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Vasario 16 dienos šventė nėra 
vien tautinė tradicija. Ji yra 
daug daugiau negu tradicija. Ji 
yra mūsų tautos prisikėlimo die
na, naujos epochos, naujo gyve
nimo pradžia. Ja prasidėjo laiko 
tarpis, kada tauta entuziastiš
kai, nors ir su didelėmis auko
mis, išpirko laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą ir sukūrė savo 
valstybę. Nepriklausomas gyve
nimas reiškė galimumą laisvai 
plėtotis, laisvai ugdyti savo tau
tinę individualybę, laisvai kurti 
savo tautinę kultūrą, didinti sa
vo dvasines vertybes. Ta nepri
klausomybė atnešė lietuviams 
galimumus laisvai šviestis, lais
vai žengti pirmyn Apvaizdos 
skirtuoju keliu. Dėl to vasario 
mėn. 16 diena laisvaisiais lai
kais visada buvo švenčiama 
kaip labai didelio įvykio sukak
tis. Juk ir savo didingos praei
ties šimtmečiuose vargu ar ra
sime daugiau tokios svarbos įvy 
k-ių, kaip tautos prisikėlimas 
laisvam gyvenimui. Jam savo 
reikšme galės prilygti tik nau
jas tautos prisikėlimas.

Sąžinės patikrinimo diena

Prisimindama sunkius verga
vimo laikus ir didžiai brangin
dama laisvę, lietuvių tauta savo 
prisikėlimo šventę buvo paver- 
tuSi lyg ir sąžinės patikrinimo 
diena. Kiekvienais metais tą die 
ną miestuose ir miesteliuose bu
vo pagerbiami žuvusieji kovose 
dėl tautos laisvės bei prisime
nami jie susikaupimuose ir mal
dose ir minėjimų kalbose buvo

ei jos pragaro. Pavergtos tautos 
kančios ir jos sudėtos aukos; 
mus įpareigoja daug iškalbin
giau ir kiečiau negu bet kokie 
įstatymai. Todėl šios šventės 
proga yra visų mūsų reikalas 
žvilgterėti į savo sąžinę ir pa
tikrinti, ar mes dar tinkamai at
liekame savo didžiąją pareigą. 
Daugiau kovojbme tarp savęs,

kaip dėl tautos laisvės

Mūsų didžiosios pareigos at
žvilgiu paskutiniųjų laikų nuo
taikos kažkaip yra nepalankios. 
Iš daugelio įvairių reiškinių pra 
deda atrodyti, kad mes savo tau 
tos šventės prasmę lyg ir pamir 
štame ir savo sąžinę lyg ir už
slopiname. Jau niekas, tur būti, 
nedrįsime paneigti, kad išeivijo
je esančios tautos dalies kovos 
dvasia silpnėja. Net ir tautos di
delėmis pastangomis išmokslin
tieji ir gavę geriausią išauklėji
mą, iš kurių reikėtų laukti di-, 
džiausio tautinio sąmoningumo 
bei atsakingumo, labai lengvai, 
nusigręžia nuo svarbiųjų tautos! 
reikalų. Tuo pat metu, kada fi
ziškai pavergtas lietuvis tėvynė
je ar Sibiro ištrėmime tebegyve
na kovos bei išsilaikymo pasi
ryžimu ir tautos laisvės viltimi, 
išeivis lietuvis jau rodo aiškų 
linkimą iš tos kovos pasitrauk
ti ir ją pamiršti.

Dar neseniai daug kas vaizda
vosi, kad į vakarus pasitraukę 
ir bolševikinės nelaisvės išvengę 
lietuviai bus kada nors tie, ku
riems bus daugiausia skirta at-

Eugenijus Gruodis

ODE SNIEGUI
Sniegas yra balti Prasidėjimo tyrai, dangiška Sachara.
Sniegas yra Chartres, Tibetan ir Himalajai.
Sniegas yra vaikystėn pojūčių mediena, perpjautas per pusę

ananasas, lotofagų dantys.
Sniegus yra korulai, putos, gulbės, lotosai ir sraigių choras. 
Sniegas yra akių šviesumas iš mokyklos suolo.
Sniegas yra medinis arklys karuselėj.
Sniegas yra jaunystės rašalas.
Sniegas yra apsikabinimas — moters ir vyro, kūno marmuras, 

duslus aistros baltumas.
Sniegas yra asketų išsvajotas bokštas, drobės, ir ekstazės

prakaitas.
Sniegas yra sapno kreida.
Sniegas yra ugninės šviesos minos, debesys virš Fuji, Buddha

guolis.
Sniegas yra Dievo peisažas.

GRUMSTAI
Saulėtekių grumstai rusvi,
jūsų trapų rusvumą nešuosi savy:

kai, pro rūkų į rytmečio tylą,
iš vagos vieversėlis pakyla;

kai sukrečia smilgose rasą vėjelis gaivus, 
ir nužeria šaulė miglotus javus;

kai gieda strazdai, tolimi miškai dega, 
palinksta artojas į pirmąją vagą . ..

\ K
saulėtekių grumstai rusvi,
saulėtekius jūsų nešuosi savy.

Sutinkant naują poetą
JURGIS GLIAUD A, Los Angeles 

Pavasario lietus

I

persvarstoma, ar prasmingos f statyti Lietuvą. Šiandieną jau
buvo jų gyvybės aukos ir kokio
mis pažangos pastangomis tau- 
fa turėtų atsilyginti už anas jų 
atikas. Todėl kiekvienais metais, 
tą dieną minėdami, buvome įpra 
tę peržvelgti, ką laisvi būdami 
ešttme pasiekę, kokias kultūri- 
riefe ir kitų sričių vertybes esa- 
me sukūrę ir kuo iš viso esame 
savo tautos padėtį sustiprinę. 
Taip mes savo laisvo gyvenimo 
vęrtę buvome įpratę matuoti jo 
patiekta pažanga, kuri buvo ta
pusi mūsų visų pastangų centru.
Dėl to, minėdami dešimties, pen 
kiolikos ar dvidešimties metų 
nepriklausomo gyvenimo sukak- me 
tis, mes jau visiškai pagrįstai 
galėjome pasigėrėti bei pasi
džiaugti savo pasiekta pažanga.
Juk vargiai kuri tauta kada 
nors per tokį trumpą laiką pa
darė tokią didelę pažangą, kaip 
Lietuva savo nepriklausomo gy
venimo metais. Kad ir kaip be
būtume kritiški savo praeities 
atžvilgiu, kad ir kiek beprisimin 
tume tais laikais mūsų padary
tą klaidų — mes jas visada pri
simindavome savo tos šventės 
minėjimuose — objektyviai svar 
stydami, mes nieku būdu nega
lėtume paneigti, kad tai buvo 
labai gyvos atsistatymo ir verž 
lios pažangos laikai. Todėl ir tas 
laikotarpis savo kultūriniu verž 
lumu, per kurį mes, pradėję be
veik nuo nieko ir sukūrę jau vi
siškai pakenčiamo lygio kultūri
nį gyvenimą, liks kaip kažkas 
šviesu mūsų tautos istorijoje, 

laisvės sutemose

ta iliuzija dingsta. Dabar jau 
aišku, kad iš emigracijos kada 
nors grįžę lietuviai turės pasi
justi labai nesmagiai prieš tuos 
savo brolius, kurie bus išėję tau 
tos kančiij mokyklą ir parodę 
nepalyginti didesnį tautinį at
sparumą už tuos, kurie laisvėje 
suklupo. Ir kuo mes prieš juos 
pasiteisinsime, kad mes politiš
kai daug daugiau kovojame tarp 
savęs, negu d'ėl tautos laisvės, 
kad mes savo nepajėgumu susi
kalbėti patys nepaprastai susilp 
niname savo politinės kovos dėl 
laisvės barą ir kad mes išmoko- 

meistriškai anuliuoti vieni 
kitų kovos dėl laisvės pastan-
gas?

Kalbamų faktų akivaizdoje 
mums ši šventė turėtų būti labai 
rimto apsimąstymo diena, kad 
mes vėl gal išmoktume vieni ki
tus suprasti, išmoktume suderin 
ti savo pastangas pagrindiniam 
tautos reikalui ir atnaujintume 
savo pasiryžimą bendrai kovoti 
dėl visiems švento reikalo — 
dėl savo tautos laisvės .

• Muz. Juozo Bertulio šeimo
je, dalyvaujant būreliui artimų
jų, atšvęsta dviguba šventė: sau 
šio 23 d. suėjo 25 m. vedybinio 
gyvenimo ir sausio 24 d. — jų 
duktė Irena Gražina baigė uni
versitetą.

Kada pasirodo naujas vardas 
mūsų poezijos danguje (o tokių 
dienų daug neturim), kiekvie
nas, mėgstąs džiaugtis nauja po 
ezijos knyga su naujo autoriaus 
vardu, lūpestingai dirsteli ap
link. Turime ryškių talentų, sa
vitų Ir pajėgių, turime net tam 
tikrus susigrupavimus, kurie ri
ša poetus talpos ar formos gi
miningumu, ir kaip dabar su 
tuo, su naujuoju ? Kas jis ? Į ką 
panašus? Kokiai grupei priklau
so? Ką naujo parnešė rieškučio
se iš Parnaso karalijos?

“Aguonos ir smėlis” naujas] 
poezijos rinkinys. Poetas — Eu 
genijus Gruodis.

Rinkinyje telpa 55 eilėraščiai 
— ir, imant klausimą aritmetine 
prasme, atrodo, pakankamas 
kiekis kūrybinės medžiagos, iš 
kurios galima drįsti daryti išva
das.

Nėra įmanoma laukti, kad su 
pirmuoju eilių rinkiniu poetas 
būtų tiek savitas, tiek naujas, 
tiek platus ir gilus, kad jį nag
rinėjant nekiltų nuodėmingos 
asociacijos lyginti jį su kitais, 
jau buvusiais, ar dar tebetam- 
pančiais lyros stygas.

E. Gruodis pristato mums sa
vo pirmąjį eilių rinkinį formoje, 
kuri artėja miniatiūroms. Tai 
forma, skirta išsakyti visų pir
ma akimirkos subtilumui. Ne
nauja ta forma. Ji žvilgėjo bri
liantu ir prieš tūkstantį metų 
poezijos aruoduose, štai japonė 
Ise (1000 metų prieš mus) pa
reiškia apie pavasario lietų:

pakibęs ties 
/šakom

to žalio gluogsnio
atrodo perlų Vėriniu.

(Mano vertimas iš anglų).

Arba kitas japonas Misune, 
900 metais mūsų eros:-

Kada aš nugirdau silpnai 
begrįžtančių žąsų laukinių klyks

/mą
danguj augštai, ,
aš paskendau savo mintimis dan

/gaus erdvėj. 
(Mano vertimas iš anglų).

1
Kazys Bradūnas, davęs mums 

“Devynias balades” nesvetimas 
tai briliantinei miniatiūrai, glau 
sdamas išsisakymą kartais iki 
septynių eilučių.

Todėl E. Gruodžio miniatiū
ros, kuriose turi būti kaupiamas 
akimirkos grožis, bet šviečiantis 
amžiui, yra geras treningas duo 
ti kai ką naują mūsų poezijoje 
ir atskleisti dar taip mažai mė
ginto žanro grožį.

Medžiai
šiąnakt yra,
lyg tamsūs ir liekni milžinai, 
kurie užlaužė delnus į mėnulį 
ir žvangina
smulkiais, auksiniais pinigais.

(“Aguonos ir smėlis” psl. 34)
Tie “Vystantys medžiai” yra 

puiki miniatiūra savo efektingu 
finalu. (Mes teprikištumėm jai 
tik patį. pavadinimą — vystan
tys! Kodėl tas su turiniu nesi
derinąs vytimas?)

Kitose miniatiūrose autorius 
netoks taupus žodžiui, pasisa-

Jau keliolika metų mes tą 
šventę švenčiame savo tautos 
laisvės sutemose. Kiekvienais 
metais mes tą dieną prisimena
me iš naujo pavergtos tautos 
kančias ir atnaujiname savo pa-j 
airyžimą atkovoti jai laisvę. Dėl j 
jos kovoja visa tauta, nors di- i 
džioji jos dalis tą kovą tęsia pa- 
čiotnis sunkiausiomis ir šiurpiau i 
siomis sąlygomis. Ta kovos dėl 
laisvės pareiga gula ant kiekvie, 
no lietuvio sąžinės, nežiūrint, Į 
kur ir kaip jis begyventų. Ypač' 
šiuo atžvilgiu sąžinė turėtų bū-1 
ti jautri tų mūsų visų, kuriems 
teko laimė pasprukti į laisvę ir 
tuo išvengti bolševikinės okupa-

Pirmo Lietuvos kari
ninko Juozapavičiaus 
žuvimas

kymas ištįsta, atsiranda noras 
įterpti kai ką kitą greta vieno 
esminio bruožo, ir tai sumažina 
vertę.

Leisk man pabučiuot 
randą
virš kairio tavo skruosto; 
mažą įbrėžimą: 
lyg rusvas spyglis, 
ten, kur baigias 
šypsenos lankas, 
ir atsrūva
šilti plaukų kaštanai...
Man taip įgriso 
gražios moterys, 
ir aš vėl sklaistau 
Evangeliją. / •

(Ten pat, pusi. 52)

Kaip matome čia du motyvai. 
Daugtaškis dalina kūrinį perpus. 
Viena ir kita dalys sudaro savai 
mingas miniatiūras. Daugtaš
kis turėjo užbaigti išsakymą. Po 
to daugtaškio autorius, statyda
mas tašką, baigtų kūrinį su tik
rai išgyventa emocija.

Tad, konstatuodami, kad po
etinės miniatiūros forma yra se
na,. kaip ir pati poezija, reikalau 
janti iš poeto ypatingo blizge
sio akimirkai, kaip kad varsto
mo brilianto šlifuotės spindulio, 
mes džiaugiamės, kad E. Gruo
dis tą miniatiūrą ima bemaž Įeit 
-motyvu savo pirmajam rinki
niui. Ji dar nėra kultivuota jo 
knygoje. Galbūt poetas ėmėsi 
tos formos nesąmoningai, tik 
intuityviai rasdamas ją artimą 
jo kūrybiniam procesui. Tuomet 
mes džiaugtumės tolimesniais 
žygiais, kurie, tikime, bus našūs 
ir džiuginą.

Kaip visuomet imant klausimą 
išsamiai, negalima leisti negirdo 
mis motyvų jau girdėtų, sekimo 
ar paklydimo jau kitų žengtais 
takais ir, kartais, net kartojimo 
to, kas ir kitų kartota tokiame 
pat paklydime, kaip čia paklys
ta mūsų poetas. •

Atrodo kalamburu, gal nepri
taikomu poeto gyvenimui, ta
čiau yra taip: peratydus gilini
masis į kitų kūrybą dažnai neša 
tik pralaimėjimus. Stiprusis ta
lentas dažnai nudažo sekėją sa
vom spalvom, pro kurias nema
tyti silpnesnio talento savitumo. 
Kartais sekimas toks akivaiz
dus, kad tenka net riktelti, kaip 
neatidžiam vairuotojui: sustok!

Taip bendromis emocijomis 
vadovaujantis “Aguonos ir smė
lis” panėši į Juozo Kėkšto “Štai 
gųjį horizontą”. Bet kiek Kėkš
tas yra griežtesnis ir labiau dės 
peratiškas savo išvadose, tiek 
Gruodis yra švelnesnis ir gied
resnis emocine miniatiūros išva
da. Todėl iš Gruodžio neišneša- 
me to klaikumo, kuriuo Kėkštas 
apkrečia skaitytoją; Gruodis 
mėgsta egzotiką, tą realumą, ku 
ris neįprastas mums, nordikų ai 
niams. Džiunglės ir tigras brau 
naši į jo poezijos tūrinį, bet jo 
aguonos yra ryškesnės .už tigro 
vyzdžius. Daugumos Gruodžio 
eilių nuotaikos yra giedrios ir 
pozityvios. Tarp jų bene gied
riausia “Pjūtis”. Tarp išskirti
nų iš kitų masės randame: Sap
nai, Pirmoji saulė, Grumstai, Re 
gėjimas, Žynio giesmė, Nakties 
daina.

Mes gąlime pasakyti drąsiai, 
jog žavimės Regėjimu, kuriame 
praregime kažin ką čiurlioniška, 
ir Nakties daina, kuri yra tirštų 
dažų paveikslas iš tamsiai-juodų 
ir mėlynų tonų.

Bet eilėrašty Pirmosios pava
sario naktys, ir Žmogus, ne tik 
eilėdara, bet ir sarkazmas mums 
ryškiai primena H. Radauską.

Ir eilėraštis: Sniegas, kuria
me —
Krenta pro tylias beržų viršū

nes,
lūšnų stogus, 
svirtis, langus 
ir sulūžusias tvoras.
Ant pievų, girių upių, sodų...

(Ten pat, pusi. 38)
I

mums nuostabiai, bemaž žodis 
žodin, primena H. Nagio “Snie- 
gi”:

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Petras Maldeikis, kalbėda

mas Lietuviškų studijų institu
te, svarstė klausimą, ar yra pa
grindo kalbėti apie moderniosios 
psichologijos klaidžiojimą. Nore 
damas atsakyti į šį klausimą, jis 
apžvelgė moderniąsias Europos 
ir Amerikos psichologines kryp
tis. Moderniosios psichologijos 
pradžioje stovi Wundtas, atve
dęs psichologiją į laboratoriją. 
Kaip tam tikra reakcija šiai 
krypčiai buvo Wuerzburgo mo
kykla, kuri grįžo prie veiklios 
sielos. Iš jos atsirado Visumos 
psichologija, kuri sako, kad žmo 
gus pažįsta ne elementus, bet iš 
jų sudaro gyvą visumą; mes ma 
tome ne spindulių kompleksą, 
bet žmogų. Toliau išsivystė Pa
vidalo psichologija, kuri sako, 
kad mes pažįstame daiktus ne 
taip, kaip jie yra, bet sudarome 
iš jų įvairias struktūras; iš tri
jų pamatytų taškų mes esame 
linkę sudaryti trikampį. Šalia šių 
pakraipų dar atsirado Sprange- 
rio dvasinė psichologija ir Gi
lumos psichologija, norėdama iš 
aiškinti žmogaus pasąmonę. To-

Puola sniegas: ant upių, ežerų 
/ir klonių,

Puola, lyg rugpjūčio žvaigždės 
— /milionais

Puola, puola jos ant vienišų kai- 
/mų.

Ir leiskime dar priminti belgą 
E. Verhaeren, kuris savo eilė
rašty “La Neige” (1896 m.) ta
rė:

La neige tombe indiseontinu- 
z /ment

Comme une lente et longue et 
/pauvre laine,

Parmi la morne et longue et 
/pauvre plaine,

Froide d’amour, chaude de hai- 
/ne.

La neige tombe, infiniment.

Emile Verhaeren pasakė be
maž tą pat, ką 1947 m. mums 
pasakė Nagys, o 1956 m. Gruo
dis. Sniego puolimo motyvas yra 
ir “Gimtam bažnytkaimy” (psl. 
37), kur:

Lapai krenta
pro bokštą juodos bažnyčios 
tarp medžių.

Stengimasis rikiuotis pagal 
jau suskambėjusius mumyse 
svetimžodžius ir svetimvardžius, 
nesvetimas ir mūsų poetui. Taip 
mes matome tuos Danajus, Gė
rės, Li-Po, Lady, Chatres, Fuji 
etc. jo eilutėse. Tiesa, labai pa
vojingos invazijos čia dar nėra, 
bet pirmieji avangardai jau įsi
veržę. To mes nesmerkiame tik 
tiek, kiek to reikalauja išraiš
kos tikslumas ir vidujinė darna. 
Bet tai pavojingas žaidimas ve
dąs į pralaimėjimą. Pagaliau, 
apstu ir mūsų pačių sąvokų, to
kių trapiai-subtilių, ir taip sal
džiai perveriančių, kad verta jų 
jieškoti ir jas rasti. Tai paro
dė Kazys Bradūnas savo “De
vyniose baladėse”.

Taip su dideliu anachronizmu 
Ikaras (pusi. 51) pasisako mėgs 
tąs EI Greco paveikslus. O au
torius dėl to neša atsakomybę. 
Kodėl EI Greca pasimaišė greta 
fiordų ir balzganų rudens dienų 
tame eilėraštyje? Ar dėl to kad 
EI Greco “Marijos pasikėlimas 
į dangų” primena Ikaro žygį? 
Mes prieiname iki absurdo, ir 
tai rodo, kad žongleriavimas su 
tomis, prašmatnybėmis nėra lai
mikis.

“Aguonos ir smėlis” palieka 
mums gerus įspūdžius, nes jų 
miniatiūros džiugina kaip gėlių 
kvepėjimas:

Šviesios galvutės 
atidavė saulei kvepėjimą, 
atidavė dulkes ir syvus... 
dabar stovi giedrios ir trapios, 
kaip šviesus bičių kraujas.

Eugenijus Gruodis, Aguonos 
ir smėlis. Lietuviškos Knygos 
klubo leidinys.

kį kelią nuėjo Europos psicho
loginės kryptys.

Amerika tuo tarpu labiau liko 
ištikima psichologijos eksperi
mentui ir nuėjo savitu keliu. A- 
merikos psichologų tarpe pažy
mėtinas Kitcheneris, sukūręs 
Struktūrinę psichologiją. Pagal 
ją kūnas ir siela vienas kito 
neveikia, bet tik susisiekia. Vie
nas iš būdingiausių Amerikai 
yra Dewey, kuris stengiasi iš
aiškinti visą žmogaus dvasios 
gyvenimą psichologinės naudos 
požiūriu. Behaviorizmas yra ki
ta labai būdinga Amerikos psi
chologija. Jai žmogaus gyveni
mas yra tik įvairių sąlygų pa
daras. Pasak jos, iš kiekvieno 
vaiko galima išauginti, ką nori. 
Paskutiniuoju metu čia kyla 
vad. Dinaminė psichologija, ku
ri pripažįsta ribotą introspekci
ją. Vertindamas visą mod. psi
chologijos kelią prelegentas pas 
tebėjo, kad jai trūksta pačios 
būdingiausios žmogui problema
tikos. Visa milžiniška mastymo 
ir sprendimo sfera yra iškritusi 
iš moderniosios psichologijos. 
Diskusijose po paskaitos dalyva 
vo: inž. D. Bielskus, inž. J. Ru- 
gis, A. Plateris, Gylienė ir Ma- 
čiuikienė.

