail, Bakis gilindamas meno 
numatyta suorganizuoti jo ta- studijas Paryžiuje, pavasarį ren 
pybos paroda. 1 gia3i suruošti parodą, kurioje

• IMI. V. Kasiulio parodą "umato išstalyi 35 kcrami 
JA-V-sc organizuoja Stiebei ga- kM' van0 ,r ?=lezlCi' darb’*-. 
lerija. Paroda numatoma sau- ® Dail. Račkus, keletą mėne
sio mėnesį. Prancūzijos amba- praleidęs Ispanijoje ir Por-
rados JAV-se leidiny., "New.;‘"S"1!**’ Srižo tęati 8tud'Jų ' 

Paryžių.Erom France” paskelbė, kad pa- ' "______________________ __
rodą įvyks Hammer galerijoje, '
51 East 57 str., New Yorko 
mieste. V. Kasiulio litografiją 
“Gatvės muzikantas” įsigijo Mo
dernaus Meno muzėjus Paryžiu
je.

• Lietuviška atvirutė - kry
žius su koplytstulpiu tėvų pran- į 
ciškonų vienuolyne Kenncbunk- ( 
port. Maine, yra išleista dides
niu tiražu, spalvota, labai pa
traukliai atrodo.

• Stasius Būdavas kaikuriam 
laikui yra išvykęs į Miami, Fla.

Atliekame dideliu, ’r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA“
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 71 st Str. (Kampas Tai man Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WiAlbrook 5-5934

. ■■ y
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RE R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

lENOROVj

4038 Archer Aveeue T.l. LA3-67P 

AUGUST SALDOKAS Pr.gl4.nto.

Pelnykite 2% nuošimčiu
Atdaru kitądien 

l’lriiiM'itPiiiuin ' -- I’i nkla- 
dicniaiM imtinai 

nuo !> vai. r>lo iki 
2 vai. popiet.

Iv tvirtadp-nlniH nuo 
5 Iki 8 viii. vilk. 

EllEK PATIKINO

uz jūsų santaupas
Už visus indėlius įneštus ^i sausio^mėn. 

15 dienos bus mokami sausio mėn. I 
dienos nustatyti nuošimčiai.

Drovcrs Tau|>omosioa Sąskaitos yra apdraustos 
iki $10,000 per Frderul Deposil. Insurance Corporation.

v • _
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wihvht i> įmuki*1
47lh Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

' NUO 1883

&2C& f e
8 dalių svečių kambario baldai, naujausio stiliaus, Nylon ar vilnos viršumi,

parduodami už $400, pas mus šiais metais tik ............................................. $249-00
Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amerikos fabrikų, 9X12, tik .................. $59 IJ0
Televizijos aparatai — Zenith, Dumont, RCA, Motorola, \Vestinghouse, Syl-

vania, Admiral ir kiti, nuo ..................................................... ................... $99 $250
Šaldytuvai 57 metų modeiio, 8 kub. pėdų, 5—6 asmenų šeimai, garantuoti 5

metams, VVestinghousc, Adnnral, General Electric ir kitų, tiktai .............. $j75-00
Dulkių siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nuo .... $39-00 *ki $09-00
5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų, tiktai............................. $39 00
Linolcum 9x12, gražiausių spalvų, tik ...................................................... ............ $0.00

Stiklinėm durim knygų spintos, tik............................................... ........................... $29 00

Prosinimo, skalbimo mąsli os, vaikams žaislai ir visa kita jūsų narnama.

Už šiais metais pirktas prekes nereikia nieko Įmokėti. Pinigus pasilaikykite 
šventėms. Pradėkite mokėti sekančiais metais be procentų.

Mums būtinai reikia vietos dėl kitų prekių pagelbėkite mums; visas 
prekes pristatome prieš Kalėdas be jokio pinigo.

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMIS Sekretorius E. RUDAITIS
Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
•

Nuo gruodžio mėnesio 10-tos dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:30.
1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems — pašaukus telefonu.

IIAUI.iri.il
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DEL KNYGOS APIE LIETUVIŲ 

KRYŽIUS
MARIJA GIMBUTIENft, Boston, Mass.

Kaikuriuose lietuvių laikraš- kų, medžių, vandenų, saulės ar 
čiuose teko skaityti Žinutes, jog ugnies kultus vadinti stabmel- 
esu parašius veikalą apie “lietu- dybe? Nė vienas senovės tyrinė

tojas nėra radęs ligi šiol (ir be 
abejo neras) jokių stabų, ku
riuos būtų garbinę senieji lietu
viai. Gili simbolika toli gražu 
nėra stabmeldystė.

vių kryžius”. Tos žinios pasiro
dė ryšium su tuo, kad Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros fondas 
žada remti šios knygos išleidi
mą. Kadangi ne visos informa
cijos patekusios į spaudą yra ,
tikros, norėčiau kaiką patikslin' ° le I)as?5’a. ymai ePr,nĮe-
U ir paaiškinti. "a k,a'P ,yra ausnmnm-

r kų dvasia ir kad maža tereiškia
Mano studija, kurią nori iš- Lietuvos himno žodžiai. Ne vien 

leisti Indianos Universiteto Folk didvyrių žygių ar kara-
lore Society savo leidinių seri- jįų biografijų lietuviai gali sem- 
joje, vadinasi “Ancient Symbo- stiprybės. Kurkas daugiau — 
lism in Lithuania Folk Art” (Se, jo3 dvasios rezursų: iš dai
noj! simbolika lietuvių liaudies no3) papročių ir iš tų iš kar- 
mene). Kaip matyti iš pavadi- tog j kartą liaudies išsaugotų
nimo tai nėra knyga apie “lie
tuvių kryžius”. Teksto atžvilgiu 
tai neilga studija, bet su apie 
200 iliustracijų iš lietuvių liau
dies meno, Lietuvos priešistori
nio meno bei įvairios palygina
mosios medžiagos. Iliustracijų 
tarpe bus ir kryžiai bei koplyt
stulpiai (kaipgi galima būtų ra 
Syti apie lietuvių liaudies meną 
be lietuviškųjų kryžių?), tačiau 
greta jų bus ir kraičio skrynių, 
ir žirgelių, ir margučių. Tekste 
gan gausiai naudotasi folkloro 
medžiaga, pvz. cituojamos dai
nos lietuvių kalba su angliškais 
vertinimais, ši knyga nėra nei 
“veikalo”, nei “monografijos” 
formato, bet joje stengtasi pri
einamoje formoje patiekti lietu
vių simbolikos turinį, kuris kar
tu yra dalis senosios lietuvių 
religijos. Tarp kitų dalykų, se
noviškųjų lietuvių stoginių stul
pų bei kryžių kilmę autorė sie
ja su gyvybės (ar gyvatos) me
džio vaizdavimu, kuris yra ne
atskiriamas nuo bendrojo žemės 
kulto ir su juo glaudžiai susiju
siu medžio kultu. Pastarasis yra 
ypač būdingas lietuviams.

Informacijos iš laikraščių a- 
pie kaikurių asmenų nuogąsta
vimus, kad galbūt mano studi
joje kryžiai bus siejami su “stab 
meldybe” ir kad šis leidinys gali 
būti nepriimtinas lietuviams, ma 
ne ^ra giliai sukrėtusios. Šito
kie pamąstymai yra grėsminga 
šmėkla visam lituanistikos moks 
lui. Vien jau žodžio “stabmel- 
dybė” nereikėtų vartoti ryšium 
su lietuvių liaudies menu, folk
loru ir senovės religija. Argi ga 
lėtų lietuvis gerbiąs objektyvią 
tiesą, savo protėvių žemės, miš-

meno paminklų. Juose glūdi dva 
singoji lietuvių sielos atošvais- 
ta ir gili senovė, rišanti dabar
tį su amžių amžiais.