• Vilniaus spaudos pradiniu -
kasi., pkup. Lietuvoje išlelista 
brošiūra “Pranciškus Skorina — 
Vilniaus spaudos pradininkas”. 
Skorina Italijoje Paduvos un-te 
buvo gavęs medicinos daktaro 
laipsnį. Bet savo tolesniame gy
venime pasirinko knygų vertėjo 
-leidėjo ir spaustuvininko darbą. 
Išsyk sėkmingai dirbo Prahoje, 
o vėliau, XVI a. pradžioje, su 
spaustuvės inventoriumi ir įren
gimais atsikėlė į Vilnių — stam
biausią to meto lietuvių kultū
ros ir mokslo židinį. Jis tapo 
nuolatiniu Vilniaus gyventoju, o 
Vilnius — jo antrąja gimtine. 
Brošiūroje nušviečiama P. Sko
rinos spaustuvininko ir leidėjo 
veikla Vilniuje. 1525 m. jo įkur 
ta spaustuvė laikoma “pirmąja 
spaustuve dabartinėje T. Sąjun
gos teritorijoje, o jo Išleistas 
“Apaštalas” — pirmąja šioje te
ritorijoje išspausdinta knyga'”. 
Paskutinės žiinos apie jo dar
bą ir gyvenimą atžymėtos 1935 
m. data.

• Rašytojus R. Spalis atsiun
tė knygų leidyklai Terra naujau
siąją savo novelių knygą, pava
dintą Didžiosiomis nuodėmėmis. 
Knygoje yra 11 novelių, beveik 
visos spausdinamos pirmą kar
tą, ir iš jų susidarys apie 200 
psl. knyga. Baigęs šiuos darbus, 
R. Spalis atsideda apysakos “Al 
ma Mater” rankraščių tvarky
mui. Ši apysaka yra trečioji vie
nos generacijos istorijoje, kurių 
pirmosios dvi — “Gatvės berniu 
ko nuotykiai” ir “Ant ribos” 
skaitančioje visuomenėje sutik
tos su susidomėjimu ir palanku
mu. Manoma, kad ši trečioji apy 
saka bus baigta dar šį rudenį, 
ji skirta studentų gyvenimui pa 
vaizduoti. Šią knygą R. Spalis 
taip pat atiduoda Terra i.

• Permainos Amerikos Balse 
Muenchene. Į Ameriką išvyksta 
Amerikos Balso Muenchene ben 
dradarbiai K. Obolėnas ir L. Tri 
lupaitis. Į AB Muenchene priim
ti dirbti prof. S. Žymantas ir 
dr. K. Čeginskas, be to, iš Vasa 
rio 16 d. gimnazijos persikėlė 
dirbti ir V. Natkus. Amerikos 
Balso lietuviškajam skyriui 
Muenchene vadovauja J. B. 
Laučka. be to, jame dirba dr. 
P. Padalis, dr. V. Dambrava, 
J. Stonys, dr. J. Sakalauskas ir 
O. Jakštienė.

• Lietuvių enciklopedijos X 
tomus jau atspausdintas ir ko
vo mėn. pradžioje bus siuntinė
jamas prenumeratoriams.

I,E redaktorius dr. J. Puzinas, 
redagavęs K raidę, grįžo į Phila 
dclphiją, kur tęsia tolimesnį K 
raidės (iki Kj-) redagavimą.
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Lietuviai 1500 dail. parodoje
1 '

15 mūsiškių universiteto salėse

Šią savaitę Illinois universite
to patalpose buvo atidaryta di
džiausia savo apimtimi meno 
paroda, kokią kada turėjo Chi- 
cagos didmiestis. Joje dalyvau
ją apie 1500 menininkų su 267 
kūrinių. Apie 30 darbų jau pre
mijuota, 50 darbų bus atrinkta 
Chicagos Meno instituto paro
dai, o 200 darbų iš tos parodos 
numatoma atrinkti nuolatiniam 
aalonui, esančiam tame pat Me 
no institute, kurie bus paskirti 
pardavimui.

fei didžiulė meno paroda su
rengta demokratiškais pagrin- 
daia, be jury komisijos. Nors 

randame visą eilę dailininkų 
mėgėjų darbų, tačiau greta to 
yrd ir labai stiprių tapybinių ir 
Skulptūros darbų, kurių vieta 
yra muzėjai.

Tarp daugelio tautybių — ja
ponų, čekų, danų, vokiečių ir k. 
— rąndame ir lietuvių kūrėjų 
dftrbų, tačiau jie visi tesudaro 
vos nepilną v’eną nuošimtį vi
sų dalyvaujančių parodoje dai
lininkų.

Latviai dalyvauja su savo 7 
dailininkais, o lenkų priskaito- 
ma net keliasdešimt menininkų.

Savo apimtimi paroda milžiniš 
ka, nes užima daugiau kaip 100 
lyg ir kambarių kambarėlių, per 
tvertų specialėmis sienelėmis. 
Norint ilgiau pastudijuoti išsta
tytuosius kūrinius reikia dau
giau laiko, tad pasistengsime 
bent bendrais bruožais aptarti 
savuosius menininkus.

ANT. COOPER-SKUPAS sa
vo autoportrete, katalogo nr. 
487, parodo akademinės tapybos 
tradicijas. Puikus švelnus kolo
ritas? įtikinantis piešinys ir meis 
triškai išlaikyta technika sako, 
kad A. Skupas nepaklydo ultra 
moderninio meno šunkeliuose įr 
eina aiškiai savojo meno užbrėž
tu keliu. Įdomus taip pat ir ki
tas jo darbas nr. 468.

ZENONAS KOLBA religinio

pasirodo įspūdingais darbais nr. 
2403 ir 2404, kurie sako, kad 
menininkas turi neabejotiną ta
lentą.

VLADAS VAITIEKŪNAS vie 
name simboliniame ir kitame 
daugiau realistiniame darbe pa
silieka labai ištikimas senoms 
tapybinėms tradicijoms. Jo dar 
bai tiek spalviniu, tiek kompo
ziciniu požiūriu gana įdomus. 
Jie kataloge atžymėti nr. 2405 
ir 2406. A. Rukštelė, Prel. Juro portretas

ADOMAS VARNAS lyg nau
jai atgimęs kūryboje išstatė gra 
žų stilingą pajūrio peisažą nr. 
2410, kuris lyg sako, kad tapy
tojas dar tvirtai rankoje laiko 
teptuką ir dar žada daug ką pa
tiekti naujo. Įdomus jo išstaty
tas ir prelato M. Krupavičiaus 
portretas.

EDVARDAS WALAITIS, 
greičiausiai JAV gimęs lietuvis, 
išstatė savotiškus du darbus nr. 
2444 ir 2445.

KĘSTUTIS ZAPKUS davė pa 
rodai tiktai vieną savo darbą — 
nr. 2616, tačiau jame matyti dai 
lininko noras būti savarankiu ir 
originaliu.

KAZIMIERAS ŽOROMSKIS 
su savo "Pieta” nr. 2625 ir vie
nu miesto vaizdu, pavadintu “E- 
leveitoriaus stotis” aiškiai užsi
rekomenduoja kaip moderniųjų 
meno srovių sekėjas ir jų gar
bintojas: jo darbai spalvingi ir 
daro įspūdį .

'Šiai didžiulei meno parodai 
ruošti komitetas sudarytas iš 
įtakingiausių Chicagos asmeny
bių, meno organizacijų, kritikų 
ir nemažo skaičiaus meno me
cenatų.

Gražiai išleistame iliustruota
me parodos kataloge randame 
tiktai 8 dailininkų būdingus kū
rinius, kurių tarpe yra ir mūsų 
tapytojo J. Pautieniaus paveiks 
lo “Sodas” reprodukcija.

Minėta paroda truks iki va
sario mėn.’26 d. Ją tikrai vertatarinio darbuose nr. 1261 ir,

1262 yra kone vienintelis toje pamatyti netiktai meno _mėgė- 
parodoje reprezentuojąs mozai- 3ams- ’r eiliniam žiūrovui,

• Lietuvių menininkų klubas.
Chicagoje suorganizuotas Liet. 
Menininkų klubas. Iniciatyvos šį 
klubą suorganizuoti ėmėsi veik
lusis dail. Z. Kolba. Klub^valdy. 
bą sudaro: Rašytojų dr-jos at
stovas Pov. Gaučys, A. L. Daili
ninkų S-gos atstovas pirm. Z. 
Kolba .scenos darbuotojų S-gos 
atstovas pirm. A. Kutkus ir mu
zikų atstovas — A. Nakas.

Valdybon gali laisvai įsijung
ti ir kitų likusių menininkų or
ganizacijų atstovai. Klubo na
riais gali būti kiekvienas lietu
vis menininkas, net nepriklau
sąs jokiai profesinei savo są
jungai.- Valdyba siekia bendro
mis meno jėgomis organizuotai 
ir plačiai išvystyti kultūrinį dar 
bą tremtyje. Ji numato suorga
nizuoti visų liet. dailininkų nuo
latinę meno galeriją — Čiurlio
nio galeriją, paskaitas, koncer
tus, vaidinimus ir t. t. Yra iš
dirbtas veikimo planas ir menin. 
organizacijų patvirtintas. Minė
tam plačiam kultūriniam veiki
mui išvystyti valdyba laukia 
nuolatinių patalpų Tėvų Jėzuitų 
statomuose kultūriniam tikslui 
namuose (55 str. ir Western 
Av. kampas).

Šiuo metu klubo valdyba at
remontavo ir išdekoravo (daili 
ninku — prof. A. Varno, J. 
Paukštienės, A. Rūkštelės. J 
Paųtieniaus, M. Šileikio, VI. Vai

• Dailininkas Paulius Augius
praeitą penktadienį Lietuviškų 
Studijų institute kalbėjo apie 
modernųjį meną. Nors įvairios 
šiandieninio meno srovės tarp 
savęs labai skiriasi, tačiau joms 
visoms bendra žymė yra realis
tinio meno atmetimas ir jieško- 
jimas grynojo meno formos. Mo 
derniojo meno pradžia reikia 
laikyti 1874 m. “atskalūnų' pa
rodą” Paryžiuje. Paroda buvo 
labai šviesių spalvų. Čia buvo 
sukurta impresionizmo sąvoka. 
Impresiorfistų požiūriu, joks 
daiktas nėra pastovus; jis kin
ta; jį keičia šviesa ir mūsų nu 
siteikimas. Siužetas jiems nusto 
jo pirminės reikšmės. Jie pano
rėjo pažvelgti į pasaulį vaiko 
akimis. Paskui atsirado futuriz
mas, kuris norėjo sužinoti, kas 
bus ateityje. Ši srovė išnyko. 
Brakas ir Picasso sukūrė ku
bizmą. Jie norėjo privesti kiek
vieną daiktą prie jo sudedamo
jo elemento: kubo formos. Ši 
srovė dar gyva.

Toliau sekė surrealizmas, ku
ris atmetė ne tik daikto formas 
bet ir proto dėsnius. Jie puose
lėjo nevaržomą vaizduotę. Jų 
pradininkai buvo šveicarai Da- 
da-nistai, kurių šūkis buvo: 
“mes iš visko juokiamės”. Sur- 
realistų šūkis buvo tvarkyti min 
ties reiškinius be proto kontro-• 
lės. — Padaręs šią apžvalgą pre 
legentas plačiau, apsistojo prie 
meno srovės, kuri vadinasi ab- 
strakeizmas. Šios srovės atsto
vai neturi tikslo ką nors pavaiz 
duoti, jie nori atskleisti daikto 
mintį. Jau Platonas džiaugėsi 
Pitagoro ~ -abstraktinių kreivių 
grožiu.

Pirmuoju abstraktistu laiko
mas Kadinskis, kurį paskatinęs 
Čiurlionis. Abstraktizmas nori 
išimti žmogų iš gamtos, kad jis 
su ja nesutaptų. Pagaliau daili
ninko uždavinys yra ištaisyti 
gamtą, o ne ją kopijuoti. Ir grai 
kai sukūrė gražesnes formas, ne 
gu buvo gamtoje. Tačiau, antra 
vertus, abstraktistai atsisako 
pagražinti aplinką. Abstraktiz
mas yra kubizmo priešingybė.

Diskusijose- po paskaitos da
lyvavo: Paštukas, dr. Kižys, 

Liule-

• Ričardas Bačkis, Prancūzi
jos Lietuvių Bendruomenės Stu 
dentų sekcijos pirmininkas, pas 
kutiniu laikotarpiu parašė ketu 
rius straipsnius apie Lietuvą1 
prancūzų žurnaluose: “Jeunes-; 
se Libre” įdėjo jo straipsnius 
apie kolonializmą rusų okupuo-' 
tuose kraštuose ir apie Lietuvą, j 
antrą — apie Baltijos valstybes, i 
kurios, kaip atviras langas, at-i 
skleidžia sovietų politiką; Nou- 
vel Horizon išspausdino jo 
straipsnį apie destalinizaci^ą 
Lietuvoj ir antrą straipsnį —Į 
apie Lietuvos jaunimo nuotai
kas okupuotoje Lietuvoje.

• Dail. J. Valaičio akvarelių. 
paroda nuo vasario mėn. 9 d. 
vyksta Tribūne Harmony Hali,1 
435 N. Michigan avė.. Chicago-i 
je. Tas lietuvis dailininkas taip-1, 
gi turi du darbu Meno Instituto 
parodoje.

Tel. REliance 5-1811
GR. WALTER J. KIRSTUK

'DYTUJAS IR CHIRURGĄ- 
• ietį via gydytojas)

8925 W«*t 59th Street
* r jlet. 6:30—8:3« «»

Dairai «iįtart*

Tel. ofiso ir buto OLynipic 2-41&D
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 0-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso teist. LAfayctte 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pinu. antr., ketvirt 6-8:80 v, 

Trečiad. tik susitarus.

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. G3rd St 
Ofiso tel. KEllance 5-4410 

Rezld. telef. GRovetdll. 0-0017
Valandos: 1-3 p. ui., 6-8 p. m. 

Penktad. tik |m> pietų.
Trečiad. Ir'šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. ULiffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street

(Kampas 47th ir Hermiluge)
Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 

Šeštad. nito 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WOES stoties — Ranga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N7TO P1RMAD. IKI PENKTAD.

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30 iki 9:30 rvte 

SERMU). 8:30—»:S0 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7189 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

Tel. ofiso HE 4-0099, rez. l’R 0-7333
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W -arfielr ’tivu

V AL: ’ 4 Ir ė
4 *tadieniab nųc 1 iki « vai p. n 

’šskvrus vetvirtad ir sekma,)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-. vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
Ros telef. U’Albrook 5-5076

”il. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS ir chirurgas

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir tešt. pagal sutarties

DR. IRENA KURAS
((lydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ litą VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South Western Avenue 
(MEDICAL, BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
8 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai ryto iki 3 vai. popiet

orriee tel. RE 7-1108
Kės. tel. WAlbrook 5-3705

"H. ofiso PKospect 0-2240
PKospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEU. CHIRl’RGIJOS LIGOS 
5700 So. VVood Street 

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. Ir penkt.
Trečiad. ir s« k uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHTRTTRGP 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien'Inuo 6 v. v.‘,ik.i 9 v. v?.^ 
Vai.; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

Išsktrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PITllman 5-0706
Buto—.BEverlv 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. 'Trečiad. uždaryta
IiAfayette 3-4949.

Namų — CPklarcrest 3-7786

DR. FL TALLAT-KELPH
Ofisai 20 North Waeker Drlve 
(Civio Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 \Vest lflth Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė.
Tel. PRospect 8-1223 nrha WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tek ofiso He. 4-2123, rez.PR.6-84H4

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LAR0KA5
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. 1’RosjMH-t 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aške vičlū te )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIetory 2-1581
Rez. VIetory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

kinį meną. Abu darbai yra mie
li lankytojui ir traukia į' save 
ilgėliau sustoti ir pasigėrėti spal 
vų darna.

BRONIUS MURINAS akva- 
reliniuose peisažuose -nr. 1620 
ir 16621 sukelia spalvingosios 
vasaros nuotaikas ir nedingsta 
Etų dailininkų darbų jūroje.

JADVYGA PAUKŠTIENE iš
statė impresionistinėje įtakoje i JAV-bes ir čia pakviestas dėsty 
sukurtus du peisažus. Vienas iš ti Fordhamo universitete, para-

nes reikia susipažinti kur link 
dabar suka Jungtinių Amerikos 
Valstybių menas. P. Žil.

KRONIKA
• Prof. Konst. Račkauskas,

teisių daktaro laipsnį įgyjęs Pa 
ryžiuje, o tremties atblokštas į

jų nr. 1750 kiek geriau pavykęs, 
kitas nr. 1751 atliktas gal kiek 
perdaug skubotai.

JUOZAS PAUTIENIUS repre 
zentuoja save dviemis plokštu
miniais darbais nr. 1752 ir 1753. 
Abu jie tiek tapysena, tiek kolo 
ritu išsiskiria iš eilės kitų tapy
tojų darbų.

JURGIS SAPKUS patiekė pa 
rodai dvi kompozicijas^nr. 2024 
ir 2025, abi jos sukurtos gero
kai moderninėje dvasioje,, bet 
turi savotišką koloritą ir žiūro
vui sukelia malonias nuotaikas.

šė studiją “The Internationali- 
zation of Jerusalem”. Knyga tu 
ri 83 puslapius. Ruošiant šį lei
dinį mūsų mokslininkui talkino 
The Committee on World Order. 
Jau prieš keletą metų dr. K. Rač 
kauskas žurnale “Thought” bu
vo rašęs apie Jeruzalės proble
mas. Dabar ta studija išplėsta 
į atskirą veikalą, kuriame visų 
pirma išdėstomi katalikų sieki
mai taikos Jeruzalėje, apžvel
giama miesto padėtis britų man 
dato laikotarpyje, nušviečiama 
tautybių (ypač arabų su žydais)

tiekūno ir Murino paveikslais)
susirinkimų salę, esančią Mar-Stankaitytė, Semėnienė, 

ąuette Parkė. Kovo 3 d. numa- vičius, Maldeikienė, Gylienė, 
tomas viešas klubo atidarymas. • Juškevičienė ir Augienė.

MIKAS 'ŠILEIKIS išstatė du varžybos Jeruzalėje ,tų proble- 
portretus nr. 2133 ir 2134. Jo mų svarstymai Jungtinėse Tau- 
vaizduojama “Senutė” savo nuo tose.
stabiai patraukliu koloritu ir T, .. . , . . .... Pagaliau autorius išryškinadarniai suvestomis spalvinėmis , .. . .. . _  ..... . , . nuolatinį įtempimą tarp arabųgamomis tikrai buvo verta pre- jr .y(Jų uįeIia\aip u, SvenU.

jos, ėja, jury omisija gjs mįcgta8 svarbus krikščio-
daugumoje nulenkė savo galvas . . . ... ., ... A. . . . . " , ,. ; mms ir išdėsto motyvus dėk kobeveik išimtinai prieš abstrakti- .......... • * «.__. a a a katalikai siekia to miesto sutarpmo meno atstovus, tuo apeida-' . .. . - , . .... . .. , - • tautinimo; apžvelgia Amerikosma tikrai vertingus meno kuri- . • , ♦ __ „® , vyskupų pasisakymus ta pras-

mAT'iAc. oDADtzro j • me ir informuoja apie kitų krikšTADAS SPARKIS savo dvie-į ... . , J Tčionių palankų nusistatymą Je
ruzalės sutarptautinimui. Pabai 
goję autorius skatina toliau tęs-

juose peisažuose nr. 2214 ir 2215 
primena daugiau komercinio me 
no atstovus, nutolsta nuo gry- ti Jeruzalės sutarptautinirtio pronojo meno kurinių. Tačiau nc-i,. j- h i t... .... , . blemos sprendimą, nes “kol Je-reikia nusiminti, nes parodoje 
galima rasti dar vieną kitatautį, 
panašiai dirbantį kaip T. Spar-f 
kis. - 1

JONAS TRIČIUS patiekė du 
nevienodo meninio lygio kūri
nius — nr. 2383 ir 2384, iš ku
rių galima spręsti, kad dailinin
kas dar paskendęs jieškojimuo- 
se ir tebėra pakeliui į paslaptin
guosius meno labirintus.

VLADAS VAIČAITIS — dar 
neseniai atvykęs iš Australijos, 
tašiau jau įsijungęs į kūrybą

ruzalė vėl nepasidarys sutarp- 
tautinta, negali būti taikos nei 
Taikos Mieste, nei tikros paguo- 

Į dos krikščionims, žydams ar mu- 
zulmonams, kurie brangina savo 
atitinkamų tikėjimų šventoves 
tame mieste”.

•
Leidinio pabaigoje pridėta Je

ruzalės statutas (iš 1950 m.). 
Pijaus XII enciklika apie Šven
tąsias vietas, Katalikų Artimų
jų Rytų sąjungos raštai Jungt. 
Tautoms

Liet. Menininkų klubas ruošia 
balandžio 7d. Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje bažnytinio 
meno koncertą. Koncerte daly
vaus stipriausios meno pajėgos, 
kaip pvz. iš New Yorko specia
liai atvykstąs vargonų muzikos 
virtuozas Jonas Žukas ir kiti.