Savo studijoje norėjau paro
dyti kaip per tūkstančius me
tų mūsų protėviai išlaikė tą pa
čią simbolių sistemą. Ir tai yra 
nemažiau reikšminga kaip kad 
lietuvi^ kalba išlaikė žodžius 
senoviškose lytyse. Arhaiškieji 
elementai lietuvių liaudies mene 
bei folklore turi labai didelės 
vertės religijų istorikams bei 
archeologams. Simboliai irgi y- 
ra tarytum gyva kalba. Kaip 
mėgstama linksniuoti lietuvių 
kalbos žodžių panašumą į san
skrito. Tačiau baiminamasi liau 
dies meno simbolių senovišku
mu. Reikia tikėtis, kad šios rū
šies baimės vargina tik kelis 
žmones. Nusimanantiems lietu
viams ir užsieniečiams specia
listams užtenka į šią medžiagą 
pasižiūrėti, ir jos svoris tinka
mai įvertinamas.

Lietuviškas kryžius prie sodybos

iliustracijų, leidėjai nori užsi-Į 
garantuoti bent 300 prenumera
torių. Ar lietuvių visuomenė ši
tiems dalykams abejinga ar ne, 
netrukus paaiškės, šia proga 
tenka pasitikėti mūsų Bendruo
menės Kultūros fondu ir jį svei
kinti, kad jis ryžtasi globoti li
tuanistinius darbus.

▼ J. Laurinkus okupuotoje 
Lietuvoje yra išdrožęs daug eks 
presingų figūrų, kaip: Grybau
tojas, Fotografas, Futbolinin
kas, Medžiotojas, į pasimatymą, 
Išėjo tėvelis į mišką...

Dėmesio, Uaukegano skaitytojui 
Užsisakykite anglis dabar 

Wlnn Couled — Yoit’re Warmt
Gavai l»r Stoker 

Blue Boy Poeahontas
Augščlausios rūšies anglys tvarkingai 

priruošiamos Ir pristatomos. 
HAAKE COAL CO. MA 3-1133.

Ši knygelė pradžioje buvo pa-, ropos tautomis; Harvardas lei-
rašyta lietuviškai. Pirmąją jos 
versiją prieš septynerius metus 
yra išvertęs į anglų kalbą dr. 
K. Jurgėla. Prieš kelerius me
tus anglų kalbą dar yra peržiū
rėjęs Bostono universiteto an
glų kalbos profesorius. Indianos 
Universiteto Folklore Society 
yra pasaulinio masto institucija 
ir ji išplatins šią knygą po bib
liotekas geriau negu bet kas ki
tas galėtų (ne Harvardo univer
sitetas leis, kaip buvo rašyta, 
nes jame nėra jokios folkloro 

i institucijos, kuri domėtųsi Eu-

džia mano trijų tomų “Rytų Eu
ropos proistorė”). Su lietuvių 
ir Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros fondu šios knygos pasiro
dymas tiek susijęs, kiek leidėjai 
prašo paramos, nes visų pirma 
ši knyga yra iš lituanistikos 
srities. Kadangi leidimo kaina 
brangi, kai rankraštyje daug

Okupuotoje Lietuvoje
▼ J. Jankus naujai pagamino 

dekoracijas Pilėnų pastatymui 
Lietuvoje. Pastatymo vyr. reži- 
sorius J. Gustaitis, Pilėnų mu
ziką sukūrė V. Klova, libreto 
autoriai — V. Klova ir J. Mac
konis. Aktoriai J. Stasiūnas, I. 
Jasiūnaitė, E. Saulevičiūtė, Z. 
Paulauskas ir kt. Vyr. dirigen
tas — I. Akermanas.

▼ Alf. Bieliauskas, A. Bau
ža, A. Garonas, V. Jurkūnas, J. 

Karosas. P. Kasiulis ir T. Til
vytis sudaro Vilniuj leidžiamo 
žurnalo “Pergalė” redakcijos 
kolektyvą. Prie žurnalo dirba 
dailininkai P. Vocelka ir G. Ku- 
niskis.

▼ Br. Mackevičius, Liuc. Pet
ravičius, P. Kasiulis, Alg. Bal
takis. V. Sirijos Gira, V. Mozū
riūnas, Alg. Kuodelis, Č. Valad 
ka, A. Vingrys, doc. K. Dauk-

/sas, R. Lankauskas. J. Šimkus 

ir kiti bendradarbiauja Vilniuje 
leidžiamame ‘Pergalės” žurna
le.

LEMTIE & .lAN'S 
ITALIAN GARDENS 
Piza ir Itališki Valgiai

Vai. Nuo vidurienio iki 1 v. r. kas
dien. įskaitant šeštad. ir sekmad. 
Pristatome nuo B v. v. Iki 1 v. r.

Atdara 7 dienas savaitėje 
Pasitarkite su mumis ruošiant pobū
vius ir banketus.
4945 S. Halsted AT 5-9837

HOMER MARTIN 
GONE MAD!

Mokėsiu $85 už kiekvieną au
tomobilį atvežtą ar atstumtą 
—turi turėti bateriją, genera
torių ir starterį.

H. MARTIN AUTO PARTS
RET.21 LIBERTYVILLE, ILL. 

Tel. LIb. 2-3143

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantaa 

1805 West 46 Street 
Chicago 9, m.

Tdef: LAfsyette S-S0M 
Gamina Juostas, tekeltas,
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms

J. BODY & FENDER SHOP 
4500 8. Pulaaki Rd.

IiA 3-5845 BI 7-082#
Specialistai Body & Fender Patai

symams. Visas darbas garantuoja
mas. Visų laikų dirba ekspertai me
chanikai. Atliekame mechaniškus! 
darbus visų modelių automobiliams. 
Atvykite pas mus "tune-up" arba 
kitiems sutvarkymams Jūsų automo
bilio. Mūsų kainos prieinamos.

CMcsgos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WE$T INN AND 

PICMIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Wlllow Springs, Illinois

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

•402 S. Palrfleld Avė., Clikago 2# 
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — lytiškai 
duoda pamokas. Prieš karų baigęs 
Čikagos universitetų.

I dol. 25 et. vai. — privačios 
(B-čtea augštaa, durys po kairei, art 

(fl-čloa ratvOa Ir Callfoinla Avė.)

THE LEON HOSIERY 
AND NOVELTY SHOP

Linki draugams ir klientams link
smų švenčių ir laimingų naujų 
metų. Turime moterų kojines. Vi
sokias naujenybes. Vaikams žais
lus. Taippt valome rūbus — pai
mame ir pristatome. Vyrų marš
kiniai gražiai išskalbiami. 1304 W. 
51 st St. Tel. DRexel 3-0278.

AR NORITE ROTI KUNIGAIS?
TSvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus i kunigus. Tčval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe;
Dievui leidžiant jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokttSa po Paneles Švenčiausios vėliava; 
stokite } T6vų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novlclų vedCjul. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo balgOte, kiek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Lalžkų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia paa save kandidatus J brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, rastinėse, 
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami mokų kokj amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo J6gas, gyvenimų Ir sveikatų Dievui ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. SuslraSykite su novlctjato vedBJu: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

Ar jieškote saugios vietos dėl savo sunkiai 
sutaupytų pinigų?

... ta vieta yra St. Anthony Bendrove!

Ar jieškote daugiau uždarbio?

... ta vieta yra St. Anthony Bendrove!

DYKAI DOVANOS SU SĄSKAITOMS 
KAKLO PAPUOŠALAI

su auskarais su $1,000.00 depositu

Sąskaitos Federaliniai apdraustos iki $10,000.00 
Pradėkite sąskaitą šiandien pas mus.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois *
Telefonai; Tfhvnhall 3-8131 ir BIsbop 2-1397

Atidarą kasdien iki 5:00 vai.; pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 
JUOZAS GRIBAUSKAS, Sekretorius

J

ST. JOHN’S PLACE, HOTEL
Offers a vuention with reasonable 

rates — Home eooked meals. Cliaj>el 
in hotel. Near famous balti houms.

Plione National 8-5172 or write 
for reservations.

BENEDICTINE SISTERS
591 W. G rami Avenue

Hot Springs, Ark.

f

CHICAGO RAVIOLI C0.
INC.

2380 S. Blue Island Avė. 
VIrginia 7-6459

For real Italian made Ravioli 
and Meat Sauce.

Specialios Vaišės Šventėms — 
Ravioli Pietūs!

CHICAGO RAVIOLI BRAND
“MAMA MADE"

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise. 
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKIK COMPANY
4102 Archer Avė. Tel. FRonlier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo plrmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį. 1 

29 metai toje pat Inetoje. ▼
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670 ’

KALĖDŲ SENELIS 
DUODA PATARIMĄ! 

DAR NĖRA VĖLU 
ĮSTOTI 

!
KALĖDŲ KLUBĄ 

(Chrisimas Club) 
DABAR

Tai yra nuoširdus Kalėdų Senelio patarimas, kaip pasirūpinti pi
nigų Kalėdų dovanoms. Jo tas patarimas - receptas yra visiems, 
kad ateinančių metų Kalėdos būtų linksmos.

įdedant kiekv. 
savaitę per 50 

savaičių
50 et.

$ 1.00 
$ 2.00 
$ 5.00 
$10.00

Gausite pradž. 
gruodi, mėn. 

1958 metų
$ 25.00 
$ 50.00 
$100.00 
$250.00 
$500.00

METROPOLITAN 

STATE BANK 
2201 West Cermak Rd 

CHICAGO 8, ILL. 
Telef. VIrginia 7-6430

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jet norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANI 
AMERICAN BONDING COMPANI
AMERICAN INDEMNITY COMPANI
DUBUQUE FIRE A MARINE INSURANCE COMPANI 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY

MASRACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNTVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY A SURETY COMPANY

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underurritera"

OMAIIEV and McKAV, Ine.
222 W. Adams St.

Telefonas CEntral 6-5206
Room 800

4

'SV-

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINES UŽDANGOS

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
į Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės. Galima siųsti naujus ir dėvėtus 
daiktus ir vaistus.

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina St., Chicago 22, III. Tel, HU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PALATINE BARGAIN BASEMENT

Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base- 
ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me
džiagų ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo- 
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti ir jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kainos.

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Laikas susirūpinti, kad mūsų artimieji turėtų sotų kalėdinį stalą ir 

tinkamą aprangą. Pasinaudokite mūsų lietuvišku, sąžiningu ir pigiu 
patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas, ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. Išsi
rinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir money orderiu pa
siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (Į Azijos Sibirą 
$1.40 daugiau). Garantuojame 100%.
No. 8 .................. $13.34
20 sv. cukraus
No. 9 .................. $28.00
20 sv. k. taukų
No. 22 ............... #29.01
2 sv. gr. pupelių kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
2 sv. sviesto
4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec. lažinių 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 
1 sv. kumpio 
1 sv. arbatos 
1 sv. 2 -ozs. 8k. muilo

Tto. S0 ...... 814.66
20 sv. pirmos rūšies

kvietinių miltų.
No. #1 ............ $18.11
5 sv. kvietinių miltų 

cukraus 
ryžių

5 sv 
5 sv.
4 sv. 7 uncijos k. taukų

2 sv. sviesto 
1 sv. Cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado
14 ozs. koka vos
15 ozs. razinkų 
200 elfrarečlų

Chesterfield

#31.95No. 30..........
2 sv. kumpio

sv. Salami deSros 
sv. bec. lažinių 
sv. 3 ozs. K. taukų

2 
2 
2
1 sv. Pupelių kavos

No. 38 .... 
20 sv. ryžių

#18.17

No. 40 ............. #20.00
15 sv. bec. lašinių 
B sv. Salami dešros

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2126 
3741 W 2Cth St„ Chicago 23, III. Dirbame kasdien nuo 

9 Iki fi vai.

XKXXXKK>OOOOOCiOOC .OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

R. GASIŪNASh^bv
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329

OO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Naujos knygos okup. Lietuvoje
ANT, BERNOTAS, Waterbury, Conn.

II. Korsakienė GYVENIMAN
IŠĖJUS, apysaka, Valstybinės 
Grožinės Literatūros leidyklos 
leidinys, Vilnius, 1955 m., 240 
pusi.

Bolševikai okup. Lietuvoje 
įvedė tokią pat tvarką, kaip ir

tusi naujajai santvarkai, kad, 
kitaip nė būti negali. Dar kil
nesnė ir didesnė idealiste rusė 
Ana Smirnovą, raud. armijos 
kapitonas, kurios vyras majo
ras Andriuša žuvo “belaisvin- 
damas Lietuvą”; ji yra ligoni-

pas juos: jei gyventojas susir- nės partorge — partijos ausys 
go. jis turi kreiptis į artimiau- 1 ir akys, todėl viską girdi, mato 
šią ambulatoriją ar polikliniką, ir praneša ‘‘kur reikia”.

Visai kitaip pavaizduotas 
gyd. Prišmantas. Jis taip pat 
neprikl. Lietuvos gydytojas, bai 
gęs Kauno universitetą, dvejus 
metus studijavęs Muenchene, 
puikus specialistas — chirur
gas ir ginekologas, inteligentas, 
mėgstąs prabangų gyvenimą, gy 
venas' puikiai apstatytame bute, 
tik per nesusipratimą nepabė
gęs į vakarus, bet jis “politiniai 
nepatikimas”: agituoja prieš ko 
munistinę santvarką, slaptai na
muose priiminėja ligonius ir ima 
kyšius pinigais ir natūra, užtat 
puikiai gyvena, turi net konja
ko, lošia proferansą su veterino- 
rium ir klebonu ir pan., tačiau 
apysakos pabaigoje jo “nusikal
timai” išaiškinami ir jis išmeta
mas iš gydytojo profesijos.

Apysakoje gausu gražių gam
tos vaizdų: Vilniaus ir Kauno 
apylinkių aprašymai, Trakų eže 
ro aprašymai, Trakų ežero vaiz 
dai, žiemos ir vasaros nuotaikos 
Lietuvos kaime ir meilės istori-t
ja tarp Orintaitės ir studento 
techn. Igno, išvykusio prie sta
tybų kažkur prie Dniepro.

O štai keletas naujai nukal
tų mediciniškų terminų, varto
jamų šioje apysakoje (skaitant 
prašome nenusilaužti liežuvių):

ten išlaukti kartais visą dieną, 
kol būna gydytojo priimtas, li
goninės nei gydytojo jis negali 
pasirinkti, o turi tenkintis to
kiu, koks tuo momentu jį prii
ma. Gydytojai dažnai yra menki 
specialistai ir į savo pareigas 
žiūri pro pirštus — kad tik kaip 
greičiau skirtas valandas atlik
tų. Vaistų mažai, ir tie patys 
labai blogi, užtat nenuostabu, 
kad okup. Lietuvos gyventojai 
taip nuolat prašinėja savo gi
mines Amerikoje jiems siųsti 
vaistų.

Augščiau minėtoje apysakoje 
H. Korsakienė pasišovė mokyti 
okup Lietuvos jaunus gydyto
jus, kad jie būtų savo darbo 
specialistai, kad būtų idealistai, 
kad jiems pavestus darbus atlik 
tų su noru ir net entuziazmu, 
kad nevengtų eiti ten, kur rei
kia ir kur valdžia skiria, kad 
nepaisytų gyvenimo sąlygų nė 
karjeros.