L. Menininkų klubo tikslas: 
— lietuvių menininkų jėgos tu
ri būti skirtos lietuv. meno kė
limui, popularinimui, lietuvybės 
išlaikymui ir Lietuvos atvadavi 
mui. (S. Tam.)

• Katalikų kalendorius Lietu
voje. Kan. dr. J. Stankevičius, 
Kauno arkivyskupijos, Kaišedo- 
rių ir Vilkaviškio vyskupijų vai 
dytojas sustatė ir išleido Lietu
vos T.S.R. Katalikų Kalendorių 
1957 metams.

Tai grynai bažnytinis kalen
dorius, kuris tinka kunigams ir 
pasauliečiams; turi 108 spaus
dintų puslapių ir du lapu užra
šams. Spaudė Valst. spaustuvė 
“Vaizdas” Vilniuje, Strazdelio. 
Tiražas 1,500 egzempliorių. Kiek 
tų skaitlinė ir užrašytas mėnuo 
bei šios grafos:

1. Dienos.
2. Liturginė spalva ir šventės 

klasė.
3. Šventės, mišios, breviorius, 

šventųjų, tautiniai ir kitų var
dai, liturginės pastabos. Laikas 
ir mėnulio atmainos.

Kiekvieno puslapio apačioje 
yra duotos: “Žymiosios datos”.

Tai gražus ir tikslus kalen
dorius. Gaila, kad bolševikinė 
valdžia neleido išleisti didesniu 
tiražu.\Toks mažas tiražas vos 
gali patenkinti Lietuvos dvasiš- 
kiją. Pasauliečiams jis lieka ne
prieinamas. Vienas to kalendo
riaus egzempliorius pasiekė Vo
kietiją.

• Nelės Mazalaitės knyga 
“Pjūties metai”, kurią neseniai 
išleido Lietuviškos knygos klu
bas Chicagoje, yra sulaukusi 
gražaus susidomėjimo. Mums 
praneša iš New Yorko, kad te
nai y»a gana gausiai perkama.

< Retas Ieidiny.4. V. Stulpinas 
įsigijo ispanų kalba didžiulį 
veikalą apie Europos vidurio ir 
rytų kraštus ir tautas, pavadin
tą “Nuevo Atlas de las Paries 
Orientales de Europa”. Pasitei 
ravęs Kongreso bibliotekoj Wa- 
shingtoiie, susekė, kad tokio vei 
kalo ši biblioteka neturi, bet va
dovybei tas veikaias esą3 žino
mas. Minėtas ispanų kalba vei
kalas apie vidurio ir rytų Eu
ropos kraštus ir tautas buvęs 
atspausdintas Amst° r d a m e 
1659 m. Bet 1672 m. B.aeu kny
gų ir žemėlapių leidykla sude
gusi. Kartu sudegė ir minėtas 
ispanų kalba didžiulis Atlasas 
Pavykę išgelbėti tik dalis to vei
kalo. Todėl vėliau tos dalys bu
vusios atskirai išleidžiamos su 
sutrumpintais phvadinimais. Sų 
prantama, kad nuo gaisro išliko 
ir tie veikalai, kurie jau buvo 
iš leidyklos anksčiau išgabenti 
ir nupirkti. Vienas tokių pilnų 
Atlasų ir pateko į V. M. Stulpi
no kolekciją. Veikale aprašoma 
Lietuva, Prūsija, Latvija, Len
kija ir t. t. Veikalas turi visų 
kraštų žemėlapius. Turi ir Lietu 
vos žemėlapį. Be to, turu žemė
lapį, kur pilnai vaizduojama 
Lenkija kartu sų Lietuva. Pa
rodoma, kas tada priklausė Lie
tuvai ir kas Lenkijai. Toks že
mėlapis svarbus nustatant sie
nas su lenkais. Tą žemėlapį V. 
M. Stulpinas reprodukavo, pa
darydamas net 5,000 egz. Pusė 
to skaičiaus atiteko dr. Sruogie
nės parašytai ir TMD išleistai 
“Lietuvos Istorijai”. Skyrium 
tasai žemėlapis gaunamas 
“Drauge”, jo kaina $2.00.

• Vytautas Augustinas, žino
mas lietuvis fotografas, studi
juoja filmavimą. Ypač domisi 
spalvuotu filmu. Ateityje numa 
to patraukti su gražių vaizdų 
filmavimo aparatu. .

• Kotryna Grigaitytė parašė 
vaizdelį “Lietuviškos užgavė
nes”, skirtą lietuviškos televizi
jos valandai, kurios direktorius 
-r- J aitMkM.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarlma

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir
Sefitad.

* Res. tel. GRovehUl 6-5603

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. 

Telef, ofiso LAfayctte 3-6048 
Rez.: WAIbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, III

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900

Rezidenda: GRovehill C-8181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
▼ak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso teL VIrginta 7-0036.

Rezldend įjos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867
DR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4055 Archer Avė.

Kampas Archer Ir California Avė. 
VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 

šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Residendjoo — STcwart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

156 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatvS) 

VAL 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL WAlhrook 5-2670
Res. Hllltop K-156O

Dr. AlMMder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
U&rquette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PK. *838. rez RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

VAL kasdien nuo S—4 p. p. Ir 7:3<* 
Iki 9 vai Trečiad Ir šešt uždaryte

rainfonas ORovsklb * 159f
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
‘KITAIKO AKINIUS 

Valandos: 9—13 ir 7—» » ▼ pagal
•usltarlone Išskyrus tredie-Henlus

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctorv 2-1 484. Resid. 2437 
VV. 02nd St., tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akla Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Are. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p.p.

Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR. 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211) 
VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš
ta d Ir sekmad. tik pagal sutarti.
Jei neatsilieps viršminčtl telefonai,

Šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< Irtliopetlas - Protezistas

A paratal-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. itagalha kojom

(Areh Supports) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHN1KO8 LAB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. l>Ro»,peet 6-5084

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE.4-3150
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Bd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vaa.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 
' ♦

DR. F. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezld. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. Iki 3 p.p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TeL YArds 7-1829 

Pritaiko akinius
Kreivas akla 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.

DR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų., kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
Iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

Perskaitę
kitiems!

‘Draugą”, duokite
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Europoj po aštuoniolikos metų
KAZYS PAKŠTAS. VVashington, D. C.

AIlgai nebemanus Prancūzijos ,
' studentų, įdomu buvo stebėti jų Į
veidų architektūrą, kuri pasižy- Į
mėjo didesniu individualumu ir

,noo , .. .. , iginalumu. Gan įvairių ir net1938 m. vasarą man dar aiš- divizijomis. Ilgai ir narsiai ko- visai naujų hpų barzdelių buvo
kiau pasirodė, kad didelis Pa- voję už savo laisvę, airiai labai 
saulinis karas jau mina ant pat' supranta vengrų narsios tautos
kulnų: iš Stalino ir Hitlerio ma
lonės. Ryškėjo, kad Vidurinės 
Europos mažosios valstybės su
byrės, kaip moliniai puodai per 
žemės drebėjimą, ir jų erdvėje 
Rusijos imperializmas kurs sau 
naujas kolonijas. Tad reikėjo 
rimtai pasirūpinti saugesne gy
venimo vieta, nes buvau įsiti
kinęs, kad Hitlerio aparatas yra 
man jau užsakęs kampelį kre
matoriume, o Sovietai be rezer
vacijos turi gana vietos neap
rėpiamai dideliuose savo šaldy
tuvuose... Reikėjo peržengti sun 
kią dolerinę uždangą. Man tuo
met labai imponavo gražioji Ka
lifornija. Parašiau ten porą at
virukų, o lapkričio mėn (1938 
m.) jau gavau telegramą iš Ka
lifornijos universiteto ten at
vykti 1939 m. vasaros semest
rui. Šitas didelis laimėjimas iš
sprendė vizos klausimą ir davė 
laikiną pragyvenimą.

nelaimę, ypač kai jai tenka ko
voti prieš menkos kultūros ru
siškas mases. Airija tuoj pra
dėjo rinkti aukas nuskriaus
tiems vengrams.
Paryžiun — laisvės demoiistra- 

* cijų sukuria

Po pusryčių Airijoj, lėktuvas 
perkėlė per 2 vai. į Paryžių pie
tums. Paryžiuje apsupo mane 
malonia globa p.p. Turauskai, 
p.p. Bačkiai, p.p. Venckai. Jų 
šaunios ponios pasikvietė pie
tums jų šeimose ir teko plačiau 
pasikalbėti su jais visais apie 
lietuvius Prancūzijoj ir apie 
tarptautinius klausimus. Nors 
Prancūzijos vyriausybė neturi 
jėgos veikliau įsisprausti į Vi
durinės Europos pavergtųjų tau 
tų reikalus, bet jos visuomenė, 
ypač jaunimas, visgi gyvai do
misi visos Europos laisve.

Pirma diena Paryžiuje — ir 
jau studentų demonstracijoj, 
šaukiančioje už Vengrijos lais
vę. Didelė salė su galerija visa 
pilna studentų, sausakimšai pri 
pildyta. Ten jų buvo gal apie 
kokį tūkstantį. Kalbėtojų koks 
pustuzinis ar daugiau: visi jie

1939 m. geg. 31 d. apie 300 
draugų ir pažįstamųjų išlydėjo 
iš Kauno stoties. Atsisveikini
mas man buvo graudus, nes ro
dėsi, kad su žymia dalimi šitų 
puikių žmonių nebeteks parima 
tyti...

Ir beveik 18 metų nebeatsira- 
do progos Europą pamatyti. A- 
merikoje.. dviem atvejais anks
čiau teko gyventi bent 7 metus 
ir čia universitetus lankyti. Tad 
buvau jau gerokai apsipratęs 
su Amerikos savaimingu dina
mizmu, o jos laisvės man visuo
met labai patikdavo. Žemės čia 
plačiau, žemės turtų daugiau, o 
žmonių daug mažiau, tad gyve
nimas turtingesnis, progų dau
giau. Bet Europa — Baltosios į 
rasės kultūrinė tėvynė. Ji suku-( 
rė didžiąją pasaulio muziką (gal1 
per 90'£ jos kūrinių), gražiau
sius architektūrinius stilius, iš 
savo proto išskėlė didžiumą pras
mingųjų išradimų, suaudė ne- _____________
mirtingus literatūros ir filosofi-1
jos kūrinius, kurie gaivastingai žymūs žmonės — parlamenta- 
spindi viso pasaulio širdims,, rai, rašytojai, politikai, Pary- 
bent toms, kurios veržiasi švie- i žiaus vengrų kapelionas ir vie-
son ir gyvenimo pilnybėm.. Tai 
kaipgi nesiilgti tokio humaniš-

nas studentų atstovas. Prancū
zams iš kalbos nestinga ir kalba

prasiplėtusių, sakyčiau, bent 
penktoje studentų daly. Smagu 
buvo žiūrėti į tą didelį būrį drą 
šių, politiškai ir humaniškai nu
siteikusių jaunuolių... Po dide
lės, ilgametės pertraukos vėl pa 
sijutau su jais esąs vieningas, 
užsikrėtęs jų jaunatve ir entu
ziazmu, atmetančiu vergavimą, 
laisve spinduliuojančiu.

Kitą vakarą vėl pro-vengriš- 
koje demonstracijoj ir jau di
desnėje. Elizėjaus laukuose 
(Champs Elysees), šitoje gra
žiausioje pasauliu gatvėje, pilna 
studentų, darbininkų, jaunų ir 
vyresnių žmonių. Labai, labai 
plati ir mylios ilgumo avenida 
atrodė visa iki kraštų banguo- j 
janti žmonių jūra. Iš toliau, ži- Į 
noma, ne viskas buvo girdima. 
Įspūdingiausi momentai būdavo, 
kai po kurios kalbos savaimin
gai pratrūkdavo Marseljetė, šis 
galingiausias laisvės himnas. At 
rodydavo, kad šimtatūkstantinė 
minia dangų praplės žmogiško-: 
sios laisvės šauksmais: “Prie, 
ginklų, piliečiai”, prieš laukinį1 
priešą, kuris įsiveržė, kad pa
smaugtų jūsų žmonas ir jūsų 
vaikus Nuostabiai jis tiko lių 
laikų drąsiausiai, herojiškai ven 
grų tautai pagerbti!...

Liūdni debesėliai..,.

Daugybė demonstracijų siū
bavo Europos miestų gatvėse 
ir salėse. Ir rodėsi, kad jose da-1 
lyvavo daugiausia jaunų žmo
nių, kariško amžiaus. Ir vis dėl
to jų šūkiai buvo drąsūs ;r karir. 
gi. Taika čia nebuvo garbinama, 
kaip parlamentų salėse. Čia pir- 
mon vieton iškildavo laisvė ;r 
teisingumas, bet ne silpnuolių ir 
pavargėlių pacifistiniai idealai. 
Tačiau aišku buvo ir kita ryš
ki šių laikų realybė: kad laisvės 
ir teisingumo netekusių tautų 
ir jų draugų šauksmai nepasie
kia pačių galingųjų ausi), kad 
dar nėra tinkamo ryšio (ir gal 
ilgai nebus) tarp nelaisvės troš
kinamų ir sočiai, laisvai gyvenan 
čių tautų, zkad dar nėra tarp 
laisvųjų reikiamo solidarumo. 
Tad iš demonstracijų tekdavo 
grįžti paniurusiam, susimąsčiu
siam, liūdnų debesėlių lydimam. 
Kas bus su laisvu pasauliu, kai

Marąuette Parko lietuvių naujos bažnyčios altorius
Kan. .1. Puškuusko rūpesčiu statomos (riminio Šv. I’. Marijos bažny
čios didysis altorius, areli. .1. Moloko projekte. Altorius jau Išstaty
tas tik dar be lietuviškų kryžių šalymais. Lietuviškieji kryžini čia la
imi derinasi. Bolševikai Lietuvoje naikina mūsų kryžius, mes čia 
jiems |Higarbų ir meilę parodysime statydami prie altorių. Šitokį 
prefektų labai palankiai vertina mūsų dailininkai — a. n. I. Šlapelis, 
dail. Jonynas, jugoslavų architektas dr Kovaeevic, areli. J. Mark. 
Prol'. A. Varnas apie šį projektų atsiliepia: ‘‘šalutiniai kryžiai ati
tinkamai siistilinta, architektūriškai gražiai suderinta su altoriaus 
visuma. Tuose kryžiuose yra įpavidalinta ne kokie paprasti žibintai, 
stūksą altoriaus šonuose, bet pamaldžioj! Lietuvos dvasia atėjo čia 
budėti nuo amžių susitelkusi gyva savo kūryboje.”

ko kontinento, tokio žemyno, ku' JU viena pačių gražiausių pa
ris pagimdė laisvąjį žmogų su I sBudy. Kalbėtojai aštriais žo- 
jo laisvomis institucijomis ir; džiais smerkė rusų kruvinus žy pačiame Europos vidury narsi
kūribinėmis tradicijomis, su joįgius Vengrijoj. Tarp kalbėtojų vakarietiška tauta leidžiama
kalbų ir žemėvaizdžių margu
mu, kultūrų įvairumu. - 
Šuolis per vandenyną Airijon

Pirmoji Pasaulinė Krikščio
nių Demokratų konferencija Pa 
ryžiuje buvo puiki proga ap
lankyti Europą. Lapkričio 4. d. 
sėdau į vokiečių Lufthansos lėk 
tuvą New Yorke ir per 11 vai. 
nusileidom pusryčiams Airijoj, 
Shannon aerodrome. Bevalgant 
skanius airiškus pusryčius, nu
sipirkau Airijos laikraštį ir pa
mačiau, kad didžiuma jo straips 
nių tebespausdinama angliškai, 
o tiktai antras puslapis visas' 
airiškai. Pasikalbėjęs su ręsto-1 
rano tarnais, gavau įspūdį, kad 
mirusioji airių kalba atgyja lė
tesniu tempu, negu hebraiška 
Palestinoje. O tauta be savo kai 
bos tai kaip gėlė be žiedų, be 
kvapo. Airių kalba atgaivinama, 
bet nesant didelio, materialinio 
masalo — tas atgaivinimas eina 
lėtos evoliucijos keliu. Airija 
man daugeliu požiūrių įdomi. Iš 
visų Europos tautų ji ar tik ne
bus panašiausia į Lietuvą: teri
torijos didumu, gyventojų skai
čiumi (2,9 mil.), savo tikyba, 
žemdirbių proporcija, kovomis 
dėl laisvės ir teritorinėmis pro
blemomis. Bet yra ir esminių 
skirtumų: Airijos vidutinis prie 
auglis (virš 20,000) beveik visas 
Išvažiuoja Amerikon ir kituę į 
lengvesnį prasigyvenimą, o gi 
Lietuvos didesnis prieauglis (ar 
t i 30,000) beveik visas išgroda
mas okupantų į daug sunkes
nes sąlygas ir tautai pražudo- 
mas pagreitintu tempu, kad Lie 
tuva nebeaugtų, o jos prieaug- 
liumi Rusija vis didėtų.

Lapkričio 5 d. Airijos laikraš 
čiai stambiausiomis raidėmis ir 
daugeliu straipsniu aliarmavo, 
kad Buda pešta n gryžta didžioji 
uelaimė — rusai su savo

studentai įsiterpdavo savais šū- skersti, jos puikūs miestai griau 
kiais: dešimtis kartų jie karto-, ti, jos žmones Sibiran tremti? 

“Ruoni 2inoma iaįsvieji pasipiktino ruja “Rusai žmogžudžiai”, “Sovie 
tai — skerdėjai”, “Ginklų ven
grams”, “Laisvės Vengrijai” ir 
t. p. Visa demonstracija truko 
apie 3 vai. ir studentai turėjo 
kantrybės, daugelis net stati, 
išstovėti tiek laiko įkaitintoje 
salėje. Ištrūkdavo piktų žodžių 
kaip Prancūzijos, taip ir Ame
rikos neitralistams...

sų elgesiu, bet vietoje ginklų 
Vengrijai pasiūlė tik raiščius su 
skaldytom galvom apsirišti...

Krikščionių demokratų 
pasaulinė konferencija

Kaip pasaulinė — ši konfer°n 
cija buvo pirmoji. Seniau šis 
sąjūdis apimdavo tik Europos

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (cheoking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal DepnsM I Insurance 

Corporation, Watthin£ton, D. C.
Kviečiame ir Juk atvykti tuojaus pat J mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

ETROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Certnak Road
Chicago S, llllnoit Ttl.p Vlrglnla 7-(480

žymią dalį. Dabargi Vidurines 
Europos tremtinių delegacijų ap 
silankymai Pietų Amerikos sos
tinėse bent kiek paskubino krikš 
čionių demokratų susiorganiza

nešime konferencijai pasakė,

didelė k. d. partija ir dalyvauja 
parlamente. Tad k. d. sąjūdis Į 
jau atstovauja didžiąsias krikš-į D I 7 FA D T 1Z’ 
čioniškas civilizacijas ir keletą k'
žmonijos rasių. Jis jau tapo pa
saulinis, nors baltosios rasės 
persvara labai žymi yra ir pa
siliks. Juk t>k krikščionybė su
kūrė vieningą Europos kontinen 
tą kultūriniu požiūriu.

Geografija nedavė Europai 
milžiniškos erdvės, kurią turi 
kiti trys didesni kontinentai.
Europa liktų tik Azijos stam
biu pusiasaliu, jeigu ji nespin
dėtų kultūriniu genijum ir lais
vės dvasia; ir visais tais papro
čių švelnumais, kalbų įvairu-i 
mais, regioniniais originalumais,! 
kuriuos vieningon pasaulinės 
kultūros mozaikon suklijuoja, Į 
kad ir netobulai, vis ta pati 
krikščioniška pagarba žmogaus 
laisvei ir asmenybei. Krikščio
nybė tai didingas gyvenimo sti
lius, dvelkiąs humanišku jauku-i 
mu, gyvenimo pilnumu ir kul-i 
tūros prasmingumu. Visa tai ir 
sukūrė tą didyjį stebuklą, kurį 
vadiname Europa ir kurios pui
kios dalys yra persodintos į abi 
Amerikas, į Australiją.

Kolosališkas deimant«»€
ir kitu uėrvbiii

* f i •

IŠPARDAVIMAS

NOW e.xclusive

Columbia tru.f t

StylesaT. NEW
L0W 
PRI C ES

1

Kus daugiau I

kad Vokietijoj šios partijos są 
tate dabar yra per trečdalį pro-, Lietuvių enciklopedija

k;i) dtn imantinis žiodai
vertes $7xoO tik

I , kai"il.o | >« irn;iulinis ži< dus.
\ t*i tėH $ l . «»(. uz $02.0*1

I I i m;r ulinis «'<< <1rs
vrrtėM $L9(>.00 ii; .......

G»n, garantuotu auksu pripildyti 
vyriški ir mol• i i<l i tankiniAi 7aik.ro 
dehai, JT ukinu’iuHhj, tiksliai einsu 
t y s, vf:liAUHh>-» mados. v»itvs #
tik imi Mfil 0<>

Rankiniai lai k rodėJifu, 17 akippnė- Iii; \ ertos j><, $9.00
Metalinės ir balto metalo

(> st,vi»('ui,s lai k rodėliiį u pyuu tikėlės
Vertės f b. nn, lįk po $2 95. Tokia ap. 
rankėtv pi įtaiko « UsperCis tad i<»di 
mnkua pi n In .'j Ihikrodėlio p^i po 
r.j. iiiinūi iii .Įtini palaukiant

Sezoniniu! pa pitonu b i, auskarai, 
špilkos apj raukės >io iApardavirna 
įlietu vėrės nuo $6 !<• iki $-5.00, už

J imi gabalu lėkįi'iiį setas vertą* 
$22, lik po $0.00

50 gabalu lėkškiij Betas. vertės 
$lt.(M», ir>................................... $4.50

26 gubai u štai nieks ste*-t peiliai. 
Sakutes, ''jaukėtai. .ėmikAtrl’iai. vertės 
$b.oo, lik už .................. - H ?.o

52 gai»alti pa'ida bt tprij peiliai. 
fc-tai, Sakutės, paukšteliai. vertas 
$2 4.Ou, pk už $12.00

Naujo* fonogrflfų lt radijo kum 
binanjos, automatišku) keiČlftnf'1As
rekordus tik po $49.00-—specialiai.