Apysakoje papasakota, kaip 
jauna gydytoja chirurgė ordina- 
torė (atseit, praktikantę) Elena 
Orintaitė, ką tik baigusi Vil
niaus universitetą, buvo paskir
ta į nuošalų šiaurinės Lietuvos 
užkampį — Šilgalius, kaip ji ten 
nuvyko, kaip įsikūrė, kaip pra-

Lietuvos Laisvės varpas

(austas Briusely), — Rustemo, 
Damielio ir kitų Vilniaus daili-J 
ninku paveikslai, taipgi nema-! 
žai XV-XVIII amžiaus ginklų. I

▼ Romaną apie susovietintą i
Lietuvą, pavadintą “Elena”, pa
rašė F. Knorre. Jo ištraukos 
buvo išspausdintos sovietų žur
nale “Soviet Women”.

P L U M B I N G
u r*r :a

Licenscd, bonded plumbens
Joks darbas nėra didelis ar maža* 
Saukite dabar. Kalbame lietuvišku

Tel. REpublic 7-0844 
WAihrook 5-3451

GUZ/t’JSKŲ
BE VERIA H1I.LS OELINYC1A 
tierlaualoa gClČB dSl veBtuvm. banku 

lulilotuvlų ir kitų puouoilmų.

1443 WEST O3K1> crrtmUT 
1el. PKoapect S-ObSS ir t*R 8-OM84

dėjo savo darbą, kokius trūku-. vyrgydytojas, medsesuo, med 
punktas, penkiaminutė, sanšvie- 
timas, sanhigiena, sanpostas, 
įvaldyti, raikoopsąjunga. polit- 
masinis, plastmasinė ir kt.

mus ir sunkumus ji ten sutiko 
ir kaip juos sekėsi nugalėti.

Šilgalių ligoninė įkurta buvu
siuose benediktinių vienuolyno 
rūmuose, nes vienuolės po karo 
“kažkur išsikrausčiusios” (kito
je vietoje pasakyta, kad domi- 
ninkonių vienuolyne, matyt, ir! 
pačiai autorei neaišku, kieno 
tas vienuolynas buvo). Ligoni-1 
nei visko trūksta. Svarbiausia., 
kad joje visai nėra vandens: van 
denį bosais su arkliu veža iš j 
kažkokio užmiesčio šaltinio, to
dėl jo dažnai nėra nė prausyk- I 
lose, nė klozetuose. O kai paval
kai arkliui nutrynė sprandą ir 
nebegalėjo važiuoti — ligoninė 
paliko visai be vandens. Ligo
niai suguldyti ne tik palatuose, 
bet ir visokiuose vėjo perpučia
muose koridoriuose ir prieškam
bariuose. Apie matracus nėra 
nė ko svajoti: ligoninėje tėra tik 
čiužiniai — ir tie patys tušti, 
todėl ligoninės vedėja turi uba
gauti po apylinkės kolchozus, 
kad kur gautų šiaudų.

Kaltinimų daug, jų visur jieš- 
koma ir apsčiai surandama: kal
tas ligoninės ūkvedys, kad ne-, 
prižiūrėjo arklio, kalti geodezi- i 
ninkai, kad grąžtui nulūžus ne-' 
■iškasė šulinio, kaltas šoferis, ku 
ris iš naujai gauto sunkvežimio , 
išsukinėjo dalis ir vagia benzi- į 
ną, kalti planuotojai, vykdoma
sis komitetas, ministerija, atsi-1 
likusių pažiūrų gyventojai, senų 
įsitikinimų gydytojai ir t. t., tik I 
pats didžiausias viso ko kaltinin 
kas — komunistinė santvarka j 
nekalta. I

Apysakoje gausu labai sultin-l 
gų charakterių: štai, vyriausia 
herojė Elena Orintaitė, pradžio
je nenorėjusi vykti į Šilgalius, 
paskui tiek įsitraukė j darbą ir 
taip jį pamilo, kad nė svajoti 
nebenorėjo, kad ją kur kitur iš
keltų. Ligoninės vedėja Merkie
nė, nors dar neprikl. Lietuvos 
gydytoja, bet jau taip pasišven-
I »f;M l'.Slt t Al TOMOBH.1V SAVI- 
MMiAI III Al TOMOB1MV PUL

KI llIMMvAI
IKK irs AI TO ItADIATOtt 

KLPAIBS
TaiHonip tr valome ruiliatoriuš. Dar
bas garantuotas.

I33H Bugdalr. Uauk'gan III.
(»\. 2-tlS«<>

AKI II UITIS X I’.III IMA ITSVI
Nauji vaistai skaudantb-ins rauni'!- 

rims, siislj rutth-ius numirimus. Sku
biai palengvina, paraudusių. RU8t> ru
nų b*i sutinusių nugarma, k»l(ų, ko
jų .kolų plifitų arba. npnuido rau
menų ir sąnarių skaudėjimu. Varto
kite iiaujun AMEliPOb vairius. Tab- 
b lės >I.:,O. mortto "llf. Viskas tik ui 
$2 pus JOwų v u-Mlniuk*.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS-
VIETOJE III IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
"ariu naują didelį sunkvežiir 

Ir apdraudaa
«SU W. Birt Si. Ohicago, W 

Tai PKescott 9-8781

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted Si. CAIumei 5-7252

Autorė, gal to visai ir neno
rėdama, davė tikrą vaizdą, ko
kioje apverktinoje sanitarinėje 
būklėje yra dabartinė bolševikų 
pavergta Lietuva.

Knygos redaktorius P. Marge 
vičius, viršelis ir iliustracijos 
dail. A. Skliutauskaitės, techn 
redaktorius V. Zdancevičius, ko 
rektorė N. Karūnaitytė.

vos Istorinį muzėjų. Tarp grą
žintų eksponatų yra XVII-XVIII 
amžiaus Didžiosios Lietuvos ku
nigaikštijos gamybos stiklo tau
rės su Rapackų, Radvilų, Rim
šų, Tiškevičių herbais, — Žygi
manto Vazos laikų Trakų vaiva
dijos vėliava, karaliaus Stanis
lovo Poniatovskio žirgo paradi
nė apranga. XVII amžiaus go
belenas su M. K. Paco inicialais

P &J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

l’nrtlavlmng Ir Taisymas 

4077 5>o. Archer Avė.
Chicago 82, III. — Tel. LA 3-861

DIDELIS ATIDARYMO 
IŠPARDAVIMAS

Urmo ir detalė prekyba. — Pilnas 
pasirinkimas Kalėdinių žaislų; mo
terims Nvlon kojinių 1-os rūšies 60 
gauge 15 denier 3 poros už $2.00. 

L E O N ’ S 
Hosiery & Novelty Store 

1301 W. 52st St. DR 3-6278

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO 
MR. NELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nao kalinių.

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcresf 3-6335

OKUP. LIETUVOJ
▼ Lietuvos istoriniam — et

nografiniam muzėjui iš Valsty
binio Maskvos Istorinio muzė- 
jaus neseniai grąžinta dalis ver
tybių, kurias po 1863 m. sukili
mo Muravjovas buvo pagrobęs 
iš Vilniaus muzėjaus ir išsiun
tęs į Rumiancevo muzėjų Mask
voje, iš kur jos pateko į Mask-

JONAS GR nuima
J. G. I ELE VISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo. ne
šiojami, jungiami prie automobilio. PATEFONAI: vietiniai ir užsieniniai, 
paprasti, nešiojami, automatiški, HI-KI, baterijiniai. RADIJAI: vietiniai 
ir vokiški. AM. l'M, trumpos bangos, kellgarsiakalbiai, staliniai, kabine
tiniai, nešiojami, tranzistoriniuiv kišeniniai — viskas

ŠVENČIŲ DOVANOMS

LIŪDESIO VALANDOJ 
Satikitt

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Avė. Air Conditloned koplyčia 
BEpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namų.

SIUNTINIAI! LIETUVĄ
106 W. 7th flve., Gary, Indiana, Tel. TU 5-9435

įstaiga atdara kasdien nuo 11:00 iki 7:00 p. m.

2130 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. FR 6-0433
įstaiga atdara kasdien nuo 9:30 iki 5:30. Pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais iki 8:30 p. m.

Foreign Parcel Service — T. Jedrzejak & Company
Sunėiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Visi siuntiniai siunčianti su jau apmokėtu muitu ir pristatymas 

garantuojamas. REIKALAUK ITK KATALOGŲ.
Kiekvienas siunčiamas paketas yra pilnai apdraustas. Svoris riboja

mas iki 23 svarų paprastu paštu arba oro paštu. Pristatymo laikas oro 
paštu -—2-3 savaitės. Paprastu paštu — 2-3 mėn.

Jūsų giminės Lietuvoje gaus siuntinius absoliutiškai be jokių 
primokčjimų. GALIMA SIŲSTI IR PASTŲ.
Nereikia turtis dėl atvykimo. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA

TIKTAI MUSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASIŲSTI PAKILTUS. PALYGINKITE TIK

— KELETĄ SIUNTINIŲ:
Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5—6 savaites

Nr. 1. 20 svarų $pykų ................................ ............... .................................... $23.00
Nr. 2. 20 ” tyžių ..................... i.............................................. $17.50
Nr. 3. 20 ” cukraus ........................................................................... $13.00

Nr. 5 10 svarų "cukraus
10 “ taukų .............................................................................................$20.50

Nr. G 5 svar. cukraus 
“ taukų 
" r> ži i,
“ jautienos . ..................................................................... ............... $23.00

MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, DLL.

Telef. EVerglade 4-5220

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

Z?#'!VZf-z .y z

’-zžV*;

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdyo kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “woroted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ............................................................ 98c.

60 colių vilnonės medžiagos Ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............................................. $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai .......................................................................................$1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 
vier.u pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pas STEIN’Ą jus rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, irt. t. Taip 

pat liekanai medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHIOH AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St, iya bloko j pietus nuo 
Koosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:80 vai. vak. 
Tel. MOuroe 6-8152.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimą.1?, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

t

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................... $8.25Murcery 49-51 ................... $8.95
Chev. Ali 1937-53 .......... 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 ............ 8.20
Chevrolet 54-55 ................ 9.95P|ymouth 42-56 ................. 9.95
Chrysler 6. 42-52 ............ 9.91 Pont iac 37-54 ..................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................. 9.95Buick 37-52 .......................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiema automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M . C E S A S
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

CRANE SAVINGS
2555 WE»T 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkieuicz, prez.; E. R. Pietkieuicz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštue dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame Ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytajam* patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 9 iki 5; trač. uždaryta, o še&t, nuo 9 iki vidurdienio.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

Joh.OudeTkTs
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermifage Avenue

Tel. Yfl 7-1741-2 ii Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias.
1 vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir

1 tį, Reikale šaukite g Roselando dalyse ir
I mus. tuojau patarnaujame1

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ.. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest 18tli STREEET Tel. SEeley 3-5711

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAW!CZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrgutia 7-6672
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MENAS ARCHITEKTŪROJEi .t *
ARCII. EDM. AKRAS-ARBAČ IAESKAS, Birmingham, Mich.

Architektūra, skulptūra ir niais įrengimais ir visokiais ki-
tapyba — laiko ir įvykių hen
ri pakeleiviai, ir jų tikslas su
plaukia į vieną ir bendrą sin
tezę. — Areh. Le Curbusier.

Tenka pastebėti iš architek
tūrinės spaudos ir iš meno kri
tikų pasisakymų, kad menas, 
kaip būtinybė, vis labiau įveda
mas į architektūrą.

Pirmoje šio šimtmečio pusėj 
pasaulio architektūra daugumo
je apsieidavo be meniškų orna
mentų ar papuošimų. Modernu-

tokiais patobulinimais, kurie 
irgi pabrangina pačią statybą. 
Už visa tai mes mielai mokame, 
nes jaučiame apčiuopiamą nau
dą. Taip ir kultūriniai dalykai 
turėtų būti visuomenės suprasti: 
kaip apčiuopiamos dvasinės ver 
tybės. Tada meno pasireiškimui 
nebūtų tiek kliūčių.

Tautinis menas

Tautinį meną atstovauja ne 
vien tik paveikslai ar skulptū
ros, bet ir kiti elementai: 1. išo-

sis stilius buvo išvystęs stiprią! rėš — langų ir durų stilius bei
reakciją prieš pastatų perkrovi-i papuošimai, stogo konstrukcija,
mą meniškais papuošimais, tuo bokštelių ar kryžių stilius; 2. vi-
tarpu kai barokiniame stiliuje daus — kilimai, užuolaidos, sle-
skulptūra, freskai, paveikslai ir nų ir ugniavietės papuošimai,
kiti meniški papuošimai nustelb šviesų gaubtuvai, baldai ir 1.1.
davo pastato architektūrą. Lietuviškas menas turi išeiti

r, , .. . , vi. ii -I į viešumą su lietuviška archi-Paskutmių laikų architektai!' . . ..,.7 . 7. , , tektura visame musų tremtiesir vėl pradėjo jausti, kad menas . ..u • j n- i -i xi- • • i - 'gyvenime. Šie reiškiniai jau pa- bei daile turėtų grjzti j jų kury- . . . . . * • , •* *, , . . .. v , ,. sirodo tai vienur, tai kitur: stabą, kaip vienas iš svarbių dali-' . . , ’ , . ..7, ' i ,. , - • -i. tomos ir perkonstruojamos lie-ninkų. Bet sis architektų įsiti-1 , ... r .. , . J..... , ,. . 7. t tuviskų parapijų bažnyčios, mokinimas atsidaužia i problemą: , ,, ,, , . •, . i -i ...... . i kyklos, sales, pagal lietuvių ar-kaip turėtų būti įtikinta visuo-; • ,i v j j' 1 chitektų projektus, bendradar-

Dail. Varno piešta/; kun. J. švagždžio portretas
Iliustracija iš S. Sužiedėlio knygos “Kunigas Jonas Nuo Kryžiaus’

lag fuer VVehrnesen, Bernard & 
Graefe, Frankfv.il/Main, 180 
pusi. 10.— DM.

David .J. Lallin: ‘ Šou jetspio- 
nage; Prinzipitn und Prnktiken 
(Sovietų špionažas, jo pagrin-| 
dai ir praktika). Išleido: Ver-j 
lag fuer Folitik vml VVirtschaft, 
Koeln, 615 pusi. 19,80 1)M. (ši
tas pastaras leidinys, atrodo, y- 
ra išėjęs jau ir anglų kalba).

AR JI MIRUS, AR GYVA?...
M. VAITKUS

(Tęsinys)

Dideli mažieji
Iš valdybos augštybių reikia 

nusileisti ir žemyn draugijos sfe 
rose ir bent trumpai paminėti 
kaikuriuns vertingus darbuoto
jus. kurie gal daugiau pozity-

J klausimą, kaip vedami par-! vaus darbo draugijoj atliko, nei 
tizaniniai (pogrindžio) karai, mes kaikurie kiti valdybos na- 
mėgina atsiliepti C. Aubrey ir riai.
Ctto Heilbrunn knygoje “Parti-

gis, uolias ir, žinoma, nepasi
duodančias socialistų, juoba bol 
ševikų viliojimams ir... nestrei
kuojančias.