Nauji Hl-F’l Coluinbijos tonogratai 
su dennaptin* amžina adatėle. ver 
tęs $ • 39.00 t d po • S87.d‘’

Naujas F.M. ir A.M radijas ver
tės $69 00, už .......... .. .$40.00

“Naujieny be” labai mažutis ki
šeninis Transistoi radijas t»e tubū.

Kultūrinė kronika
• Krėvės raštų IV tomas. Juo 

zo Kapočiaus vadovaujama Lie
tuvių Enciklopedijos spaustuvė 
jau išleido IV tomą Krėvės raš
tų. Į šį tomą visų pirma įdėta 
Skirgaila, kurio pirmoji redak- 

| cija buvo parašyta Kaukaze I 
Pasaulinio karo metu. Ji buvo 
skirta Lietuvių almanachui ir 
parašyta rusiškai. Vėliau 1924 
m. sulietuvinta ir papildyta pri
taikant Kauno Valstybės teat
ro scenai. Toliau — šiame tome 
eina abidvi dalys Krėvės kūri
nio Liki/no keliais. Šis veikalas 
iš pradžių buvo spausdin imas 
Skaitymuose, vėliau, 1926 ir 
1929 metais išėjo atskirais lei
diniais.

Taigi šis tomas yra skirtas 
mūsų didžiojo rašytojo drami-

inei kūrybai. Knyga turi 368 ,abai gpraj pag{,una maift8ta, 
puslapius, gražiai įrišta — kaip stotis vertės $&?• oo, u

testantų, o arti dviejų trečdalių 
— katalikų. Grynai protestoniš- 

vimą į regioninį internaciona- kos provincijos kai kur atiduo 
lą. Tad pirmą kartą buvo gali- da didžiumą balsų už krikščio- n ais. 
ma šaukti pasaulinę šio sąif>- nis demokratus. Olandijoj jau 
džio trijų internacionalų konfe- yra protestoniškos sudėties šio 

tipo partija ir konferencijoj tu
rėjo savo delegatą. Protestoniš- 
koje Norvegijoje jau užsimezgė 
maža k. d. partija. Rytinių apei

renciją: Vak. Europos (NEI), 
Vidurinės Europos ir Pietų 
Amerikos. Prieš antrą Pasauli
nį karą šis sąjūdis plėtėsi tik
katalikiškuose kraštuose, bet gų krikščionys Libane ir Egyp- 
dabar jis jau tampa bendrai to koptai jau organizuoja šios 
krikščionišku. Vokietijos ex-m: rūšies sąjūdžius. Tolimoje In- 
nksteris Dr. Fr. Meyers savo pra donezijoj sėkmingai veikia ne-.

Parduoda ma
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3V2 yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI S (/j yardo 
MEDŽIAGA 
už ............. $15,00

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
wors<ed (Sharsldn) medžiaga 
regul. vertė $8.00
(iperiaMai už jardą 

tik ...............

Leidė-
J44.no

Mažas paprastas radijas $12.95 ir
a ugsėjn u

jas pelno didelės pagarbos mū-' Na'i.n šaldytuvai vartės *21gį°4n#oo
sų skaitančią visuomenę aprū - i Naujoa Hkfil tdartita* rnttJifios,

| vedės J150.00, po #)>".(»(»
Pi-osinimo ir ąziovimino rnaSinos,

vedės jr.iydi, tik po............. S>2* <l'»
Klektriui.il -lulkpi KHU-hliRi. vertėm 

J49.o<> po $s7.<W ir augSčtau.
Nauu įrašiniai peėiai

augšėiau
’.'td 2 Linoleumai vurtįs ?9.00. tik 

po $4.95.
9x’2 Avniinster kilimai, vertės 

t,k po
Podabif rašomos malinėlėa, 

vertės »4 1 00 tik po $29.00
Blanketai ir kaldiot u; pus? kai

nos.

pindamas taip svarbiais leidi-

PIGLU IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu nauja didelį gunirveiim 

u «ixlraudas
Ml« W. 91«t 8V OhiCMio, n- 

Tel PRescoCt fl-r/B l

Iš ARTI TOLI B/. DV
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ąp- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠĖRIMAS
454« S. Wood St.. Chicagn 
!». Illinois, tel. VI 7-2972

nuo $8* 00 ir

JOS. r. BliDRIK 
FURNITIM, INC

3241 S. Halsted St.

Tel. CAIumei 5-7237
j i
|l Atdara pirmadbmo ii ktviftadlent© 

vakarais iki vakaro
,fewelrv lirpt nedėlio) tianytas

Prottrama
Bnr progos f, oi Ii JkitP-udriko
Raibio valandos su gerais dflininin 
kais n oikėstru ketvirtadieniais tino 
R.os iki "-tos valandos vakare iA šio

Ii lięft WHF<’. l4Si’ kil

MOTERIMS VIENON ft PAL
TAMS MEDŽIAGA už žyndai 
papigintą kainą

44,50
SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukse, 
specialiai už jardą
tik ........................ S-Į ,25

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKSTELfiS AUTOMOBI- 
LLAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
F A B R I C S

1210 Sa. Union *v«. Ttlafnnah MOnroo 6-1210
VKRTINOOS MRMOKA.Mris DOVANOM CBaIam 9 dttflttI * KIKKVIi:^.! PUIKINI atBIBy O-OOUO

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

l<

TIKTAI MFSV FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASIŲSTI PAKIETES. PALYGINKITE TIK 

KF,LF,T£ SIUNTINI V:
Turime naują katalogą virš 50 siantląibnių (RupOmų. ku

rie gali būti pasiųsti Velykų šventėms.
Kitint iiiiai "ii ninl uotui panieks adresatus Lietu .oje pe, 5 — t, savaites 
Nr. f, lt, (įvarų ,uki«iiM

.................................... ............................ . tfriO.50
Nr. 67 20 svarų sviesto ...................................................... $32.95
N r. (59 5 svarai aviesto

5 sv. ju u t ienos - corned beef 
5 sv. cukraus
5 sv ryžių .................... . .............................. $26.60

Nr. 86 10 sv rvžiu
5 sv. taukų 
.7 sv. cukraus
2 av.sviesto ...................... . ............... ................  $21.50

MES TAIP PAT STVNėTAMF. JPSt’ PArT’OsTT'* SIUNTINIUS
I Ž PIGESNES KAINAS NEGU KTTUR 

Galite atvykti asmeniškai arba nžsakymns pastipti paštu;

ATLANTIC GIFT SERVICE C0.
IS24 WEST CHICAGO AVF.., CIIICAGO 25, 11,1,.

Telcf. EVcrglade 4-5220

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai tilovirionalal/, 
prekės dovanonA.
2646 W. 69th M. RE. 7-1941

7aik.ro
Klektriui.il
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OS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS

LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

tel. F R 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai 
Redaguoja — J e r. Ignatonis, 4680 S. Paulina St., Chicago 9,

GABIŲJŲ MOKINIŲ PROBLEMA
Praeitą kartą LM skiltyse p. 

N. Butkienė iškėlė taip vadina
mųjų “paslėptų talentų” klausi
mą. Ji remdamasi psichologo 
Hughes Meurus patyrimais, ra
gina visuomenę organizuoti jau
nimui ratelius, kur jaunuoliai 
galėtų savarankiai reikštis sa
vo gabumuose. Klausimas visais 
atžvilgiais svarstytinas ir rem
tinas. Betgi nemažesnės reikš
mės ir gabiųjų mokinių klausi
mas, kurį verta iškelti ir bent 
iš tolo apgraibomis i jį pažvelg
ti.

Kiekvienoje mokyklos klasė
je, vienur daugiau, kitur mažiau, 
išsiskiria savo gabumais ir pra
našumu dalis mokinių iš viduti
nio lygio gabumų turinčių moki
nių. Tokie mokiniai mokytojo 
akimis žiūrint yra klasės paži
ba, mokyklos pasididžiavimas, 
bet klasės dauguma j šį reiškinį 
kitaip žiūri, ir jų pažiūra beveik 
lemiama.

Šiais laikais mokslo žmonės 
gyvena kinų, televizijų, sporto 
žvaigždžių šešėlyje. Kinai, radi
jas, televizija ir kamikai per
daug anksti atitraukia jaunuo
lius nuo mokslo ir išveda juos 
visiškai dar žalius į gyvenimą, 
šių laikų jaunimą daugiau intri
guoja Elvis Presley pavyzdžiai, 
negu baoalaureatai ar doktora

pasiekdami, arba pasiekdami la
1 bai mažai ir tai — per dideles 
i pastangas. Pagrindinis princi
pas, kurio turi laikytis tėvai ga
biųjų mokinių atrankoje tai — 

i neprimesti vaikams mokslo sri- 
niųjų mokinių itekvrimų ii ben-į‘j68. pafa'. sa''° «’>«ičiavimua. 
drųjų klasių ' ' ,Va,kas tun pats paslrmkt‘ mok8

Kaikurio. mokyklos, pvs. Da- !° 8rlt>: kuri !abiausia «. domJina
de County, Pla., įveda sudėtim !r Jau*,asl W «lwb
_ .j , . . t*. Bet jei vaikas nejaučia patsgus metodus gabesniesiems mo- ... J \
kiniams atskirti mokyklose. To | a!skaU8 pal,nklmo a5ba 
, . , ,, , . . kimo kuriai nors mokslo sričiai,kiose mokyklose, sakysime, ipenk . ... ... .... ., . , / , • • • x • • tuomet tėvai gali tik padėti jamtojo skyriaus mokiniai yra trijų 1 ° r J
laipsnių, arba kitaip sakant, sky
rius suskirstomas į tris grupes.
Pirmoji grupė — atsilikusių jų, i'

sritį, iš kurios vėliau vaikai ga- tas muzikos plokštelėms pirkti, 
lėtų pasidaryti sau pelningą pro radijo ir kitokiems muzikos in- 
fesiją. Jie tai daro iš savo ap- strumentams. Tėvai neturėtų 
skaičiavimų, neatsižvelgdami į varžyti vaikų ir jiems leisti klau 
vaiko gabumus bei palinkimus, sytis ir plokštelių nešykštėti, 
Ir tokių tėvų vaikai labai dažnai nes tai yra normalus vaikų rei- 
įklimpsta moksle arba nieko ne- kalavimas.

pasirinkti ir patarti, kas būtų 
jam artimiausia ir prieinamiau-

, . . • i i Tėvai, būdami artimiausiamekurie eina maždaug treciojo sky j{ontajite 
riaus programos lygyje, antroji1 su vaikais, gali ankš

čiausia pastebėti vaiko palinki-“
, . . , . . mus ir gabumus bet kuriai mokspenktojo skyriaus programą ir , .... T ... . x. . . J * lo sričiai. Ir nežiūrint to, 'kadpažangiųjų — eina papildytą, ., . . ... _ ’, .. , į, , • i vaiko pamėgtoji sritis tėvams irarba išpieštą programą. Sakysi- ® . ..x ...... V- • nepatiktų, jie neturėtų pnesta-me tos grupes mokiniai jau škai =_ A, . •

to klasikus ir juos nagrinėja.
Dauguma mokyklų eina vidu-

— vidutiniųjų — eina normalią

rauti ir suniekinti palinkimų. 
1 Priešingai, tėvai turėtų kaip tik

rio

kai angliškąjį žodyną iau žino- ties, apie 500-600 psl., daugeliu pažįstam:: EI. Vilčinskaitė, Br.

Daugelis tėvų leidžia jaunas 
mergaites į baleto studijas. Ir 
tai gerai daro. Natūralus jaunų

me, kaip labai rimta) paruostą, 
turtingą, didelės apimties, apie 
580 psl. Terra antrąją laidą duo 
da ofsetu, kiek galimybės lei
džia pataisiusi visas pastebėtas 
pirmojoje laidoje korektūros 
klaidas. Sunkiau su angliškai lie 
tuvišku žodynu, taip pat didelės 
apimties, būsiančiu apie 600-700

mergaičių noras būti šokėją, bet i didelio formato puslapių, su tar 
tai dar nereiškia, kad jos ir bus, ties nurodymais, kuriam specia- 
šokėjos. Tik šokis gali sužadinti lių šriftų greičiausia teks jieš-
jų tikrąjį palinkimą ir jas nu
vesti į savo gabumų sritį.

Labai dažnai vaikai, bent pir
mųjų augštesniosios mokyklos 
kursų, mėgsta pasakoti tėvams 
parėję namo apie einamuosius 
dalykus. Tėvams nesunku paste
bėti, apie kurį dalyką vaikai dau 
giausia kalba ir su pamėgimu. 
Tai ženklas, kur jo širdis ir pro 
tas linksta. Tokiu atveju tėvai 
turi nepagailėti pinigų ir nupirk 
ti iš tos mokslo srities popula- 
rių knygų. Tegu vaikas pasiskai 
to ir plačiau susipažįsta, rasi jis 
tokiu būdu ir atsieks savo tikrą
jį kelią.

Trumpu rašiniu neįmanu ap
žvelgti visų gabumų apraišką. 
Čia tik nurodyta kelios ir tegu

koti Vokietijos spaustuvėse. Lie 
tuviškai angliškasis žodynas iš
leidžiamas šį pavasarį, Angliš
kai lietuviškas — greičiausia 
1958 m. paabigoj, ar 1959 m. 
pradžioj.

• Marius Katiliškis užbaigė 
ir atidavė leidyklai naujausiąjį 
savo romaną Miškais ateina ru
duo. Veikalui siužetas parink
tas iš šiaurės Augštaitijos kai
mo gyvenimo, jame vaizduojami 
nuošalaus kaimo žmonės: ūkinin 
kai, samdiniai, miškų kirtėjai, 
melioracijos darbininkai ir 
sprendžiamos socialinės proble
mos. Veikalas didžiulės apim-

atžvilgių — tai nuostabi mūsų Raila, O. Šimaitė, O. Goberienė, 
kaimo tipų galerija, vieningas.’J. Tysliava, J. Grinius, J. Ere- 
stiprus gaivališka pasakojimo tas> A Ranitas. Tai bene pirmas 
jėga, gilus kaimo gyvenimo iri . , ...
kaimo žmonių pažinimu. Veika-
las parašytas nepaprastai sun- leidVkla Prašo straipsnių iš pa- 
kiose sąlygose ir betgi atrodo J sitraukusių į laisvuosius vaka- 
— geriausias M. Katiliškio kū-l rus tremtinių.
ryboje. Leidžia Terra, knyga ne-| 
trukus atiduodama spaudon ir 
išeis rugsėjo pabaigoj ar spalio 
pradžioje.

• Prašo straipsnių Lietuvos 
leidiniams. LTSR Valst. Groži
nės Literatūros leidykla propa
gandiniame laikraštyje "Už su-l 
grįžimą į Tėvynę” paskelbė, kad 
Lietuvoj leidžiamas Salomėjos i 
Neries raštų tritomis: rankraš
čių, laiškų, atsiminimų. Ją paži
nusius prašo medžiagos. Išvar
dinami tremtyje esantieji jos

•auguma moKymų eina viau-i , . . .x. « . I, . .. , , _ ,keliu. Jose atkreipiamas dė.’Augiau pastūmėti vaiką jo pa- būna tėvams besirūpinantiems
mesys į gabiuosius ... ! mėgtamokinius. kryptimi ir visomis iš- 

galėlėmis sudaryti sąlygas, kad

MIDLANDtAe»

MiVsta

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

t PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

• FNDROVf

Savinas and Loan*. 
Association

. - flisilltii1VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuviška. gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTEĘN AVĖ. PR 8-9533

4038 Archer Avenueskvo vaikų ateitimi, kelrodžiu 
bei nuoširdžiu patarimu.bet ne neišskiriami, laikomi beni T.. ... x ., . I tik galėtų vaikas išvystyti tojedrai normaliose klasėse1. Tik to-, ... , J J Jsrityje savo gabumus.

Tačiau ne visi ženklai, iš ku
rių tėvai nustato vaiko palinki
mus, identifikuoja ir vaiko ga
bumus. Todėl tėvai norėdami pa 
dėti savo vaikams turi būti nuo 
latiniame kontakte su mokyto
jais, o ypatingai gabumų nusta
tymo periode. Sakysime, dauge
lis jaunuolių mėgsta muzikos 
klausytis ir net dainuoti, bet tai 
dar nereiškia, kad jau jie turi 
visus privalumus muzikui. Natū 
ralus reiškinys, kad jaunuolis 
mėgsta muzikos klausytis ir ją 
kartoti. Muzika turi labai dide
lės reikšmės jaunuolių auklėji
me. Statistiniais duomenimis ap
skaičiuojama, kad jaunuoliui ar 
jaunuolei išauginti reikia 16,000 
— 17,000 dolerių, ir išlaidų tar
pe numatoma nemaža^ procen-

kiose mokyklose gabesnieji mo
kiniai gauna papildomus specia
lius darbus ir jie išeina išplėstą 
programą. Tai daroma dviem 
tikslais: pirma — noras palai
kyti mokinių smalsumą mokslui, 
antra — padėti gabesniesiems 
mokiniams išvystyti savo gabu
mus.

Clevelande ir pradinėse mo
kyklose daroma pažangiųjų mo
kinių atranka. Jau aštuntame

tai. Kinų, sporto ir kitokios skyriuje yra atrinkta 715 ber- 
žvaigždės su mažesnėmis pastan niūkų ir mergaičių. Baltimcrėje, 
gomis turi daug didesnius ma- nors gabesnieji mokiniai laiko- 
terialinius laimėjimus negu mok mi normaliose klasėse,- bet yra 
slo žmonės. Todėl jaunimui ne- sudaryta augštesniosiose mokyk 
be pavyzdys darosi gabusis mok lose specialioji programa, kur
sle, bet sporte ar kitoje srityje.

Mokslui abuojumas jaunuolių 
tarpe visuotinas reiškinys. Pa
gal statistinius duomenis 20% 
mokinių nebaigia augštesniosios 
mokyklos, nors augštesniosios 
mokyklos ' mokslas Amerikos 
jaunimui palankiausiai prieina
mas ir geriausios sąlygos jį baig 
ti; ir iš vieno ketvirčio visų A- 
merikos jaunuolių, 18 metų am
žiaus, 60% nebenori lankyti ko
legijų.

Augštesniosiose mokyklose a- 
buojų mokslui mokinių susida
ro dauguma. Ir ta dauguma pri
meta visai klasei savo pažiūras 
į mokslo vertę. Gabesnieji mo
kiniai dažniausia ignoruojami 
arba net pašiepiami. Tokioje ap 
Įtakoje gabieji mokiniai nyksta. 
Nebenorėdami išsiskirti iš dau
gumos, pradeda domėtis ne mo
kyklai deramais dalykais, nebe- 
ruošti pamokų ir sąmoningai ne 
atsakinėti mokytojui į klausi
mus tik dėl to, kad “nepatogu 
žinoti į visus klausimus atsaky
mus”, Iš tokių abuojų mokslui 
mokinių intelektualinis prieaug
lius nedaugei gali tikėtis.

Ką daryti?
Ką daryti, kad intelektualinis 

prieauglius nenyktų ? Tuo klausi 
rau yra susirūpinę visa eilė pe
dagogų, mokyklų vadovybių. 
Siūloma gabesniuosius mokinius 
išskirti iš normaliųjų klasių ir 
jiems sudaryti geresnes sąlygas, 
kad galėtų išvystyti savo gabu
mus. Betgi gabiųjų mokinių at
rankos klausimas nevienodai su
prantamas ir šiuo reikalu ben
dro sprendimo nėra. Vienas iš 
sunkiausiųjų uždavinių — at
rinkti gabiuosius mokinius. Tam 
i^ikalinga specialūs testai ir mo 
kytojų atestacijos, kurios negin 
čijamai įrodytų mokinio gabu
mus.

Kol nėra šiud klausimu švie
timo ekspertų' pasisakyta, at
skiros mokyklos veikia savo nuo 
žiūra. Pavyzdžiui, Bronx (N. 
Y.) yra įsteigta speciali gabie
siems mokiniams mokykla — 
Higli School of Science. Kaiku- 
rie miestai sprendžia šią proble
mą kiek atsargiau. Tose pačiose 
mokyklose steigiamos atskiros 
klasės pažangiesiems moki- 
niaihs. Bet ir čia pasivaidena 
segregacija ir atsiranda nema
ža prieštaraujančių prieš gabes

gabesnieji mokiniai gali baigti 
mokyklą per trejus metus, vie
ton ke tvėrių.

Nežiūrint į tai, kad gabiųjų 'J 
mokinių atrankos klausimas 
kaskart darosi vis aktualesnis, 
švietimo ekspertų dauguma pa
sisako prieš gabiųjų mokinių iš
skyrimą iš normaliųjų klasių. 
Toks gabiųjų mokinių išskyri
mas pažeidžiąs konstituciją, pa
galiau ir patys išskirtieji mo
kiniai pasijaučią nepopularūs ir 
darbą išskirtose klasėse atlieką 
tik dėl prestižo.

Bandymai universitetuose
O vis tik yra stiprių įrodymų 

ir svarių argumentų už gabiųjų 
mokinių išskyrimą* iš bendrųjų 
klasių. Praeitą vasarą Texas uni 
versitetas organizavo penkių sa
vaičių vasaros metu chemijos 
kursus trečiųjų metų augštes- 
niųjų mokyklų mokiniams. Pa
sisekimas milžiniškas. “Jie val
go ir geria chemiją ir guli ant 
jos”, — sako tų kursų dekanas 
L. D. Haskey, — “ir tie moki
niai, grįžę į savo klases, bus pir
mieji pionieriai chemijos mokslo 
pažangume”. ,

Įsidėmėtini Northwestem uni
versiteto psichologijos profeso
riaus Paul Witty žodžiai. Jis, 
gindamas gabiųjų mokinių išsky 
rimą iš normaliųjų klasių, pasa
kė: “Gabieji mokiniai, arba ta
lentai yra daug vertingesni tau
tos šaltiniai, negu alyvos ar ura- 
niumo. Todėl reikia iš anksto 
nustatyti vaiko gabumus ir juos 
globoti per ištisus mokslo me
tus nuo pradžios mokyklos iki 
kolegijų”.