Maliauskis tą sumanymą su
manė, bet neįvykdė, kadangi pa 
sirodė besą daug sunkenybių. 
Tačiau pakviestosios mergaitės 
ir toliau pasiliko darbuotis drau 
gijoj. Vidurkis buvo silpnokas, 
bet būta ir labai vertingų jėgų.

_________ Iš pirmiausių jų noriu pami-' pirm°jojįdėtoj pastatyčiau Pet-
sanen”. Dėstoma čia partizani- nėti Antaną Kniūkštą, busimąjį ron^^ Vilkaitę, labai apsukrią, 
nio karo strategija ir taktika.' “Sakalo” bendrovės kūrėją bei ener»mS4 ir gudrią žemaitikę, 
Išleido: Verlag fuer Wehrwe-! vedėją, atlikusį Lietuvoj dide- kuri labai sumaniai vedė draugi 
šen, Bernard & Graefe, Frank- liausią kultūrinį vaidmenį: Joną
furt/Main), 244 pusi. 15.50 DM. 'Steponavičių, vieną iš ‘‘Šviesos”

------------ — spaustuvės direktorių; Juozą

jos knygynus, ligi dr. Maliaus- 
kui iš valdybos pasitraukiant 
1927 m.; tuokart ji nusipirko 
iš A. Petronio šio jo knygyną 
šalia Kazimiero draugijos kny
gyno Rotušės aikštėj ir sėkmin
gai varė su draugija konkuren
ciją. Antra gabi ir energinga

menė, kad menas yra būtinas, 
kaip ir kasdienybė, jiems pro
jektuojamuose pastatuose. Be
keik 50 metų laikotarpis įsten
gė atšaldyti žmones nuo grožio. 
Naujoji generacija užaugo mo
dernioj dvasioj, reikalaujančioj 
patogumų, bet grožio — nebū
tinai.

Menas nėra prabanga

Architekto pastangų — įvesti 
meną į pastatus — neužtenka; 
prie to palaipsniui ir visuomenė 
turi būti perauklėta. Ankstyves-

biaujant lietuvių menininkams 
ar dailininkams. Ir turėtų būti 
reiškiama didelė pagarba lietu
viškų parapijų klebonams ir vie 
nuolynams, nes jie pirmieji pa
sigedo lietuviško meno čia Ame
rikoje ir pravėrė plačiai bažny
čių, vienuolynų duris lietuviams 
architektams, menininkams ir 
lietuviams statybininkams-kons 
truktoriams.

Literatūra ir architektūra
Tautinė architektūra, menas 

ar muzika turi neikiek neina-

ir sustojęs grožėsis pastatais, ir nutautės, jei mes tik šauks- 
teiraudamasis, kieno tie meno | mais ir retorika gyvensime, o sa 
paminklai sukurti. Ir tik pagal | vo darbais visai nesistengsime 
tai svetimtaučiai vertins mūsų i sudaryti tautiškai patrauklios 
kultūringumą: pagal iki šių die-1 aplinkos, kuri nejučiomis ir be
nų užsilikusius architektūros ir 
meno paminklus.

Spaudoje beviltiškai aimanuo 
jama, kad mes ir mūsų jauni
mas baigia nutautėti. Žinoma,

prievartos įsilies į jaunuolio sie
lą. Tiktai glaudus visų kultūri
nių sričių bendradarbiavimas
užtikrins jaunųjų kartų lietuvis j nės kaibos ir žodynų sektoriaus 
kurną.

Daug leidinių Rytų klausimais
G. J. JAKONIS, Vokietija

niuose laikuose šalių valdovai gjau reįkgm^s auklėjimui, kaip 
ar k,t. didikai, norėdami save ir lietuviška literatQra. Kaip vie

nas, taip ir kitas vienodai vei
kia žmogų ir ugdo tautinį sen
timentą. Labai mažai kas iš ki
tataučių supranta lietuviškai ir 
negali grožėtis lietuviška lite
ratūra, bet kiekvienas pamatys

įamžinti, kvietėsi savo bei kitų 
šalių architektus, menininkus, 
kad jų idėjas įgyvendintų. Vi
suomenės nuomonių nebuvo pai
soma, ir visuomenė privalėjo pri 
imti tai, kas jai buvo iš augš- 
čiau patiekta. Moderniųjų laikų 
Vakarų pasaulio visuomenė turi 
balsą kaip valstybių valdymosi 
santvarkoje, taip ir kultūriniais 
klausimais. Visuomenės ir už
sakytojo priauklėjimui prie jaus 
mo, kad menas architektūroje 
nėra prabangos dalykas, bet vie 
na iš jo dvasios pasotinimo sri
čių, reikia ir mokslo įstaigų pa
galbos.

Mokyklos turėtų išauklėti nau 
ją, ir kasdieniniame gyvenime 
su menu susigyvenusią, genera
ciją. Šitam jausmui ir meniniam 
skoniui pagilinti turėtų būti daž 
niau rengiamos meno parodos, 
rašomi tais klausimais straips
niai, leidžiami leidiniai, apibū- 
planus, derinti nuomones. Iš 
ta pritaikomojo meno populari- 
zacija turėtų pasirūpinti ir pa
tys menininkai. Lietuviams ar
chitektams reiktų kviestis į tal
ką menininkus, jau prieš pra
dedant provizorinius projekto 
planus: derinti nuomonės. Iš 
anksto skulptūrai, paveikslui ar 
kitai paveikslo puošmenai turė
tų būti numatyta tinkama vie
ta. Jie, žinoma, privalėtų atitikti 
projekto dvasiai ir paskirčiai, su 
darydami vieną ištisą, išbalan
suotą. harmoningą vienetą.

EDM. ARBAS-ARBAČIAUSKAS

Išlaidų klausimas

Sąjūdis už meno įvedimą į 
architektūrą jau pradėjo gan 
plačiai vystytis Italijoje, Pieti
nėje Amerikoje ir pirmieji žings 
niai pradeda rodytis Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kur me
niškai apipavidalintos formos 
įvedamos per mozaiką, skulptū
rą, bareljefus ir net augmeniją. 
Gali kilti mintis, kad įvedus me 
ną susidarys papildomos išlai
dos, ir pastatai turės smarkiai 
pabrangti. Bet šis pabrangimas 
tikrai kompensuosią dvasiniame 
pasipildyme. Vystantis gyveni
mo pažangai, visuomenė turė
jo sutikti su p-pildomomis iš
laidomis ir grynai patogumų 
tikslams. Šiais laikais mes nau
dojamės geresne apšildymo sis-

Išlaikęg valstybinius egzaminas ga
vo visose JAV-sc registruoto inž.- 
architekto (American Insitute o£ 
Arėhitects — A.I.A.) teises.

Be technikos ir ekonomijos moks
lų Kauno ir Vilniaus universitetuo
se, architektūrą, studijavęs Vienoje, 
Ktuttgarte; 1950 m. baigė Lawrence 
Technologijos institutą Amerikoje 
iffž.-achitekto laipsniu. Lietuvoje 
ėjo įvairias atsakingas inžinieriaus 
pareigas. Vokietijoje vadovavo mil
žiniškų “Graff Cepelin” ir “My- 
biteli” įmonių statyboms. Ameriko
je, nuo 1947 m. atvažiavimo dienos, 
dirba kaip architektas projektuoto
jas pas garsųjį norvegų architektą 
8wanson, Bloomfieldhills, Mich.

Dar būdamas Vilniaus gimnazijo
je pasižymėjo ateitininikų ir absti
nentų veikloje; vadovavo šaulių bū
riui, nepamiršdamas ir kitų organi
zacijų. Lietuvos okupacijos laikais 
ko\ojo Lietuvių Fronto eilėse. Buvo 
vienas iš Kęstutėnų karinio štabo 

.narių. Aktyviai dalyvavo nuo karo 
nukentėjusioms šeimoms remti komi
tete, kuris Vilniuje buvo ypatingai 
našus. Amerikoje priklauso įvai-

Okun I iptiivuc i Kulikauską, gudrų, apsukrų su-
_ , „ . į va lkietį, tą spaustuvę labai sėk-

. . . K™auuunas, okupuotos , mingai gerinusį, o kurį laiką ir 
uieuvos Chemijos ir Cheminės I draUgjj,Ofl knygynus grajjaj fvar
ee no ogijos instituto vyr. kiusį; Mykolą Mikelkevičių, kny 

mokslinis bendradarbis, atlieka j gynų direktorių buhalterijos knySyno vedėja buvo Nora A-
betono gamybos tyrimus. Buvo j specialistą, devynetą metų kruoi leksiejūnaitė, ilgokai dirbusi mū 
atlieta, išdžiovinta ir vėl mirky- 1 pščiai dirbusį nelengvą savo už- sų Šiaulių kny^yne- ° Paskiau 
ta įvairaus rūkštingumo van- davinį; gabų prekybos teorėti-! PerkeltaH centrinį draugijos 
denyje 10,000 betono gabalų, ti- ką bei prakįiką apsukrų admi- kny^ną Kaune’ Prieš & čia 
nant kokia rūšis atsparesnė. į nistratorių; šv Kazimiero d-jos vedėJ'a buvo rimta> ^Pcstinga

▼ Kauno Specialią Amatų mo direktorių Antaną Petraitį, ku- P’lė Petrulytė. Negaliu nepami- 
kyklą baigusios kaikurios mer- ris- deja, neperilgai tegalėjo dar 
gaitės buvo nusiųstos dirbti į buotis draugijoje ir užleido sa- 
Margelansko šilko kombinatą. į vo viet4 inteligentingam, sąži-

į ningam Jonui Adamoniui, prieš!
▼ K. I h ydas yra Lietuvių pat bolševikams įsiveržiant.

Kalbos ir Literatūros instituto
Dabartinės Lietuvių Literatūri-' Mergaitės ir moterys

Negaliu praleisti nepaminėjęs

nėti ir gabiosios darbščiosios bu 
halterės Krigerytės Kulikaus
kienės.

Ji dar gyva
Pradžioj išsitariau, jog raudo

nasis slibinas pabandė Kazimie
ro draugiją praryti, bet kaip rei

Ziuuynų seKionaus <? rnprtrniėh, Kp! kiant nerstengė: laisvajame pa-vedejas okupuotoje Lietuvoje., ir keleJ°. mergaičių bei moterų tebėra dar daua ios nariu
Jo pranešimu dabar taisoma i darbuotojų, kurios nemaža nu_ į te°era aar aau? jos narių,
t • ♦ • i ir ’ - abar taisoma drausriiai Kaikas stoho 0 ir Paci°J Lietuvoj dar daug
Lietuvių kalbos žodyne treciojo! s pelne draugijai Kaikas stebe draugijos dva-
tomo korektūra. Ketvirtasis ir davos, kodėl šv. Kazimiero drau y; draugijos ava

atiduoti! W « daug buvo tarnautojų tįV^KristooV’r'ad lltevra- 
moterų. Mat, kun. prof. Maliaus! x?lse egzistuoti. iaa, laisvespenktasis tomai — 

spaudai. Jau yra surinkta dau
giau kaip pustrečio miliono la- k^s> ka* ^uvo nuo pirmojo Pa- 

' pelių su žodžiais. saulinio karo lig 1927 m. drau-
Turbūt niekada anksčiau vo- Probleme” (Rytų Europa ir So- . į gijos vicepirmininku ir direkto-

kiečių kalba nėra išėję tiek kny-į vietų sąjunga; istorija ir pro-i ▼ Prof. V. Girdzijauskas yra rium, buvo sumanęs įkurti mer
gų ir knygelių Rytų Europos j blemos). Išleido Otto Mueller , Eksperimentinės Medicinos in-gaičių kongregaciją, kuri teiktų
klausimais, kaip dabartyje. Šunį Verlag, Salzburg. stituto direktorius okupuotoje
ku visas tas knygas knygynuo- į žinomas rašytojas Ezard Si- Lietuv°3e- Tas institutas arti- 
se ar bibliotekose aptikti. Mūsų haper parašė romaną apie or- blausioje ateity numato praves- 
įvairios lietuviškos institucijos todoksų bažnyčios slaptą veiklą H tyrimus — koks sėkmingiau- 
taip pat nepajėgia visų tokių Pabaltijyje po 1917 metų revo- sias kurortinis gydymas prieš 
leidinių surinkti, nes jos tam liucijos, titulu: “Die letzte
reikalui paprastai neturi lėšų. ! Welt” (Paskutinis pasaulis). Iš

leido S. Fischer Verlag, Frank- 
furt/Main), 191 pusi. 10,80 DM.

Prabėgom verta paminėti ži
nomo vokiečių publicisto ir spe
cialisto Rytų klausimais Klaus 
Mehnerto netrukus išeinančią 
knygą “Asien, Moskau und wir”

Vokiečių tauta stambi, ji ga- (Azija, Maskva ir mes). Joje ap
Ii išlaikyti visą eilę i: stitucijų, doroja (ir gana originaliai) 
kurių uždavinys tyrinėti, gvil- įspūdžius iš savo ilgos kelionės 
denti. sau ir pasauliui perteikti po Sovietų Sąjungos azijinę ir 
ypač klausimus, susijusius su europinę sritį. Ne tik, kad mus 
buvusiomis vokiečių sritimis.1 domino jo problemų dėstymas,
Apie sritį, į kurią įeina ir Prū- het ir kaikas apčiuopiamo iš jo 
sų Lietuva, tos institucijos pa- kelionės pastebėjimų. Užtenka

Ir vis dėlto tie leidiniai verti 
dėmesio. Suminėsime šia proga 
nors keletą jų.

Nukreipia dėmesį į Rytų 
Prūsiją, Mažąją Lietuvą

teikia tiesiog glėbius literatū
ros. Štai leidykla Holzner=Ver- 

l lag, Wuerzburge, išleido 288 psl.

priminti, kad jis aplankė ir kai- 
kurias iš tų sričių Sibire, kur 
yra prievarta įkurdinti ir mūsų

knygą “Die Ostgebiete dės deut tautiečių. Jis yra vienas iš tų 
schen Reiehes” (Vokiečių rei-, retų europiečių, kurie neseniai 
cho Rytų sritys). Redagavo; lankėsi Kazakstano stepėse, kai 
Gotthold Rhode, pavadinimu in- bejosi su tenykščiais “naujaku- 
stitucijos “Joh. Gottf. Herder= I riais”, matė jų savotišką pra- 
Forschungsrat”. Leidiniui pri- gyvenimą.
jungta 19 žemėlapių.

Iš dalies Prūsų Lietuvą liečia 
ir knyga: “Ostpreussen unter 
polnischer und sovvjetiseher Ver 
waltung” (Rytų Prūsija — ad
ministruojama lenkų ir sovie
tų). Autorius Rudolf Neumann, 
leidėjas Alfred Metzner Verlag, 
Frankfurt/Main, 1955. 112 pusi. 
7,80 DM.). Ir šitas leidinys yra 
paruoštas globo'e minėto Her- 
derio inst'tuto Marburge, kaip 
pirmas leid:nys serijos: “Dst- 
deutechhuid unter fremder Ver- 
waltung” (Rytų Vokietija sve
timoje administracijoje). Tokių 
leidinių be abejo seks ir dau
giau.