Čia paminėtina tik maža da
lis to judėjimo, keliančio gabiųjįj 
mokinių atrankos klausimą. Jis 
dar neišsivystė į visuotinumą ir 
todėl gbiųjų mokinių atrankos 
reikalas neturi bendros siste
mos. Įdomu būtų pažvelgti kokį 
gi vaidmenį galėtų vaidinti tė
vai gabiųjų mokinių atrankos 
problemoje.

Tėvų vaidmuo
Reikia pastebėti, kad tėvai la 

bai dažnai daro fatalines klaf- 
das vaiko gabumų bei jo palin
kimų nustatyme. Todėl tėvų 
vaidmuo gabiųjų mokinių ir ta
lentų atrankoje labai ribota. 
Daugelis iš anksto įtaigoja sa
vo vaikams vieną kurią mokslo

i

KRONIKA
• Vilius Pėteraitis, montrea- 

liškis mūsų kalbininkas-anglis- 
tas, šiomis dienomis susitarė su 
knygų leidykla Terra dėl dviejų 
žodynų — Lietuviškai angliško 
ir angliškai lietuviško išleidimo. 
Pirmasis žodynas, lietuviškai an 
gliškasis, jau buvo išleistas 1949 
m. Vokietijoje ir dabar Terra 
leidžia antrąją jo laidą. Angliš
kai lietuviškas žodynas bus vi
siškai naujas, šiuo metu jis jau 
užbaigtas iki P raidės, šiemet 
bus visiškai baigtas ir atiduo
tas leidyklai.

Tinkamų šiandieniniam varto 
jimui didžiosios apimties anglų 
kalbai žodynų šiuo metu didelis 
trūkumas ir abu žodynai čia už
pildys didelę spragą. Dletuviš-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PRISTATOM 

PATAISYMUI 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristatymą 

Teikiame Nemokamai
Raštine atidara kasdien nuo:

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas ............. ....*?................................ $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš ...................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I l-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vlce-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings
liillllllilSiiifilII

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
{Archer Avė. ot Sacramenlo)

PHONE: Vlrginia 7-1141

I.'

T«l. LA3-671* 

AUGUSI SALOUKAS Pr.Tid.m^

1957 BUICKAS 
Tik

#2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUIČK,lnc- 
907 W. 35th St., Chicago 9, Iii. LA 3-2022

HiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiMiiiiiiiiiiiii*

! PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigos, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai U artimu «* 

tolimų distancilų ftaukitp šokančiai

ANTANAS VILIMAS
Mlfi 8 UTUANICA 4VE. CHirAGO. (UI

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

meny turinčiu ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So, Hoyne a»e„ Telef, Vlrginia 7-7097

Telefonu — FRontler S-1R8? į.'

JONAS G
J. G. TELEVISION COMPANY

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

TV APARATAI: paprasti Ir Hpalvotl, automatiški, valdomi nuo tolo, 
neftlojaml. Jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, baterijiniai. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitariniai.

ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

NARIAI LIETUVl(] TAI P IK SKOLINIMU

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

I R
Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS &
8245 S. Westem Avė.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III.

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

DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8, III.



šeštadienis, vasario 16, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS t
5

f
INVENTORINIS PREKIŲ 

IŠPARDAVIMAS
LIETUVIŲ PREKYBOS 

NAMAI
3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226
Kas turi gėrę skonį — viską perka pas Lieponį

Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, 
geriausių Amerikos iabrikų, kainos be užsiprašymo, 

išmokėjimai iki 3-jų metų. Pirkėjų sąskaitos 
neparduodamos finansų kompanijoms

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai 

padaroma miegama lova. Pas mus pirksite tiktai už $59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir altoman, 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai .................................................................. $119.00

Už $200.00 parduodama Simmons 57 metų stiliaus sofa 
ir fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 
metų, pas mus dabar tik ............................................. $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos sta
liukas su formaika viršumi ir du lempų staliukai do
vanai, pas mus tik ........................................................ $2^9.00

Už $500.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen,
Pullman, Simmons, Northome, Howard ir kitų fab
rikų, garantuota 20 metų pas mus .......................... $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo me

džio pas mus ............................................. ................. $39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stiklo veid

rodžiu pas mus ......................................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidab

ruotu veidrodžiu, bookcase lova, dvi puikios lempos 
pas mus išparduodama po ............................................. $149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ..................................... . ..................... $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus 
miegamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, 
klevo ar Filipinų raudonmedžio,dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus ............................................................ $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto

su formiea nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tiik ............ ............................................................ $199.00
Už $500.00 parduodami 5 dalių valgomieji, su šlifuoto 

stiklo stumdomom durim, pas mus šiame išpardavi- 
' me tiktai .......................................................................... $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, rie

šuto, ar šviesaus mahageni, su puikiu foanica baru 
pas mus tik .................................................................... $550.00

Šis valgomasis susideda iš 17 dalių.

VIRTUVES BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formiea viršumi, su ke

turiom kedėm, įvairių splavų tiktai pas mus .............. $39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų ............... ............................................................... $59.00
Už $140.00 siūlomi Formiea stalai su 6 puikiom kedėm tik $99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo 

ar raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaus
tukas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui piauti 
peilis — pas mus tiktai .................................................. $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar ma
hagoni spalvos su formioa viršumi pas mus sausio 
mėnesį tik ............................................................................ $49.00

Už $40.00 parduodamos knygom spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahogoni spalvos šį mėn. tik $29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maho
goni ....................................... . ........................ .. ............. $69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stil., su šlifuotu stiklu $149 
Už $120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto 

stiklo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto 
ar šviesaus mahagoni medžio pas mus.......................... $70.00

MATRACAI, LOVOS
Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai .......... $12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $19.50 
Už $50.00 parduodami Simmons matracai 15 metų ga

rantija pas mus ................................................................ $39.00
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tiktai per išpardavimą $9.50 
Medinės lovos pilno dydžio visų spalvų, pasilikę 50 lovų, po $19.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo importuoti kilimai 

30x54” tik .................................................................... ... $5.00
Po $69.00 parduodami vilnos ar ryon įvairių spalvų ki-
. Urnai tik ......................................................................... $49.00
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelovv vil

nos kilimai po ............ .............. ..................................... $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 

100% sq.-ya .................................................................. $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub pėdų šaldytuvai Admiral, 

Westinghouse .................................................................... $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asme

nų šeimai tiktai ......................... .................................. $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano virimui pečiai pas mus

šį menesį ............................................................................ $99.00
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durimis, ne-

duštamo pore.................................................. ................... $149.00
Skalbiamos mašinos su dvigubom sienom ir automatiš

kais gręžtuvais tik .......................................................... $99.00
* TELEVIZIJOS IR RADIO

$15.00Balti radio aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai..
TV ARC, ženith, Admiral, Dumont, General Electric,

stalo modeliai ..........................................................*.............. $99.00
TV ant grindų pastatomi visų fabrikų šviesūs ar tam

sūs medis 57 metų modeliai šį mėnesį už ............ .. $199.00,

• FURNITURE (’ENTER. INC.
Įmonės vedėjas IRSTĄS LIEPONIS 

b 3224 SO. HALSTED STREET 
Tel. VIctory 2-4226

Prekyba atidaryta:
Pirm., Ketvirtadienį 9- 9:30 v. 

įįt Kitom dienom 9 6 v
W Sekmadieniais 10— 5 v

Iš mūsų kultūrinio gyvenimo

Parodos ir koncertai Los Angeles

JUOZAS BERTULIS, Kalifornija 
Iš kultūrinio gyvenimo

Visai trumpu laiku Los An- 
geliečiai buvo sužavėti keliais 
gilaus meno pasirodymais, kurių 
įspūdžiai buvo kiekvieno priva
taus subuvimo svarbioji tema.

Pirmasis iš jų — mūsų daili
ninko Rūkštelės meno paroda. 
Neilgai trūkus, Dailiųjų Menų 
klubo valdybos pastangomis, bu 
vo išstatyta dailininko Pautie- 
niaus paroda. Sausio 27 d. mū
sų gerbiama dainininkė p-lė Fl. 
Korsakaitė, apvažiavusi daug 
lietuvių kolonijų rytuose, davė 
savo rečitalį Los Angeles mies
te. Vasario 2 d. įvyko muz. Bro
niaus Budriūno kūrinių rečita
lis. Šie visi dalykai lietuvių var
dą nuolat |^elia į tinkamas augš- 
tumas pasaulinėje arenoje. Prieš

tiktai trumpam laikui, žiūrėk, 
jis ir vėl lietuviškoje dirvoje.

Jis taipgi yra įdomus kaipo 
dirigentas. Bereikalingų užsimo
jimų nedaro, o jei užsimoja, cho 
ras lanksčiai pasiduoda, tarsi 
klavišai po jo pirštais. Jis su
geba iš choro ištraukti aiškią 
dikciją, darnius niuansus, sceni
nę discipliną ir t. p. Jo chore ne
sigirdi, kad prie patogių sąlygų 
koks nors balsas vyrautų, nors 
tame jokio specifinio reikalo ir 
nebūtų. Bažnyčioj^ toks giedo

rizuoja. Ansambliui tai yra pats 
svarbiausias veiksnys.

Mūsų virtuozas čelistas Algi
mantas Motiekaitis solo pagrojo 
Br. B-no ‘‘Avė Maria” ir “Rau
da”. Jeigu šiuos sugrotus daly
kus kas nors bandytų kritikuo
ti, būtų vien tiktai tuščios va
lios priekabis. Alg. Motiekaitis 
yra pilnai pasitikys savyje ir 
savo mene. Violončelė yra vien 
negyvas įrankis, kuris visai pa
klusniai ir gyvai perduoda Al
gio Motiekaičio vid. emocijas.

jimas duoda jaukų ramumą su- į orįnjai choras irgi gražiai atro- 
sikaupimui.

Jei paliesime operos solistę 
Helen Swaggart, ji yra mūsų 
kolonijos numylėtinė. Scenoje 
pasirodžius, ji visad yra publi
kos šiltai priimama. Ji meniš-

i . .. . .. . . . » kai interpretuoja iv. stilius: jijuos svetimtaučiai atsineša su . ..• klasikine rimtame žanre, ji na-pagarba, neskaito jog tai yra
■ rimta kultūros jėga. Ne vienas 
. iš rimtųjų svetimtaučių tikrai 
stebisi, kad, palyginamai, tokia 
negausi tauta Amerikai duoda 
tiek daug kultūrinio įnašo.

Koncertai ir rečitaliai

Man, kaip muzikui, tebūnie 
leista truputį sustoti prie mu- 
z;kos. Terminu “koncertas” mu
zikos formų mokslas vadina to
kį ilgesnį sonatos formos vei
kalą, kurį atlieka vienas ar dau 
giau įvairių instrumentalinių 
solistų ir kuriems akompanuo
ja simfoninis orkestras (nesant 
jo, kartais pavaduoja fortepio- 
nas).

Jeigu gi visą vakaro progra
mą atlieka tiktai vienas solis
tas (pvz. p-lės Fl. Korsakaitės), 
arba jeigu viso vakaro progra
ma sudaro tiktai vieno kompo
zitoriaus veikalai (pvz. Br. Bud
riūno koncertas, Los Angeles), 
arba jeigu viso vakaro progra
mą atlieka vienas aktorius — 
deklamatorius, tokie parengi-

Br. Budrumas

tūrali idilijoje, ji tragiška ope
rinėse arijose bei atitinkamo sti 
liaus dainose, ji taipgi nepapras 
tai šelmiška liaudies stiliaus dai 
nose. žodžiu, ji scenoje yra pilna 
laisvumo.

Tą laisvumą jai gražiai papil
do jos nuolatinė a kdhipaniatorė
Miss Ruth Buell. Juodvi yra tar 

mai vadinami “rečitaliais”. Pub s* suaugusios kūnu ir siela, 
likoje gi yra išsidirbęs savo ter, Moterų choras padainavo B.

Perskaitę dieni-. “DraujSa". (įmikite jj kitiems

minas: koncertu įprasta vadinti 
kiekvieną parengimą, kurio pro 
gramą atlieka vien muzikinės 
jėgos. Kaip mes bevaidintumėm, 
paskutiniųjų dviejų koncertų ly 
gis šioje mūsų kolonijoje buvo 
maloni staigmena, nes panašių 
koncertų mūsų kolonijoje dar 
nėra buvę. Mūsų tautiečiai šiuo 
se koncertuose jautėsi esą tik
roje dvasinėje šventėje.

Fl. Korsakaitė auditoriją vi
sados žavėdavo savo riiptu žan
ru. Savo gi rečitalyje ji davė 
dar ko tai naujo, ne kasdienio. 
Visos programos dalykai buvo 
pravesti stilingai. Buvę tame 
parengime mūsų solistės meną 
giliai įvertino ir net keletą kartų 
savo triukšmingomis katutėmis 
išprašė padainuoti dar ką nors. 
Tiktai labai gaila, kad labai ma
ža dalis visuomenės tinkamai te- 
išnaudojo tą retą ir vertingą 
progą.

Muz. Broniaus Budriūno reči
taliui suruošti iniciatyvą pasiė
mė Am. Liet. b-nės valdyba, va
dovaujant d-rui K. Alminui. Iš 
prisiųstos pakvietimuose pro
gramos matėsi, kad žadama bū
ti B. B-no rečitalis įv. formose, 
todėl publikos prisirinko pilna 
parapijos salė. Svečių tarpe m a 
tesi taipgi ir garbingi svetim
taučiai, kaip: S. Strakacz, bu
vęs Lenkijos general. konsulas 

1 N. Yorke (buvusio prezidento 
Pederevskio asm. sekretorius); 
prof. Peterson, City College ope 
ros klasės vedėjas ir chorų di
rigentas; Misa E. Barttley, In
ternational Institut direktorė; 
be to — operų dalyviai, pianis
tai, kaikvrių amerikonų bažny
čių vargonininkai ir kt.

B. Budriūno kūryba ir 
dirigavimai,

Kaipo rečitalio solenizantą,! 
ne pro šalį muz. B. Budriūną 
irgi truputį apibūdinus. Savo 
veikaluose muz. B. B-nas yra 
neo-klasikas ant tautinio pagrin 
do. Jis galbūt to ir nepastebi, 
kad savo kūriniuose parodo, jog 

j ’ojo dvasia yn lietuviška. Kai- 
kur jis lyg nuslysta į Lisztą ar- 

t bu. Įta^hmaninovą ar t. p., bet

B-no originalias dainas: “Išėjo 
mergelė”, “Tėviškėlė” ir “Ru
giagėlės”. Pirmosios dvi dainos 
turės savo ateitį. Reikia ma
nyti, kad visuomenėje jos pri- 
gys kaipo liaudies dainos. Tre
čiosios dainos vidury gavosi 
įspūdis, jog kur tai gieda vai
dilutės.

Vyrų oktetas dar jaunutis. 
Be to, trūksta natūralaus I-jo 
tenoro. Bet iš tos turimos me
džiagos, B. B-nas išugdė ką ga
lėjo ir kiek buvo galima. Vyrai 
nerėkia, bet dainuoja. Balsai 
vienas kito neslopina bet solida-

Norėdamas patirti dar pilnes- koncertas buvo organizuotas A. 
nių žinių, muz. B. Budriūnui pa- Liet. b-nės Dėl jo pakąrtojimo 
tiekiau keletą klausimų: kolkas dar niekas nesikreipė.
- Kaip ilgai Tamsta ruošei-?<aikurias dainas lėks padainuo

si šiam koncertui? | U Hollywoodo auditorijoje. Ten
, vasario 27 d. vakaras skirtas

— Pereitą pavasarį Lie, b-nės| lietuvių kultūrai ir menui, 
pirm. dr. K. Alminas užklausė
manęs, ar aš sutikčiau prisidė
ti prie paruošimo programos, 
jei L. b-nė ruoštų mano kūrinių 
koncertą?.Aš mielai sutikau ir 
pažadėjau rūpintis programos 
reikalais. Koncertui data buvo 
numatyta vasario 2 d., bet, ka
dangi aš vadovauju Šv. Kazi
miero bažnyt. chorui, tad pirmo

A. Cavalcade of Culture tvar
ko Los Angeles miesto Suaugu
sių Švietimo departamentas. Įė
jimas ten visiems laisvas.

— Ar numatote savo kūrinius 
užrekorduoti?

aip. Aš norėčiau išleisti 
keletą plokštelių, bet einamiejiJaponė lietuvių chore

Mišrusis choras susideda isį je ejjgje stOvi parapijos koncer-1 nnudelsia pasiruoši- 
50 asm. Danuoja net ir viena Į tai 0 jų buvo net penki Raį mą įdąinavimui, nes koncertinė
japonė, kuri lietuviškai nekal- matote, apart giedojimo bažny- interPretaciJa netinka įdainavi- 
ba. Choras darnus. Scenoje iš 1—•’ 1čioje, choras turėjo kas mene- mu’ * plokšteles, 

sį dar po atskirus pasirodymus, — Jūsų chore mačiau dainuo- 
kuriems buvo ruoštasi pirmon ja viena .japonė. Kaip ji ten pa- 
eilėn. Savo kūrinių koncertui teko?

; ruošiausi tiktai apie penkias sa-
puošnumą. Išstojimui choristės 
turi net trijų rūšių uniformas:
koncertams - išeiginiai rūbai vaites Tiktai”dė7a"cŲo;is7ų 
(baltos palaidinukės ir ilgi juo
di sijonai), tautiniai šventei — 
tautiniai rūbai, paprastam išsto 
jimui — trumpesni sijonukai.
Choras atspindi dirigento pas-! 
tangas. Pirmu pamatymu kai- 
kam gali kilti mintis — turbūt 
Budriūnas neturi stiprių balsų, 
kad taip tyliai dainuoja. . Bet,
kai ateina atitinkamas momen-j jg mano kūrinių, sukurtų laiko- ^es' galėtų būti geriausiu pa- 
‘ ~ 1932_’1957 m Sonatą!vyzdžiu mūsų lietuviškam jau-

fortepionui gavau prieš kelias!nirnut
savaites. Tai yra mano seniau-Į — Kirr buvo spausdinami Jū- 
sias išlikęs kūrinys, nes kiti ran sų kūriniai ir kur jie yra sukrau 
kraščiai ir daiktai sudegė per ti ?
karą. Kitos programoje patiek- . . ....

protėvių žemė” (žodžiai B. Braz tos dainos buvo parašytos po ~ Dau»lausiai mano kūrimus 
džionioh Dainavo solistė ir cho karo, Vokietijoj. išleido Muzikos Žinios. Be to,

Pašvaistė ir Patria. Tos leidyk-
— Ar numatote šį koncertą 

pakartoti platesnei visuomenei, 
t. y. svetimtaučiams?

— Kaip Jums yra žinoma, šis

P-lė Ssu stipendininkė. At- 
liam lapkvmuisi į repeticijas, Vįį0 J USA studijuoti. Išgirdu- 
nors ir pe'r trumpą laiką, pro-į 81 baznycioJe ^ledanti chor{*- Pa 
grama buvo tinkamai paruošta. Į reiske norą Jame dalyvauti. Tie- 
Už tai visiems programos daly.;sa’ musų chore yra buv* do
viams aš esu laba, dėkingas. u kitataučių, bet. kai reikėjo

išmokti lietuviškai,- ir dar min- 
— Kada buvo sukurti šiai tinai, negalėjo ištarti. Bet ši 

programai kūriniai? p-lė puikiausiai taria lietuviškai,
Programa buvo sudaryta kaip matote, dainavo iš atmin

uo-

tas, Budriūnas užsimoja ir cho
ras parodo savo galią. Akom- 
paniatorė Alice Dotts tame irgi 
daug gelbsti.

Labai sklandžiai sudainavo B. 
B-no paskutinę dainą: “Mano

ras. Publika nenurimo, kol si 
daina nebuvo dar kartą padai
nuota.

Užbaigoje dar galima paminė
ti, kad Br. B-nas mūsų kolonijai 
buvo reikalingas. Jis apsukriai 
sugebėjo čia sukurti gražų ir 
proporcionaliai didelį muzikos 
kolektyvą. Los Angeles gyve
nančiųjų tarpe nėra nei vienos 
tautos, kuri turėtų prie bažny
čios panašų chorą ir dirigentą, 
kuris būtų taipgi ir kompozito
rius.

Br. Budriūnas yra žinomas 
labai plačiai. Siame rečitalyje 
jj pasveikino raštu: prof. J. Ži
levičius, Vasyliūnas, Alice Ste- 
phens ir jos choras, Baltrušai
tis, Jakubėnas, Kreivėnas, Ku
dirka, Skridulis, St. Sodeika, Au 
gaitytė ir iš Italijos J. Liusti- 
kaitė bei St. Baranauskas, žo
džiu pasveikino dirigentą ir vi
sus choristus bei kitus dalyvius 
— dr. K. Alminas ir Dailiųjų 
Menų klubo vardu bei savo var
du — šio straipsnio autorius, 
sveikino ir koncerte dalyvavę 
Kuraičiai.

Iš šio koncerto gautasis pel
nas numatomas skirti muz. Br. 
Budriūno kūriniams išleisti.

los taipgi ir platina. Atsarginių 
egzempliųrių turiu ir aš pas sa
ve, ir jeigu kas kreiptųsi, galė
čiau pasiųsti. ■ i

“SfcAUSlte perkrausiJįį
“ 1$ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEII TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTmO (PANK/A! 
H&ų METU PATYRIMAS- PIGUS IR SĄŽININGAS PAT4RNAWHAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Atknmk 5-9209

MOVIMO

Atliekame dideliui. ir ir'-.žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 Wesl 7lst Str. (Kampas Talman Are.)
Telel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbiook 5-5934

skip’s m:,CE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES — WALBROOK 5-8202

FEBRUARY-VTSARIO 14, 15, 16 d. d.