“Pabaltijo istorija“
Paminėtina knyga, kuri pirmo

riom» visuomeninėms oivamzacijoms. je eilėje liečia Latvijos ir Es-
Labai daug yra pasidarbavęs ka
riant ir projektuojant lietuvių sto
vyklą tarp Chieagos ir Detroito.

Didelis spaudos mėgėjas, plačiai 
apsiskaitęs; rašo architektūros ir 
meno klausimais. Yra mėginęs ir li
teratūros meno, bet čia ar tik ne
bus suabejojęs savo talentu, patikė
damas jį savo žmonai Alei Nukai
tei, gavusiai net keletą literatūros 
premijų, žymiausias jų—“Draugo“

tema., automatine (ventiliacija, premijuotas romanas “Trumpa die- 
ge resni u apšvietimu, sanitari- na

tijos praeitį: Reinhard Witt- 
ram: “BaJtische GcNchichte (Pa 
baltijo istorija). Die Ostseelan- 
de Livland, Estland, Kurland 
1180-1918”. Leidykla: R. -Olden- 
bourg. 323 pusi.

Kitas leidinys vysto Pabalti
jo istoriją kitu požiūriu: Eugen 
Lemberg: “Osteuropa und die 
Sowjetunion, Geschichte und

draugijai tarnautojas sąžinin-

tai iškeliamas veikalas Gertrū
dos von Le Fort “Die ewige 
Frau” (Amžinoji moteris), ku
rio išpirkta 82,000. Veikalas tu
riningas ir išsamus. Iš tos sri-

reumatizmą.

▼ A. Tautavičius yra Istori-, .. .. , . .ir- u 1 tles esanti plataus dėmesio verjos instituto vyr. mokslinis ben- +r> _  5,.*_ o.v________ :
dradarbis Lietuvoje.

E. Heminqway atidavė 
medalį šventovei

ta knyga autorės Oda Schnei- 
der “Die Macht der Frau” (Mo
ters galia). Šią knygą kaikurie

niems vėjeliams pūstelėjus, o 
draugijos nariams panorus, Šv. 
Kazimiero draugija dar galės 
atsigauti Ji nebuvo teisėtai pa
naikinta — ji dar gyva! 

(Pabaiga,

Amerikos ruduo 
spalvingesnis

Wisconsin universiteto bota
nikos profesorius John Curtis 
įrodinėja, kad Amerikos ruduo 
yra spalvingesnis, kaip Euro
pos. Priežastis — Amerikoje 
ilgesnės šiltos dienos rudenį. Ru

Leidiniai apie sovietų špionažą
Taip pat prabėgom čia minė

tini ir keli leidiniai apie sovietų 
špionažą:

Otto Heilbrunn: “Der sow,je- 
tiache G<*heimdienst“ (Sovietų 
slaptoji tarnyba). Išleido: Ver

Ernestas Hemingway savo 
Nobelio premijos medali, laimė
tą už knygą “Senasis vyras ir 
jūra”, atidavė Dievo Motinos 
šventovei Cobre mieste. Tos vie
tos Marija yra laikoma Kubos 
globėja. Tai jisai padarė iškil
mių metu, kai buvo pagerbtas 
San Francisco de Paula mieste
lyje, kur jisai gyvena. Tarp 450 
dalyvių buvo ir 45 žvejai iš vie
tos, kurią jis aprašė savo premi 
juotame veikale.

Medalio įteikimo data švento 
vei — rugsėjo 8 d. Hemming- 
way buvo katalikiškai pakrikš
tytas I Pasaulinio karo metu, 
kai jis manė, kad artinasi mir
tis. Jis apie save yra atsiliepęs, 
kad jam dar daug ko trūksta 
būti geru kataliku.
Moteris dabarties knygose

Vokiečių žurnalas “Stimmen 
der Zeit” šia tema įsidėjo pla
tų informacinį straipsnį. Augš-

kritikai pavadino ‘moters me-: d&nį tarp lapo kotelio ir medžio 
tafizika ..Veikale apibūdmama gakelės išauga skiriamasis sluog 
moters padėtis senovėje, iškelia| snįs Esant ilgesnėms šiltoms 
ma visa eilė garsiųjų praeities dienoms ir lapui dar nemirus, 
moterų. ; jame gaminasi maisto medžia-

Ypatmgai daug medžiagos g0S, kurįos jau nebegali pereiti 
surmktaį Zueriche išleistą mo-į į kamieną. Besitelkiantis cuk- 
terų enciklopediją: “Lexiconirug persįdirba į raudoną pig- 
der Frau , dviejų tomų. Čia ap-, mgntą, vadinamą antrocianiną, 
arsoma moters padėtis Egipte,, duodantį gražią spalvą. Europo 
Vokietijoje, Indijoje, Austrijoje, Į ie šiltos rudenio dienog negau-
Ispamjoje, JAV-se ir kituose sios ir ten mažai laiko telieka 
kraštuose. Nors leksikonas nėra tam fotosintezės vyksmui.
katalikų leidinys, bet stengiasi 
būti objektyvus ir gana plačiai 
aprašo net ir katalikų šventą
sias. Enciklopedija paliečia ir 
moters meuicinos klausimus.

Ta moters enciklopedija api
ma apie 15,000 moterį liečian
čių straipsnelių ir duoda apie 
10,000 suglaustų biografijų. Pir
mas tomas turi 1448 skiltis, 
antras — 1,696.

Kai aš klaupiuosi išpažinčiai, 
aš esu stipresnis negu kai iške
liu ranką kovai.

— Danielius O’Connell

Nobelio premijų laimėtojai
_ ........................... r . *
lo premijų įteikimo iškilmių Stoekholine. Iš kairės į dešinę: dr. D. W. Richardu ir Andre F. Courand iš 
Kolumbijos universiteto, gavę premiją už mediciną; prof. Sir Cyril Hinshelwood iš Anglijos ir N. N. So- 
menov, Maskvos Fizikos instituto direktorius — už chemiją; dr. W. Brattnin, Murray Ilill, N. .T. — už 
fiziką; dr. W. Forssmann iš Vokietijos — už mediciną; dr. W. Shockley iš Mountain View, Galit’, ir John 
Bardeen iš Champaign, III. — fizikai.

1,500 mirčių dėl miegalių
Dr. John R. Rodgar skelbia, 

kad per metus apie 1,500 žmo
nių žūna JAV keliuose dėl to, 
kad mašinų vairuotojai užmie
ga. Užsnudimas įvyksta ne tik 
nakčia, bet ir dienos metu. Dr. 
Roger vairuotojams, pajutu- 
siemg linkimą į miegą, pataria 
sustoti, nusnūsti, jeigu yra pa
lankus orag lauke, arba išgerti 
kavos, ar Coca Cola, turinčios 
kafeino. Pagelbsti ir mapheta- 
mino vaistai, bet jų nepataria
ma vartoti be gydytojo leidimo.

Pakelia 250 tonų z
Viena Ohio anglių bendrovė 

pasigamino didžiausią pasauly
je “automatinį kastuvą” — ma 
šiną, kuri vienu pakabinimu pa
kelia 60 kubinių jardų, sverian 
čių 250 tonų. Ta mašina yra 
augštumo kaip namas 16-kosJ
augštų

Katalikų Bažnyčia turi vieną 
instituciją, kuri yra taip kilni, 
taip paguodžianti, kad to vieno 
pakaktų ją išplėsti po visą že
mę, kur tik yra kenčiančių žmo 
nių, — tai išpažintis. Jonas Kal
vinas, išpažintį panaikindamas, 
padarė klaidą. Jis nepažino žmo 
nių širdžių. — Maurus Jokal

Frankfv.il/Main