MARTELI, THREE STAR COONAC Fifth $4.98

COURVOISIER THREE ETR COONAC Fifth $4.98

IMPORTED FRENCH COONAC Fifthi $3-49

ORAIN ALCOI1OL 1«>0 PROOF V.S.P, Fifthi $4-89

CINZANO VERMOUTH 1
Dry or SweH Fifthi $.|39

KIJAFA WINE Fifthi $|.69

LANO’S 8 Vear OLD 8COTCH Fifth $4.59

CURACAO LIQUEUR Fifth $3.59

KARCLAY’S OIN , (l ull Quurt) $3-29

ŠTEINUAflKR (URQUELL) Fifth $4.59

Pridėkit lanpy Ii Šiandien, Turėsit Rytoj?
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMB

FRANK’S TV, & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

VIRS 15,000.000 Amerikos gyventoji; žino
Kart taupyti apdrau^tim* Taupvmo ir Skolinimo KendrovAar vra 
Kauro ir pelninga

(Tnivemal Ha vingu nnrt laitin AuMoetatlon užtikrina aauon 
na Ir gražu pelnų.

Saugumą užtvirtina N»« vienytę VaHtyhlę valdžios agento ra (h 
SIO.IMto 00 kiekvienam turtėlini ir reikalingi rezervai, n neina 
(taivrnftiu Ir aažlnlngu pantangoe

Galite taupyti atvykdami aameniAkai ar per lalūkua Bna r* 
*- Ir draugiška* patarnavimu*

‘*1 paaknlu ir visai*, finansiniai- reikalai, bre*pir*t*« x

UNIVERSAI SAVINGS
AND I.OAN ASSOClAnON 

7J«M) £>. Halsted Street CTucago M. Illnois
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NAUJOS KNYGOS OKUP. LIETUVOJE Okupuotoje Lietuvoje mas. Be to, žadama išleisti A. jų parų šiltoje, žmog us kūno kia. Blogas burnos kvapas turi 
J r J J Laigonaitės “Dabartinės lietu- temperatūroje. ryšių su gausesniu bakterijų kie

ANT.-BERNOTAS, VVaterbury, Conn. ▼ Ką mano spausdinti. Oku p. vių kalbos kirčiavimą’’, I. En-1
Lietuvos Valstybinės Grožinės dzelino “Baltų kalbų garsus ir 

1. LIETUVIŲ TAUTOSA- skriaudžiamuosius būrus bau- Literatūros leidyklos vyr. rėdąs formas“ “Pirmąją lietuvių kal- 
KOS RINKTINE, Lietuvos TS džiauninkus, kuo, esą, K. Done- torius yra J. Tornau. Jam vadu-j bos gramatiką” ir p.
R Mokslų Akademijos, Lietuvių laitis “garbingai atsistojo tary-ivaujant jau sudarytas 1957 m.
Kalbos ir Literatūros instituto binių tautų įžymiausių praeities * darbo planas. Iš
leidinys, paruoštas jo tautosa- poetų gretoje”. Tik L. Gineičiui' literatūros žadama 
kos kolektyvo: Amb. Jonyno, nepatinka, kad K. Donelaitis sa-į Mykolaičio-Putino 
A. Mockaus, B. Uginčiaus ir M. vo kūryboje neagituoja skriau-
Vymerytės, ats. red. K. Korsa-

Sintetinis hormonas
, . Cornell universiteto chemikai,

Atrasta, kad abiejų lūpų at- lu- vadovaujami prof. Vincento du
spaudose bakterijų kolonijos Apie 95S lūpose esančių bak Vigneaud, įstengė sintetiniu bū

tai p 25 jr 278. Įskai , terįjy paprastai yra nekenks- du sudaryti antrą hormoną, ku- 
piingos. Prausimasis, dantų va- rJ gamina pituitarinė liauka.

bakterijas lupo- Tas hormonas pavadintas vaso-

svyruvo
tant ir virusus, nustatyta, kad

Tačiau asmenys, Predsin ir jis veikia pakeldamas
slogą, influenzą, rhi- krauj° spaudim^ ir sumažinda

mas slapumo tekėjimą. Kiek 
sin 

pirmą 
moną —

pit lai praneša žurnalas Scien- oksitociną, kuris svarbus gim- 
e Digest . dyvėms ir kūdikių maitintojoms.

džiamuosius sukilti ir kovoti
kas, dail. T. Kulakauskas, Vals- prieš skriaudėjus, bet pataria 
tybinės Grožines Literatūros "susitaikyti su esama padėti 
Leidyklos leidinys, Vilnius, 1954 mi”. Tačiau — “atmetę poemos! knygas. Salia to, numatyta iš-1 kykloje, nebūta. Matyt, vis sun-j pos”' inažiau bakterijų pertei- 
m„ 560 pusi. Į autoriaus siūlomą išeitį, mes gė- leisti D. Poškos, A. Strazdelio, ku buvo susidoroti su vadinamu

Vaižganto, V. Kudirkos, B “palikimu”. •šiuo metu, kada;
Sruogos ir Nėries raštus. pradėti leisti Maironio, Vaičai- 

Iš verstinių dalykų numatyta i čio, Biliūno raštai su komenta- 
! išleisti: F. Dostojevskio “Paže- rais, matyt, nusistatyta mėginai, 
mintuosius'ir nuskriaustuosius”, į Pagaliau numatyta išleisti 
B. Kelermano “Mirties šokį”, knygų apie Trakus (A. Medo- 

gražesnius ir charakteringos- H- Heinės “Rinktinę”, B. Prū- nio), Vilnių (V. Uždavinio) bei 
nius g3balus, ir šios jo pasakė- 80 ‘‘Lėle”. <*• Dickenso “Dom- 
čios: Lapės ir gandro česnis, bi ®ūnų”, R. Tagorės “Sudu- 
Rudikis jomarkininks, 6uo Did- žimą ’.. M_ Ąnderseno-Neksės 
galvis, Vilks provininks ir Ą- žmonijos kūdikį . 
žuols gyrpelnys. Valstybinės Politinės ir Moks

Knygos redaktorė J. Arba-,linės leidyklos vyr. redaktorius

, 1 rimes jo sukurtais meniškaisšia knyga bolaevikmis okup. j bul(ie8 va|zdais
"Lietuvos Lietuvių Kalbos ir L., mokomės nek „ išnaudotoJų... 
teraturos institutas pasišovė į ,

Toliau eina K. Donelaičio po
ema "Metai” (sutrumpintai), 
paimant iš visų keturių dalių

duoti, kad ir nepilną bei neto
bulą (taip ir prakalboj pasaky
ta) lietuvių tautosakos rinkinį. 
Rinkinys suskirstytas dviem 
labai neįprastais skyriais. Pir
mas knygos skyrius pavadin
tas: “Lietuvių tautosaka iki di
džiosios spalio socialistinės re
voliucijos” (tarsi ir Lietuvoje 
būtų buvusi kokia spalio revo
liucija...), antrasis — tautosa
ka po tos “revoliucijos”.

Pirmojo skyriaus tautosaka 
suskirstyta dainomis ir pasako
mis. Dainos padalintos taip: 
įvairios darbo dainos — viso 30, 
mitologinės dainos (jos šioje 
rinktinėje pavadintos dainomis 
“apie gamtos reiškinius”) — 5, 
meilės dainos — 11, dainos apie

Palangą (J. Sadausko 
Kiauleikio).

ir L. 
(j- h.)

A

Siunčiame pinigus i 

LIETUVĄ 

ir visas kitas šalis.

Turime tiesioginį ryšį te
legramų ar oro paštu.

Bučkiai ir bakterijos
Baltimorės Miesto kolegijos

Batiiir jūs gulite pirkti BABl'ŠKA BKANI) FAK.M STYLH 
('HEESE-SŪKĮ čia pat Chicagoje. Pagamintas senovišku būdu 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” Gaunamas jūsų apylinkės 
kiautinėje arba reikalaukite, kad jo pampintų tuojau pat.

Pristatymas pilnai garan
tuotas, ir jums persiunčia
me kvitą su asmens pa 
rašų.

čiauskaitė, iliustracijos dail. V.!T- Butkus pranešė, kad pirmoje laboratorijose buvo pravesti ty- 
Jurkūno, viršelis dail. J. Gaučo,j viet°Je nuspręsta išleisti K. rimai — kiek bakterijų galima 
men. redakt. L. Rymeikis, tech-1 Markso “Kapitalo” I tomą; kar-1 perduoti lūpomis ir burna. Buvo 
nikinis red. S. Mikalauskas, ko-' tu sU tuo pasirodys F. Engelso paimtos lūpų nuospaudos vyrų, j 
rektorė J. Gervienė, išleista 15, j “Anti-Diuringas”. Susigalvota moterų, nerūkančių ir rūkan-' 

patiekti žmonėms "didelį, apie čių, turinčių slogą ir apšašusių. 
800 puslapių iliustruotą rinkinį, turinčių lūpų dažus ir neturin-, 
nušviečiantį Lietuvos darbo žmo čių. Nuospaudos buvo paimtos : 
nių revoliucinio judėjimo istori- ant sterilizuotų stiklelių, kurie 1 
ją”. Taipgi numatyta išleisti: | paskiau buvo palaikyti iki dvie-
J. Jurginio brošiūrą apie 1905-_________________________ ____ į
1907 m. revoliucijos įvykius Vii- į

C00 egz.

KRONIKA
Rašytojas kun. Stasius Bū-šeimos gyvenimą (įvairiausių . . , . ,

dainų skyriui) - 53. vaišių dai ™den, Pere.kciė
nos - 7. dainos apie ■‘išnando-, » Maine .» florid’- Apsigyveno 

1 Miami mieste, Corpus Chnstitojus” (daugumoje baudžiavos 
laikų dainos) viso 15, dainos 
apie tėvynės gynimą ir karo tar 
nybą (daugumoje karo arba ar
timo turinio dainos) — viso 
22, žaidimai ir rateliai — 10, 
įvairios vestuvių kalbos ir ora
cijos — 3, raudos — 5, garsų 
pamėgdžiojimai. II dalis — pa
sakos (keliasdešimt ilgesnių ir 
trumpų pasakėlių), patarlės, 
priežodžiai, mįslės ir minklės. 

Visos rinkinyje duodamos dai

klebonijoj, kur jiumato ir ilgiau 
pasilikti. Turi spaudai paruo
šęs apysaką iš spaudos draudi
mo gadynės “Rūsti diena” ir ti
kisi netrukus ją išleisti. Taip 
pat atliekamu metu dirba ir prie 
kitų savo veikalų — lietuvių bei 
anglų kalbomis.

• Lietuvaičių Seselių institu
to leidžiamame mimiografuota- 
me lakraštėlyje LSI rašo dr. H. 
Lukoševičius apie šv. Kazimie-

. . , Delieious food expertly served In
muje; knygą apie 1863 m. “vals _ cheerfuif spactous jĮtning haii.s

\V«%1tlinx!s Showeft • Annlver-tiečių sukilimą Lietuvoje” bei • Omenie
“apie Suvalkijos valstiečių ju
dėjimą ^1935-36 metais’

Be a g-uest at your next party 
Make reservations today!

KAVS KATF.MNG KJTCHKN
Metų pabaigoje žada išeiti iš 7547 ,lTv,n* Papk„ o ?‘7289

spaudos eile monografijų apie - ---------------- ■--------- - --------------
dailininkus ir artistus: V. Drė- i
mos “P. Smuglevičius”, T. Ado-! 
monio “Vincas Grybas”, P. Gu- j 
dyno “J. Laurinkus”, V. Mikš
taitės “Kipras Petrauskas” ir 
J. Umbraso knyga apie Valsty
binio Akademinio Dramos teat
ro darbą.

Dėl pilnesnių informacijų 
rašykite arba telefuonuo- 
kite — Foreign Depart
ment FRANKLIN 2-4100.

AMALGAMATED TRUST 
& SAVINGS BANK 

III So. Dearborn Street

Chicago, Illinois
N. TOLWINSKY, M.D.

ANNOUNCES THE OPENING OF HIS OFFICE 
FOR THE PRACTICE OF

OBSTETRICS and GYNECOLOGY '
Hours By Appointment 1709 VYashington St.

MAjestic 3-6666 VVaukegan, Illinois

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

nos imtos iš senųjų ir seniausių! rą, kun. St. Yla — apie lietuvių žadama išleisti ir kalbos mok
jų dainų rinkinių ir dainynų. Be į moralines, socialines, protines į » 0 Pradedama leisti ra-
veik visos jos paduotos su melo ir dvasines ypatybes. ! somosios kalbos tėvo ( lietuvių
dijomis. Tačiau yra keletas ir .... _ , .
. L s i v- • . • Solistė Juze Augaitytė gy-labai plačiai žinomų ir dainuo- . j ,
jamų dainų, bet jų melodijų „e-Aendam“ Philadelph.joje toliau
H..— (pvz„ "Saulelė raudo-' dU°?a . da,navn"° “ 'r

l ruošiasi koncertams. Artimiau- 
! šieji jos koncertai numatyti De

literatūrinės kalbos pagrindė
jo) J. Jablonskio raštus. 1957 
m. išeis tų raštų tik vienas to-

duota
na”).

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS. sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, Iii. Telef. LAfayette 3-3085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

. . . . . . .. . , - -------------------------- .„------ Krautuvėje “MARGINIAI”
H ’rrr°!troita ir Wila«Jelphijos s». Sei- adresu: 2511 W. 69th Str.. Chl-jo skyriaus pabaigoje) duoda- mos koieeįioie - o ... S imos įvairios dainos iš 1905 m. R g J 36' rago 9, UI., galima gauti gra-į
laikotarpio ir I-os vokiečių oku------------------------------------------- žiausi, liaudies meno išdirbi- ,
pacijos laikų. Toliau eina įvai- I ę Y ” r\i n^a^’ ^n- ^os’ žurnalai, taip pat
rių bolševikinių rašeivų sugal- L/CkOWSK1, M. D« galanterija.
votos “dainos”, priežodžiai iri Announcin^fft|^ ,°p^nK of hls ------------------------------------ir
mįslės, pajuokiančios nepriklau
somos Lietuvos laikus ir garbi
nančios dabartinį okupantą — 
dėmesio nevertas propagandinis 
šlamštas.

Okupanto garbintojai labai 
kruopščiai surinko visokius nie
kus, pajuokiančius neprikl. Lie
tuvos laikus, tačiau 
ir negirdėjo” tokių 
kaip “Stalins maišą nešė, Le-1 
ninas atrišo — pilna Lietuvėlė 
ubagų priviso" ir panašių, o taip 
pst rinkinyje nėra nė vienos 
lietuvių partizanų dainos.

Knygoje yra 22 įvairios iliust 
racijos — senieji lietuvių muzi
kos instrumentai, dainininkės, 
įvairių senų leidinių nuotraukos ~ 
ir autoriai bei dainų švenčių 1^ 
vaizdai. Knyga gražiai iliustruo 
ta lietuvių liaudies meno moty
vų vinjetėmis ir užsklandomis 
(dail. T. Kulakausko darbas).

Knygos redaktorius Eug. Ma- 
tuzevičius, korektorė P. Petraus 
kaitė, išleista 10,000 egz. '

NEW RUTHERPORD 
DOCTORS BUILDING 

6737 ARCHER AVĖ. 
Office Hoursr:

Mon., Tues., Thurg. and Fri. 
1 to 4 p. rn. and 5 to 8 p. m. 

VVed. 5 to 8 p. m.
Sat. 1 to 5 p. m.

POrtsmouth 7-1223 
Emergency call PO 7-7374

Comptometro-Mašinraščio 
Mokykla Pradeda 

Pavasario Semestrą
Tuoj mesk dulkiną fabriką, nes 

jūsų laukia darbas švarioje raš
tinėje. Skambink mokyklos ve
dėjui P. Kesiflnui — tel. WA1- 
brook 5-4315. Mokyklos adresas:

“nematė $543 S. Albany Avė.
dainelių, ** 1 1 ■1 —

PasifinkHnHninrai — praleiskite vakarą čia’
MAKIE SHAW’S CLUB EVERGLADE
JflMų ftplmininkai Tex Rose ir Budri Oloff 

Užkandžiai biznieriama nuo 11 v. r. iki 3 v. popiet 
1’ietūn nuo 7 v. v. iki 3 v. r.

I.Al KITr: ORANl) OPENING!
Koktellų valanda 3 v. popiet iki 7 v. vak. 

GAnlen 2-AS3H 2501 W. #5th St.

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTELE ĮSTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO ĮGALIOTA.

Aukštos kokybės vilnonės 
angliškos medžiagos. Stan

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik .. $4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir blauųamas ‘‘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 .................................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09
Atvykite j STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek 

nei.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

“laces”, satiną, taffetą, ‘‘brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE,

1 Mokat* į rytus nuo Halsted St., 1% bloko į pietų* nuo 
Roooevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-B152.

0<X>00<XXXXXXXKK><XXX>-0<XXXXXX>-0<>-0<M>0<>C

K. tiASIŪNAS
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.

3 įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo- 
jimid. Jie toli pralenkiu savo kokybe gatavus 

ir pigiau kainuoja.
GYIS SOUTH MARSHFIELD AVESUE

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6323

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
PASINAUDOKITE mūsų lietuvišku, sąžiningu ir pigiu 

patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia- 
'gas. išsirinkite paiiukanuis siuntinius, kartu su adresais ir įnoiiev 
orderiu pasiųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (Į Azijos 
Sibirą $1.40 daugiau). Garantuojame 100%.

No. S ................ 113.34
20 sv. cukraus
No. 9 ................ 328.00
20 sv. k taukų
No. 22 ............ S2».at
2 sv. nr. pupelių kavos 

sv. 1 O7.n. šokolado 
sv. sviesto
sv. 7 ozs. ryžių 
sv. 3 ozs. bec. lašinių 
sv. 7 ozs. K. taukų 
sv. kumpio 

1 sv. arbatos 
1 sv. 2 ojs. Sk. muilo

NO. 30 ............... 314.66
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų.
No. S1 ............... 318.11
5 sv. kvietinių miltų
6 sv. cukraus 
R sv. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. taukų
NO. 3«............ S31.95
2 sv. kumpio 
2 sv. Salami dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. K. taukų 
1 sv. Pupelhj kavos

2 sv. sviesto 
1 sv. Cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado 
1 4 ozs. koka.vos 
1 5 ozs. razinkų 
200 cigarečių

Cbesterfield
No. 38 ............. 31S.17
20 sv. ryžių

No. 40 .............. S2S.00
15 sv. bec. lašinių 
5 sv. Salami dešros

PATRIA GIFT PARCEL COMPAHY Tel. CR 7-2126 
3741 W 261h Si., Chicago 23, III.

2. Mokinio Biblioteka K. Do
nelaitis, sudaryta pagal Lie
tuvos TSR švietimo ministeri
jos programą, Valstybinės Pe
dagoginės Literatūros leidyklos 
leidinys, Kaunas, 1956 m., 88 
pusi. •

Šioje knygutėje K. Donelaitis 
patiekiamas okup. Lietuvos mo 
kykloms. Pačioje pradžioje yra 
neilga L. Gineičio įžanga, ku
rioje jis skaitytojus supažindi
na su K. Donelaičiu, jo kūryba 
ir to meto socialine santvarka 
Maž. Lietuvoje, ypatingai iškel
damas tai, kad Donelaitis savo 
kūryboje visur labai neigiamai 
apdainavo to meto visokius po
nus ir skriaudėjus, bet su dide-1 
le meile Ir šiluma pavaizdavo

dartiniai audinių siuntiniai. 
Standartiniai maisto produk-Įor paštu 
tų siuntiniai. I nų.

Anti-Polio serumas, strepto- 
micinas, cortisonas, serpasilis 
ir kitokie \aistai pristatomi 

per keletą die-

Dirbame kasdien nuo 
9 iki 6 vai.

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilė)* priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsįj pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAbash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 metų mes esame pristatę 
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
9:00 vai. ryto iki 4:30 vai. po pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Suite 1200, 220 So. State St., Chicago 4, III. 

Tel. WAbaah 2-9354

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune np) 

motorai, stabdžiai, transmlsijon Ir Lt Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvui* įdedu veltui-

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ......................... $3.26Mureery 49-51 . .,........... $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... R.tAOlds, 6 cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plymouth' 42-56 ............... 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontlac 37-54 ................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................ 9.95Ruick 37-52 ....................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu au duslintuvu.

Darbaa atliekamaa patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. J^ek. uždaryta.

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Maujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-967U įj

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 au jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4102 Archer Ava. Tai. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo plrmad. Iki keitad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

i
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Pietūs su Cecil B. De Mille
JUOZAS KARIBUTAS, Los"Angeles

Su paskutiniuoju filmu ‘‘The žmogų susitinkąs iš anapus, tai: 
Ten Commandments” garsaus [ Leo Tolstojaus dukterį ir dabar
režisoriaus. Cecil De Mille var
das dar labiau išpopularėjo, nu
skambėjo po plačiuosius kraš
tus, kaip religinių filmų kūrėjo. 
Jis kilęs iš žydų šeimos, visą 
gyvenimą labai domėjosi reli
gini is klausimais. Tai plačių 
pažiūrų, gilios tolerancijos ir 
nuoširdaus religingumo asmeny 
bė. Už filmą “Dešimt Dievo įsa
kymų” ateina jam tūkstančiai 
adresų, telegramų su gilaus dė
kingumo ir padėkos žodžiais. 
Jam skiria dėmesį valdžios žmo
nės. Jo vardu pavadinamos mo
kyklos. Jam rengiami pagerbi
mo rautai. J"m jau 75-ki me
tai, bet jis pilnas didelių atei
ties planų ir troškimų. Pirmas 
jo noras, kad šis filmas — “The 
Ten Commandments” — sušvi
tus laisvės saulutei galėtų būti 
rodomas plačioms masėms ana
pus geležinės uždangos. Per ge
rus religinius filmus jis nori ei
ti į žmones.

“Karalių karalius”
Sutiktąjį jis vis paklausia — 

“Ar matei filmą iš Kristaus gy
venimo — Karalių Karalius?” 
Tą filmą jis pastatė 1927 m. 
Ateidamas į pasimatymą jis at
sinešė vieną to filmo paveiks
lą ir padėjo prieš mano akis, sa 
kydamas, kad “tas filmas man 
tebėra neužmirštamas”.

Tame paveiksle — Kristus 
paskutinėje vakarienėje. Po pa
veikslu stambiomis raidėmis už
rašas : The Lašt Supper As Seen 
In Cecil B. De Mille’s “King of 
Kings”. Tas filmas susilaukė 
daug tūkstančių žiūrovų; buvo 
rodomas katalikų misijose Ki
nijoje iki užimant kraštą ko
munistams.

Susitikimas

Vos įžengus į studijos akto
riams valgyklą, į akis metasi di
džiulis paaukštinimas, ant ku-

— lietuvį.
Užklausiau, iš kur atėjo idė

ja pasirinkti “Dešimt Dievo įsa
kymų” filmo pastatymą.

KRONIKA

• Latvių žurnalas. Tremties 
latviai "Draugo” spaustuvėje 
pradėjo leisti savo žurnalą 
“Dzimtenes Balss” (Gimtinės 
Balsas). Jo leidėja s-redaktorius 
yra Norbert Trepsa, o jo pava
duotojas ir administratorius —

• Antano Vienuolio veikalas 
Viešnia iš Siaurės šiomis dieno
mis išeina iš spaudos, ši jaunos 
mergaitės istorija savo laiku Lie 
tuvoje buvo sukėlusi didelį skai
tytojų, ypač jaunesniosios kar-

• J ievos Simonaitytės, Mažo
sios Lietuvos rašytojos, sesuo 
M. Šiliauskienė, gyvenanti 102 
S. 12 str., Easton, Pa., atsiun
tė mūsų redakcijai raštą, kuria
me praneša leidykloms, kad bū

tos, susidomėjimą ir, nors ji tų susilaikyta nuo leidimų Jie- 
priklauso prie geriausiųjų A. vos Simonaitytės knygų tremty- 
Vienuolio kūrinių, bet dabar Lie je. Sesuo palaikanti laiškais ry
tuvoje leidžiamuose A. Vienuo-kun. Boleslovą Baginskis, MIC

(2327 W. 23rd place, Chicago lio raštuose dėl daugelio priežas 
Man būnant dar mažam; ^0- Turinyje — vysk. V. čių jai nerasta vietos. “Viešnia 

tėvas augino mus religingai ir1 Sloskano ir vysk. A. Urbšo laiš- iš šiaurės” sk;rta suaugusiam

sį su rašytoja ir žinanti jos tik
rąją nuomonę. Kaip žinome, ra
šytoja dabar gyvena Lietuvoje 
ir toliau dalyvauja kūryboje. Se

jau tada mes turėdavome skai- kai, dr. A. Dinbergs rašo apie| skaitytojui. Vargšės našlaitės šuo prašo dėl jos raštų leidimo
tyti šv. Kaštą kiekvieną vakarą. Į a- a- buvusį Lątvijos ministerį 
Tai darydavo nepaprastą įspū- ^r. A.. Bilmanį, konvertitą į ka
dį, o vėliau, užaugus, aš gyvai 
Šv. Raštu susidomėjau.

— Kiek žinau, jūs nedirbate 
su bet kokiais aktoriais. Ar šie 
jūsų nei vienas neapvylė?

— Ne. Juos pasirinkau jau 
nepirmam filmui, tad žinojau jų 
pajėgumą. Esu labai patenkin
tas ir ketvertas metų darbo man 
davė didelį moralinį pasitenki
nimą.

— Kaip galvojate, kad Hol-

Cecil De Mille ir J. Kaributas

lyvvoodas tiek daug blogų filmų 
išleidžia ?

— Mums, senesnio amžiaus 
filmų atstovams, čia kaip kas 
yra neįprastai skandalinga, bet 
reikia manyti, kad susipras ir 
jaunosios kartos atstovai. Daug 
kas toje srityje neatidėliotinai 
taisytina. Daugumas žiūri, iš 
“biznio” taško, tai už tai nepai
so filmų kokybės.

— Ar buvo kada filme palies
ta tema iš Amerikos nepriklau
somybės kovų, kur būtų mini-

rio gražiai rėmuose įdėta ta “De mas ir ten dalyvavęs lietuvis 
šims Diėvo ^sakymų” lenta, sul Kosciuška?
kuria Mozę vaidino. Už to gra
žaus paminklo, sienoje, stovi to 
paties filmo pavadinimas gražio 
je šilko juostoje įrašytas. Lan
kantis gavosi įspūdis, kad ta 
Paramount studija dar tuo pa
čiu džiaugsmu tebealsuoja. Iš 
įvairių pasaulio kampų reporte
riai tebelanko tą garsųjį režiso- 
rių, klausdami kas davė impul
są, tiek jėgų ir ryžto tokį dide-

— Rodos, kad ne. Tema įdo
mi ir aktuali iš praeities istori
jos. Reikia manyti, kad kada 
nors realizuosis.

Nukrypom prie šiais metais 
išleistųjų filmų. Jis aiškino, kad 
jam patikę “Karas ir taika”, 
tik gal kiek tas ilgas bežodinis 
žygiavimas temdo pabaigą.

“Dešimties Dievo įsakymų” 
filme minia surinkta iš Pales-

lį filmą pastatyti. O jis visiems tinos arabų, nepaprastai įvairi,
vienodą atsakymą duoda: “Su 
Dievo padėjimu man tas visai 
lengvai sekėsi”.

Po valandėlės atėjo prie mū
sų stalo ir pats De Mille. San
tūrus, malonus. Jis iš karto da
ro labai gerą įspūdį. Tuojau pa
reiškė, kad jis lietuvius žinąs 
šiame krašte, kad lietuviai, nors 
mažo krašto, bet didelio išsila
vinimo ir puikūs žmonės. Labai 
gerai atsiliepė ir apie mūsų re
ligingumą. Gerokai nustebo, kai 
iškėliau daugybę įvairiausios 
lietuviškos spaudos: žurnalų bei 
laikraščių. Gyvai domėjosi ang
liškai lietuviškąja spauda, kaip 
tai: Lituanus, Viltis, Lietuvių 
Dienų angliškuoju skyriumi ir 
t. t. Be šių prieš jį ant stalo 
atsirado dar ir “Draugas”, “Tė
viškės Žiburiai” ir kiti mūsų 
laikraščiai. Turėjau garbės jam 
parodyti straipsnius, kur rašė 
apie jį ir jo išleistąjį filmą “The 
Ten Commandments”. Visas ko
pijas, kur buvo apie tą filmą, 
paprašė palikti, kad galėtų tal
pinti į jo recenzijų albumą. Jis 
pasakojo turįs veik iš viso 
laisvojo pasaulio spaudos įvai
riausių atsiliepimų, “štai bus 
vienas ir iš Pabaltijo tautų”, — 
kalbėjo jis, vartydamas “Drau
go” puslapius.

Pasikalliėjimas

i Pats pasakojo, kad jis esąs 
labai pasipiktinęs vengrų tau
tos naikinimu. Jam turėjau dau 
giau jai pa šakoti apie raudonųjų 
prievartą ir kitose tautose.

— Ar galima filmais nuslo
pinti tą šlykštų komunistų pro
pagandos melą? — klausė jis. 
Jam esą įdomu, kad tik antrąjį

tad buvo labai įdomu išgirsti, 
kaip sekėsi su tokia vargšų mi
nia tas didelis darbas.

— Tai tikrai paprastų žmo
nių masė, angliškai beveik nei 
vienas nekalbėjo, bet vargo ne
buvo. Per vertėjus viskas gerai 
sekėsi, — aiškino jis.

Toliau jis pasakojo, kad nuo 
mažų dienų jis esąs didelis ko
votojas prieš kokią priespaudą- 
vergiją. Tad dar ir tas jį paska
tinęs imtis to filmo pastatymo.
O juk dar ir šiandien baisią ver
giją neša tie kraštai, kuriuos 
dengia Geležinė Uždanga.

Su tais žodžiais baigė jis pa
sikalbėjimą, kuris truko veik j =: ............. ................— —■
visą vai. laiko. Išsiskiriant dė- Unkėjau jam dar daug sveika.
kingai paspaudė ranką ir pra-; tos ir dar ne vieną f Urną išleisti_____ __________ _ _________
šė: "Praneškite man, kada jūsų i . , ... . «. . . I --- -------- į------ •
bažnyčioje bus kalbama apie j * kuns pradžiugintų [ - SerVIC^
"The Ten Commandments”, už

talikybę, kurio 70-tas gimtadie
nis pripuola vasąrio 2 d. A. 
Spurdžs svarsto Baltijos vals
tybių ir Vokietijos santykių pro
blemas, dr. L. Varna informuo
ja apie Šv. Tėvo enciklikas Ven 
grijos reikalais, B. Boginskis 
dėsto apie Šv. Raštą ir Padavi
mus. Yra literatūros, kultūros, 
mokslo skyrius, kuriame aptin
kame eilėraščius M. Andžanės, 
K. Plencinlko, F. Murano, P. 
Zlanės ir rašinius J. Klidzejs, 
N. Niekšąniečlo. Plati jų kultū
rinio ir tautinio gyvenimo bei 
religinių įvykių apžvalga. Žur
nalas iliustruotas, 32 pusi. Ja
me gražiai paminima rašytojo 
Ant. Rupainio 50 m. amžiaus 
ir 30 m- kūrybinio darbo su
kaktis.

• Augštyn širdis — šitokiu
pavadinimu religinio turinio 
knygą paruošė spaudai kun. dr. 
J. Prunskis. Veikalas turės apie 
350 pusi., paskirstytų į šiuos 
padalinius: 1) Ar mes žinome, 
kur skubame? (Gyvenimo pras
mė), 2) Ar perskaitei laišką Tė 
vo, kuris yra Danguje (šv. Raš 
tas, Kristąus Geroji Naujiena), 
3) Didieji žmonės ir religija, 4) 
...ant tos uolos Aš pastatysiu 
Bažnyčią, 5) Šventųjų pėdomis, 
fil Meilė ir draugiškumas, 7> 
Tėvai ir vaikai, 8) Širdies re
montas (Tobuljjpė), 9) Laimės 
vieškeliais, 10) Duokit man šie 
las, kitką galite pasilaikyti (Šv. 
Jono Bosco posakis, panaudo
tas pavadinti skyreliui apie a- 
paštala vimą), 11) Kentėjimų
mokykla, 12) Atgailos ir atsitei
simo dvasia, 13) Ištesėti!, 14) 
Mirtis ir amžinybė.

'Besistengiant vieton laikraš
čių pumpuojamų kriminalinių 
aprašymų pateikti daugiau tau
raus gyvenimo faktų, čia duo
dama -apie 1,000 pavyzdžių ir 
apie 2,000 garsiųjų vyrų citatų. 
Čia knygos formon sutelkti ank 
sčiau šio autoriaus periodikai 
skirti dalykai.

• Lietuvių bičiulis Peet Ara
mas, estų kalbininkas, Tartu 
universiteto prof., lietuvių kal
bos žinovas, nuo 1944 metų gy
venąs emigracijoje, Švedijoje, 
yra išrinktas Švedų mokslo aka 
demijos nariu. Jis yra, be kitų 
mokslo veikalų, išspausdinęs 
Mundartliche Texte aus der Ge- 
schichte d. litauischen Personal- 
pronomina 1933. Bendradarbia
vo N. Lietuvoje leidžiamoje Lie
tuviškoje enciklopedijoje ir da
bar bendradarbiauja tremtyje 
leidžiamoje Lietuvių enciklope
dijoje. Labai gražia ir taisyk

graudi istorija ne vienam su-^ kreiptis į ją, rašytojos seserį, 
spaudžia širdį ir sukelia minčių, ar į pačią rašytoją, kur os ad- 
Knyga entuziastingai skaitoma resą norintiems ji suteiks, 
ir jaunimo, kas ypač gera da- • Kun. dr. P. Ragažinskas 
bar, taip stokojant jaunimui įdo persikėlė gyventi į Medeliną, Ko

UZ LIETUVOS 
LAISVę KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant, laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių voku $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DkAUGAS
4545 WEST 63rd STR., 

Chicago 29, Illinois

mių veikalų. Knygą leidžia Ter
ra. Ji išeis dviemis tomais, po 
apie 300 psl. kiekviename.

lumbijoje, kur jisai pakviestas 
dirbti Katalikų universiteto Fi
losofijos fakulteįe. Taipgi ir 
valstybinis Medelino universite
tas jam pasiūlė scholastinės fi
losofijos katedrą. Gyvendamas 
pas tėvus saleziečius dr. P. Ra

• Anastazija Tamošaitienė 
šiuo metu baigia austi puošniau 
sius kaišytinius Vilniaus kraš
to tautinius drabužius Chicagosl r““ ~*'-«vuua ui. i. ty«-
užsakytojams. Dailininko jau ^ansk“ <alklns « Humamta- 
gauna daugybę užklausimų tau-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

"RVS MODERNIOS KOPI v/-t«
4605-07 South Hermitage Avenue 

fel TA 7-1741-2 ir LA

tiniams drabužiams lietuvių 
tautinių šokių šventei. Lietuvo
je A. Tamošaitiene audė šokių

rinių Mokslų institute, dėstyda
mas moderniąją prancūzų lite
ratūrą.

• Bernardą Brazdžionį, jo am T

4330 34 South California Avenue
Mondb LA 3-0440 n LA 3-9L
t VRT n 4 NfCE PiTEN A rp va t"

ansambliams, chorams ir S. Šim! *iaus 5O.met^ d5en^; (vasario! 
kaus operai “Pagirėliai’’ tauti- 1 kolegiškai pageibė Los An- 
nius moterų ir vyrų drabužius, ^eles Dailiųjų Menų klubo na- 
Ji turi iš Lietuvos atsivežusi!1^3*’ SUS;rnkę pas p.p. Mitkus, 
šimtamečių vyrų i- moterų tau- Jubiliatas papasakojo įdomių ' 
tinių drabužių pavyzdžius ir1 prisiminimų, nutikimų. Išgerti 
puošnų tautiniams šokiams apa tostai, sugiedota ilgiausių metų. 
vą — odines lietuviškas nagi- Platesnis B. Brazdž onio pa
neles. gerbimas numatomas Los Ange

Įėję suruošti vėliau.
• Juozo Timnio novelių kny-j _________________

ga Sužadėtinė jau surinkta
atiduota spausdinti. Knygoje 
yra 15 novelių. įdomių lengvu 
pasakojimu, įvairių tematika, 
stiprių išgyvenimais ir intriga. 
Juozas Tininis nėra naujas var
das mūsų skaitytojams, jo no- į 
vėlių buvo mūsų periodikoje, ir 
tokiais kūriniais, kaip “Geiša”, 
“Žilo plauko istorija” ir kt. yra 
sukėlęs skaitytojų dėmesį ir pa
sigėrėjimą. Laukįama, kad ir ši Į 
knyga bus skaitytojams maloni 
staigmena ir rimtumu, ir žodžio 
šviežumu. Knygą leidžia Terra, 
iš spaudos ji išeis kovo pradžio
je

ir' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 'MllllltlIlUIIIUII

Telef. REpublie 
ADOMAS VAITKEVIČIUS

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšiluymt. 
sistomoti (vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATI / S FUEL CO.
I i I lo f II

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. We»tern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

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

^IRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVTRIKKO

SAINT CASSMIR 
MONUMENTCO
<014 Wesr lllth Street

Vląnaa blokrs nso kadnln
nidšiansias Paminklams Plai.« 

Puirinkimas mieste I

Teist — CEdarcrest 3-6335
NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ •
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užalsenėjusios žaiždos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru Ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau- 

Ji taipgi pašalina

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

Precin Photo Studio
Incorporated)

EDVARDAS CUS, sav.

4058 Archer Avenue džlų nudegimų.
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-

Tplpfnnac VlrrriniJJ 7 9AQ1SIS TaiPfH pašalina peršėjimą ligos teieionas Virgima /-Z4ol vadinamos ATHLETE.S EOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyįlmą

linga lietuvių kalba parašo laiš-J ,monS->e 
kus ar straipsnius redakcijai.

NAUJI 1957 M. MODELI A
• Televizijos
• Radijai: Importuoti Ir vietiniai, 

AM/FM, nešiojami ir klt.
• Fonografa* • Hl-C'ldellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulklasiurb.lal, skutimosi mašinė

lės. plaukų džiovint- ai. kavos 
virduliai, ‘ tosteriai, t. rmasterlat, 
automatiškos keptuvė. Ir kt- na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir (vairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirksiu- Ir geriausią pa

tarnavimą gausite inž A. Semėno

tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsioa odos deder
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 ligų. Le

i gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, Ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 

į eagoj ir apylinkėse—
! Milwaukee, Wisc., Ga- 

-'•,lnd. ir Petrolt, Mi-
! ehigan arba rašyki

te ir atsiųskite Mo- 
n.»y order Į

lAi-DflinflSS
ILuTCLC VISIOrt cužAL

ką aš būsiu labai dėkingas”. Pa
taip, kaip šis jo paskutinysis 
kad pradžiugino žiūrovus.

Ha*. Ini. A. 51.MF5AS 
3391 S. Halated — GIATfstde 4-ftAftft
Atdara: kasdlep 0—4, pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9
29!

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

I tį, Reikale šaukite
I mus.

LEGULO, Department D.,
Chicago 34, III.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS Gf.IJN YCIA |
Ot riausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. l’llospeot 8-08X1 ir 1*R 8-0834.

^NTHONY B. PETKIIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ.

CHICAGO, ILL CICERO, ILL. •
Telefonai — GRevehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIUCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias 
visose Chicagoe ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame

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

SPECIALUS
BARGENAS
I M V E R T 0 R I * U $ 
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis........... $169-9*

FKI.IT A. IMITDONIfl, NFJd.lK BERTULIS, fląv.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. RMMvelt Read Talei. SEeley 3-4711

Krautuvė atidarytą sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.
f

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ I

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletkievvlez, prez.; E. R. Pletklewlct, »ekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

\aistyItės bonus. Taupytojams paliirnaUnial nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki SIO.OOO.

Darbo vslandcs pirmad ir ketvirta/! nuo 0 Iki 8 vai vakaro 
antr. Ir penk. 9 Iki 5; troč. uždaryta, o Aežt. nuo 9 iki vidurdienio

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANKCA AVĖ. Tel. VArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West ,18th STREEET Tel. SEeley 3-57 U

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10831 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

? JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7T1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th A V K. CICERO, UL Tel. OLytuplc 2-1003

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W^46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpahde 7-1213
2314 W 28rd PIJkCE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOvmhaU 3-9687
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MOTINŲ ABEJINGUMAS GRESIA 

IŠEIVIJAI TAUTINE MIRTIMI
O. ZAI1.SKIEN fc. Cicero, III.

Niekas neabejojame, kad vie-l 
nas iš pačių didžiųjų tėvų rūpes-

Mišrios vedybos — kelias į 
nutautėjimą

čių yra tinkamai išauklėti ir stip »
. . . Verkia lietuve, asareles byra, x

riai ant kojų pastatyti savo vai-! Kad pamylėjo kito kraSt„ vyrą. 
kus. Taip pat mums, lietuviams,;
rūpi ir tautinę gyvybę — tą ne- Čia teisingai poetas Adomas 
gęstantį tėvynės meilės žiburė- Mickevičius pavaizduoja nelinks 
lį — išlaikyti ir perduoti jį jau-1 mą likimą lietuvaitės, pasirin- 
najai kartai. Tie visi uždaviniai! kusios savo gyvenimo draugu

kitatautį. Mišriose šeimose har
moningas gyvenimas bei palai-visu svoriu gula tėvų, o ypač 

motinų, pečius. Mokyklos ir or- ma — retenybė. Mišrios vedy- 
ganizacijos yra tik tėvų-šeimų greičiausias nutautėjimo ke
talkininkės.

Kai pamirštame savo krašto 
duonos skonį

Tad susimąstykime.

lias. Paprastai tokios šeimos lie
tuviai, dėl savo antrosios pusės 
nejaukiai jausdamiesi savo gimi 
nių ir lietuviškos bendruomenės 
tarpe ir vengdami galimų prie-ar* mes kaistų, visai dingsta iš lietuviš- motino., pilnai atliekame aavoi^ horilMto Apic yaikų ,ictu.

!'aH 5? iadvijeje ■ Į* engvai ivjkkumą k ka[kįtj netenka. Mei- 
paaiekiami patogumai ir niekuo,Raj 
nevaržoma laisve nebus atėmusi. įsilieps„oja sunku
iš mūsų tą garsųjį lietuvės mo ją užgesinti. Tad nežaiski, jaunitinos visų prespaudų metu pa- ■ • • •• j , •, ; 1 1 . , ... me, ugnimi. O vyresnieji darykirodytą atsparumą ir daug kitų • fme viską ,kad mūsų jaunimui j 

būtų malonu bendrauti ir links
mintis savųjų tarpe. Rūpinki- j 
męs, kad mūsų pramogos sa
vo meniniu lygiu prašoktų kitų 
rengiamas panašias pramogas.

Kai teka Lietuvos kraujas
i

Kai tėvynė sunkiai kenčia dėl 
nutekėjimo kraujo, mes stiprin
kime savąjį, kad, laikui atėjus, 
galėtume jį perlieti į nusilpusios 
tėvynės gyslas. Todėl mes netu
rime teisės pasitraukti iš kovos 
lauko ir, kur nors susisukus šil
tą gūžtą, apsamanoti svetimo- 

timi vaizdai, svetima gamta, ki- mis samanomis. Lietuviškos Vi
tos kultūros, kai pradėjome lie- suomenės, tėvų, o ypač motinų, 
tuviškus papročius keisti į sve- atsakingumas už jaunąją kartą 
timuosius, kai pradėjome savo| išauga iki augščiausio laipsnio, 
gražiąją kalbą darkyti svetimais, Lietuvių motinų abejingumas 
žodžiais ar posakiais ir kai pa-1 gresia išeivijai tautine mirtimi.

lietuviškų bruožų? Ar tik nepra 
dedame užsnūsti ant praeities 
laurų? Nesekaitant okupantų, 
didžiausias mūsų šių laikų prie
šas — nutautėjimas. Nu
tautėjimas, anot J. Vaičiūnie
nės, visos išeivijos eina nesu
laikomai, nejuntamai. Jis pra
sidėjo nuo tos dienos, kai tik 
palikome tėvynę, kai tik nustojo 
me jautę jos žemės dvasios vei
kimą, kai netekome galimybės 
iš tikrųjų šaltinių pasipildyti iš
sineštus tautinius išteklius, kai 
nutolome nuo savo tėvynės kran 
tų, kai mus pradėjo veikti sve-

tu su jaunimu šių tautinių mo
mentų neišgyvensime, kartu su 
juo jais nesidžiaugsime. Jei jau 
n imas eis sau, mes sau, viskas 
bus prarasta. Todėl, mielos mo
tinos, tautiniam savo vaikų auk 
Įėjimui panaudokite kiekvieną 
progą. Atšvęskime su visomis 
tradicijomis didžiąsias religines 
šventes bei tautines sukaktis. 
Ruoškime lietuvišką programė
lę savo vaikams jų gimimo ar 
vardo dienos proga. Sveikiname 
v. s. Lidiją Čepienę, kuri savo 
straipsniuose “Šeimos vakaroji
mai”, duoda gražių pavyzdžių, 
kaip pasiruošti tokioms šven
tėms. Žurnale “Moteris” moti
na Miežinienė aprašo, kaip ji 
savo dukrelę išmokė skaityti, 
rašyti ir kaip jos, pašnekesių 
sudomintos, su noru skaito jau
nimui skirtas knygas, laikraš
tėlius.

Išvyka į tėviškę
“Grožis, anot esteto Kingsley, 

yra Dievo rankraštis, Dievo šven 
tovė. stovinti prie kelio”. Rū
pestingos motinos rankose at
siras gražiųjų Lietuvos vaizdų 
albumas. Ten, žiūrėk, prie kelio 
Rūpintojėlis ar kryžius, o už jo, 
kaip marios, žiemkenčių laukai. 
Ten toliau dunkso sodybos, dan
gų remia balti bažnyčios bokš
tai. Ten, žiūrėk, ir šilas... Jei 
dar atsiskleis Poezijos Antalo- 
gijos lapai ir nuskambės parink
ti rimai ir viena kita dainelė 
(prof. Balio Tautosakos lobyne 
visko apstu), tokia išvyka bus 
atnešusi neaprašomos naudos. 
Net ir tie vaikai, kurie Lietuvos 
neatsimena, susidarys mielą, ne 
išdildomą tėviškės vaizdą. Tad, 
jei tik panorėsime, lietuviškai 
prabils ir šio krašto šilai, eže
rai, upės, kalneliai, laukai.

C

Pagrindinė lietuvybės išlaiky 
mo tvirtovė yra šeima. Ypatin
gai šeimos židinio saugotoja, 
motina. Visa išeivijos ateitis 
daugiausia sudėta į jos rankas. 
Jai tenka nepaprasta garbė ir 
atsakomybė.

Apdovanota lietuve daktare

Pirmasis sonetasi
(IŠ „SONETOS DE LA MUERTE“)

Iš užšalusios nišos, kur žmonės paliko tave,
Aš nuleisiu tave į žemą, šeimynišką žemę.
Žmonės užmiršo, kad turiu atsigult pamiegot 
Ir sapnuot ant pagalvės tos pat, kur vizijos mūsų 
sapnuotos.
Po to aš įkelsiu tave į lovą šeimyniškoj žemėj 
Su rūpesčiu motinos, globiančios miegantį vaikų.
Ir žemė taip švelniai pasups
Tavo išvargintą kūną, palietusi jį.
Tada išbluškystu aš žemę ir pelenus rožių,
Kur amžiais įkalinti liks pulaikai 
Šviesiose ažūrinio mėnesio dulkėse.
Ir giedosiu didingai aš tą savo kerštą,
Kaip tave palieku toj bedugnėj gilioj,
Ir niekas ranka ten nesieks kovot su manąja

dėl tavo kaulų saujos.

Malda
(IŠ „DESOLACION“)

Štai ilsiuos čia, Viešpatie, veidą nugręžus 
į dulkes, ir kalbuos su Tavim pro 
prietemos,
pro visas prietemos, kurios eina 
per gyvenimą visą,
jei Tu ilgai netarsi man žodžio, kurio laukiu aš.
Aš varginsiu Tavo ausis maldom ir dejonėm, 
aš, bailus kurtas, laižysiu Tavo apsiausto kraitelį.
Tavo mylinčios akys nepabėgs nuo manęs,
Tavo kojos neišvengs mano ašarų karšto lietaus.
Tark pagaliau atleidimo žodį. Jis paskleis 
vėjuj šimto kvapniųjų žibuoklių kvapus, 
kai jos atsidaro; visi vandens spindės; 
tyrai pražys, ir grindimo akmens 
žaibuos. .
Tamsios akys laukinių žvėrių sudrėks, 
ii" gyvieji kalnai, kuriuos iš akmens Tu iškalei, 
verks po baltais antakiais savo sniego dribsnių; 
visa žemė žinos, kad a įleidai.

Vertė A. T y ruolis

Gabr. Mistral — moderni poetė
DR. A. ŠEŠPLAUKIS, New York, N. Y.

miršome savo krašto duo
nos skonį.

Jei nesulaikomai mažėja iš
tekliai tų, kurie juos išsinešėme, 
tai ką bekalbėti apie jaunimą, 
kuris tuos išteklius turi semtis 
iš vyresniųjų? Jeigu tie lietuviš
ko charakterio bruožai su ypa
tingu rūpestingumu ir meile ne
bus skiepijami savo tėvynės jau 
neatsimenantiems, ar jos ir vi
sai nemačiusiems, tai jiems greit 
viskas bus vistiek. Greitai mes 
su jais nebesusikalbėsime. Vieni 
kitų nesuprasime. Jie žus savo 
tautai. Taip prarado didesniąją 
savo priaugančios kartos dalį 
dabartinių išeivių pirmtakūnai. 
Tai yra nustolis ne tik Lietuvai, 
bet ir tėvams, ypač motinoms.

Motiniškos globos būtinumas

O tai įvyko dėlto, kad moti
nos, norėdamos padidinti savo 
vyrų anais laikais labai kuklius 
uždarbius, kartu su vyrais išei
davo į darbą, vaikus palikdamos 
be motiniškos globos bei įtakos. 
Grįžusi iš darbo, reta kuri moti
na galėjo su vaikais bendrauti, 
nes buvo perdaug išvargusi. Tas 
pats kartojasi ir dabar, nors eko 
nominės sąlygos daug geresnės, 
bet kartu ir palankesnės tarp tė 
vų ir vaikų šilumai sumažėti ir, 
nutautėti. Bijome, kad mūsų gy
venimas išeivijoje neprilygtų A- 
nykščių Šilelio likimui. Nuosta
biai gražus buvęs, anot poeto 
vyskupo Antano Baranausko, 
Anykščių Šilelis, pilnas plačia- 
škių ąžuolų, uosių beržų, tiesių, 
dangų remiančių pušų, krūmų, 
uogienojų, grybų, paukščių ir jų 
balsų, žvėrių ir žvėrelių.

Tačiau atėjūnų rusų verčiami 
žmonės per eilę metų iškirto, iš
naikino šilą. Atžalynu, tačiau, 
niekas nebepasirūpino. Ir liko iš 
didingo sielio tik:

Kalnai kelmuoti, pakalnės nu- 
/plikę...|

Turime išmokyti jaunimą 
branginti viską, kas sava, pir
miausia gimtąją kalbą, tą, anot, 
Daukšos, tautybės sargą, vieny
bės motiną, branginti tautos žo
dinę kūrybą, lietuvišką knygą, 
žurnalus, laikraščius, lietuvišką 
gyvąjį žodį radijo vaalndėlėse, 
koncertuose .teatruose, lituanis
tinėse mokyklose, pamaldose, mi 
nėjimuose, branginti savo tėvų 
žemę, pažinti savo tautos isto
riją; išlaikyti namuose ir viešu
moje lietuviškus papročius; di
džiuotis lietuviškumu, kaipo 
brangiausia žmogaus-lietuvio 
vertybe, kad tas lietuviškumas 
jaunimui būtų realus, gyvas, bū 
tinas, kaip maistas, miegas, po
ilsis, bet ne pramoginis, pasi- 
reiškiąs tik tautinėse šventėse, 
minėjimuose.

Panaudot visas progas

Šios taip svarbios vertybės 
neįeis į jaunimo širdis, jei kar-

Teko patirti ,kad Chicagos 
Community Fund 1956 metų 
Oscar premija pripažinta ir įteik 
ta amerikietei lietuvei dr. lEmily 
Krukas už pasidarbavimą ir pa
siaukojimą Chicagos visuome
nės labui.

Šia proga malonu pastebėti, 
kad dr. E. Krukas ir lietuvių 
visuomenėje nėra svetima. Ji 
lankosi lietuvių parengimuose, 
dalyvauja minėjimuose ir ypatin 
gai gražiai atsiliepia apie nau
jųjų ateivių jaunimą. Ji pare
mia mūsų skautus medžiaginiai, 
o, atsilankydama į jų parengi
mus, nesivaržo atsivesti ameri
kiečių ir supažindinti juos su 
mūsų jaunimu.

Be to, dr. E. Krukas rodo sa
vo nuoširdumą ir atskiriems as
menims. Atsilankiusi, kaip gy
dytoja, pas vieną lietuvę pa
cientę, pastebėjo ,kad ši gyvena 
gana skurdžiai. Patyrusi, kad 
tokio gyvenimo priežastimi yra

tos pacientės intensyvus šelpi- 
pimas gausios ir ligų pakirstos 
šeimos bei giminių anapus van
denyno, dr. E. Krukas aprūpino 
tą moterį baldais, baltiniais, in
dais ir kitokiais būtiniausiais 
daiktais. Ji, po savo tiesioginio 
darbo, atvykdavo pas tą pacien 
tę su staliaus įrankiais, siuvama 
mašina ir iki Vėlyvos nakties 
taisė begriūvančią kambario 
perskyros sieną, tiesė elektros 
laidus, siuvo langams užuolaidas 
ir t. t. Ji paaukojo daug va
landų savo poilsio, kad toji pa
cientė turėtų jaukų ir patogų 
kampelį.

Linkėtina šiai neišdidžiai ir 
geraširdžiai Amerikos lietuvai
tei, dr. E. Krukas, dar labiau 
suartėti su mūsų lietuviškąja 
visuomene ir įsijungti į bendrą 
kavą už savo ir mūsų visų tėvų 
žemės — Lietuvos išlaisvinimą.

N. G.

Lietuvaitės šokėjos

Gabrielė Mistral, š. m. sausio 
10 d. mirusi Long Island, New 
Yorke, yra viena žymiausių ne 
tik Čilės, bet ir aplamai Pietų 
Amerikos poečių.
Keli G. Mistral gyvenimo bruožai

Lucila Goday Alcayaga, litera
tūros pasaulį žinoma Gabrielės 
Mistral vardu, gimė 1889 m. ba
landžio 7 d. Čilėje, nedideliame 
Vicuna miestely, garsiame Elqui 
slėnyje, kur, kaip. sakoma, auga 
saldžiausios vynuogės ir misti
niai individualistai. Tėvai buvo 
neturtingi, pats tėvas buvo kai
mo mokytojas ir „paladorius“, 
savo rūšies minezingeris, eilių 
rašytojas kaimo šventėms. Mer
gaitė lankė kaimo mokyklą, gim
tojo miestelio pedagoginį licėjų 
ir pedagoginį institutą Santjago.

Miesto gyvenimas Lucilos ne
viliojo, ir ji prašėsi skiriama mo 
kytojauti į provinciją, į pačius 
nuošaliausius Čilės užkampius. 
Pamilo kaimo mokyklą, vaikus 
išmokė savo pačios kurtų eilių, 
dainelių. Gyveno Kordiljerų kal
nų pepėdėse, ir tatai turėjo žy
mios įtakos jos kūrybai.

1931 m. G. Mistral gyveno 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir dėstė ispanų istoriją ir civili
zaciją Middleburgo ir Barnado 
kolegijose prie Columbia univer
siteto New Yorke. Bene 1936 m. 
Čilės vyriausybė įstatymo keliu 
pripažino jai konsulo titulą ligi 
gyvos galvos su teise pasirinkti 
vietą, tinkamiausią sveikatai ir 
kūrybai. Kurį laiką dirbusi J. 

į Tautų Moterų statuso pakomite- 
I ty, Mistral buvo konsulu Santa 
' Barbara, Cal. 1946 - 48 m., po to 
I dvejus metus Meksikoj, o 1951 - 
i 52 Neapoly. Nuo 1953 gyveno 
Roslyn Harbor. Buvo netekėjusi, 
ir mėgo labiau būti vadinama 
Sinjorita Mistral kaip tikrąja pa 
varde. Buvo augšto ūgio, tvirtų 
bruožų, tamsios pietietiškos vei
do spalvos, nuolat su šypsniu lū
pose.

Žvilgsnis į G. Mistral kūrybąI
Gabrielė Mistral — moderni, 

veržli naujų kelių poezijoj jieš- 
kotoja. Nors ir būdinga, kad ji 
savo slapyvardę pasirinko iš 2 
žymiųjų poetų — italų Gabriele 

Į d’Annunzio ir prancūzų — Fre- 
j deric Mistral — tačiau jos poe
zija brendo ispanų mistikų šv. 
Jono nuo Kryžiaus ir šv. Teresės 
tradicijoj. Tik G. Mistral mistika

ne uždara, bet praktinė, išsilen
kianti iš klasinės poezijos tradi
cijų. Ji jieško žodžiui laisvės, 
jieško laisvo ritmo, šiuo atžvil
giu ji panaši į Paul Claudel, Ger
trūdą Le Fort, net T. S. Eliot. 
Dar jos kūrybai turėjo įtakos ru
sų rašytojai, taipgi Rabindra- 
nath Tagorė.

Pats pirmasis G. Mistral poezi
jos rinkinys buvo Mirties sone
tai (Sonetos de la Muerte), para 
šyti dar 1914, mirus jos mylima
jam, dėl kurio mirties iš dalies 
kalta jautėsi ir pati poetė. Sa
koma, kad už tuos sonetus, svar
biausia, ji vėliau, 1945 m., gavu
si ir Nobelio premiją, nors tų so
netų paskelbimas buvęs jos tar
nybos pakeitimo priežastimi. Li
teratūros kritikai aiškina, kad 
toji tragiška meilė poetę nuve
dusi į Kristaus meilę, kurios irgi 
apstu jos kūryboj. Meilės tragiš
kume būta ir kilnumo. „Ji mylėjo 
dar ir tada, kai jau tenka nusi
vilti ir nusiminti“, sako H. Fale- 
gria (plg. jo G. Mistral, Pan Ame 
rican Union, t. 80, p. 31). Po to 
G. Mistral poezijos svarbiausias 
motyvas — sunaikinimo trans
mutacija.

Žymiausias G. Mistral poezi
jos rinkinys yra Desolacion (Su
naikinimas), rinkinys eilių, su
rinktų jos draugų ir gerbėjų New 
Yorke ir paskelbtas pirmąkart 
1922 m. čia jau iškyla svarbiau
si G. Mistral kūrybos šaltiniai ir 
motyvai — šv. Raštas, sielos ir 
gamtos pergyvenimai, socialinis 
gyvenimas. Čia taip pat iškyla 
jos misticizmas .taipgi jos poeti
nis savarankiškumas, besireiš
kiąs stipriu, sakytum, rytietišku 
aistringumu, hoelderlinišku jaus 
mų bangavimu ir, lyg fontano 
srovė, jų kritimu į pirmapradį 
šaltinį — augštesniojo, dangiš
kojo tėviškumo idėją.

Švelnumas ir Sunaikinimas

1924 m. G. Mistral išleido eilių 
rinkinį vaikams, pavadintą Te- 
nura (Švelnumas), kur šalia mo 

1 kyklinių temų apstu ir ankstes
niojo misticizmo. Tačiau poetė 
vaikų eilėmis jau buvo populiari 
prieš tų eilių paskelbimą. Naujas 
jos poezijos bruožas — poezija 
prozoj, nors ir primena R. Ta- 
gorės Gitanjali poetinį romaną, 

j 1938 m. Buenos Aires buvo» iš
leistas G. Mistral rinkinys Tala 
(Sunaikinimas), kur aiškiai sto
jama prieš politinę diktatūrą.

IŠ MOTERŲ 

PASAULIO
★ Dantų gydytoja Izabelė 

Bliūdžiūtė-Mašalaitienė mirė 
Lietuvoje 1956 m. gruodžio 3 d. 
po trumpos ligos. Palaidota Ma
rijampolės kapinėse. Šią liūdną 
žinią apie tetos mirtį šiomis die
nomis gavo iš Lietuvos čikagiš- 
kė Aldona Bliūdžiūtė-Ruokienė.

★ Emilija Bliūdžiūtė, baigusi 
Gamtos-Matematikos fakultetą 
ir dėsčiusi gamtą bei matemati
ką augštesnėse klasėse Ukmer
gės gimnazijoje, vėliau Marijam 
polės gimnazijoje, mirė 1954 m. 
lapkričio mėn. širdies liga. Pa
laidota Marijampolės kapinėse. 
Vienu laiku ji buvo Ukmergės 
gimnazijos direktore.

★ Šatrijos Ragana gims 1877 
m. vasario 24 d. Medingėnuose. 
Mirė 1930 m. liepos 24 d. Šį mė
nesį sukanka 80 metų nuo jos 
gimimo.

★ Viktorija Tubelienė, daly
vavusi Filatelistų parodoje Vy
čių salėje, gavo eilę dovanų. Ji

buvo apdovanota Topical award 
ir Historical award.

★ D. Augienė, A. Jasaitytė, 
O. Krikščiūnienė, dail. J. Paukš 
tienė ir A. Šimaitienė dalyvavo 
pas St. Semėnienę pasitarime 
"Moters” žurnalo reikalais. Bu
vo svarstoma surinkti kuo dau
giau straipsnių, beletristikos, po 
ezijos, žinių, vaizdų bei dailinin
kių darbų nuotraukų ir t. t. Taip 
gi tartasi kviesti kuo daugiau 
bendradarbių ir raginti moteris 
užsiprenumeruoti moterų žurna
lą “Moterį”.

★ Pas Z. Juškevičienę Cicero- 
je buvo susirinkę būrelis kultū
rininkų ir dalyvavo diskusijose 
šeimininkės iškeltu klausimu, 
kaip galima būtų padėti vargs
tančiai lietuvių tremtinių šei
mai. Iškėlus visas gyvenimo ap
linkybes bei nenormalias gyveni 
mo negeroves, prieita išvados, 
kad reikia tais klausimais rašy
ti spaudoje .ruošti diskusinio 
pobūdžio pasikalbėjimus, paskai 
teles ir t. t. Pasikalbėjime daly
vavo kun. V. Bagdanavičius, O. 
Krikščiūnienė .rašyt. St. Tarau- 
laitis ir S. Semėnienė.

Poetei jau seniai rūpėjo sociali
nės reformos, dėl to ji taip labai 
stoja už nelaiminguosius varg
šus, persekiojamuosius ir paverg 
tuosius. Ta prasme buvo dirba
mas jos diplomatinis bei politi
nis darbas.

Gabrielė Mistral savo kūryboj 
yra prabilusi nauju, individualiu 
ir tvirtu poetiniu žodžiu. Savo pe 
dagogine ir diplomatine veikla 
yra prisidėjusi prie žmoniškumo 
ugdymo, kaip tą pat yra darę ki
ti — kartu rašto ir viešosios tar
nybos žmonės, kaip anglų Geof- 
frey Chaucer, prancūzų Paul 
Claudel, amerikiečių VVashing- 
ton Irving.

Mirė virtuoze pianistė 
labdarė

Theresa Tua, pasaulinio gar
so Europos koncertų pianistė, 
mirė Romos vienuolyne, kaip se- 

i šuo Marija, 90 metų amžiaus. 
Būdama savo muzikos karjeros 

) augštybėse, ji buvo kviečiama 
koncertuoti karališkuose rūmuo 
se Anglijoje, Rusijoje, Austrijo
je ir Ispanijoje.

Nuo 1915 metų visi jos kon
certai buvo skiriami labdarybės 
bei šalpos naudai. Ji atidavė sa 
vo vilą seserims benediktinėms, 
o jos brangenybės-papuošalai su 
teikė daug stipendijų seminaris
tams. 1940 metais ji išdalino sa
vo turtą ir įstojo į vienuolyną 
vienuole.

Laimėta pirmą kartą
Pirmą kartą 50-ties metų or

ganizacijos istorijoje, vienuolė 
buvo išrinkta Kentucky Valsty
bės Registruotų Gailestingųjų 
Seserų draugjos prezidente. Se 
šuo Agnietė Miriam, Nazareto 
kolegijos slaugymo departamen 
to direktorė Louisville, Ky., bu
vo išrinkta dvejų metų terminui 
kasmetinėje konvencijoje Padu- 
cah, Ky.


