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OPTIMISTINIS POETAS
AL BARONAS, Cicero, III.

Šiandien, po daugelio metų,. Gyvenimas. Ponai kortuoja, po- 
kada jau pasikeitė mūsų veidai, /nios tikriausiai dažos,
galvosena ir skonis, miela paim- O aš, panelė, sargybinio budė
ti j rankas senesniuosius žurna-: /lėj!..
lūs ar literatūrinius veikalus. Gyvenimas! (psl. 30)
Tokių dvidešimt ar trisdešimt1
metų senumo kūrinių tremtyje i Panašių originalių posmų yra 
ne tiek daug ir todėl kiekviena daug, gali pavydėti jų ir šian-
pakartota knyga yra dar įdo 
mesnė, nes iš jų galima suprasti 
kiek toli buvo pažengusi, vie
na ar kita kryptimi, lietuvių 
literatūra bei kitoks menas.

dien bandą taip rašyti, kaip P. 
Rabickąs prieš ketvirtį šimtme
čio, tačiau tai yra poilsio poe
zija, kurios turi visi vakarie
čiai. Žinoma, tokia poezija reika

Neseniai išėjęs P. Babicko ei- linga ir jai taikytinas kitoks 
lėraščių rinkinys Dramblio ko- mastas
jos, kaip tik ir leidžia susipa
žinti su eilėraščiais, kurie rašyti 
beveik prieš trisdešimt metų.
Tiesa, paskutinis rinkinio sky
rius — Svetimoj padangėj — 
yra rašytas prieš dešimtmetį, 
tačiau jis ir netoks įdomus, ka
dangi liečiamos temos nėra nei 
originalios, nei perdaug jose po
ezijos. Tremtis, būdama bloga 
motina daugeliui, bent ištrėmi
mo pradžioj, įkvėpė tėvynės il
gesį ir visi pasidarė poetais. Po
etai, kalbėdami apie tėvynės il
gesį, dažnai išsireiškė tokiais 
žodžiais, kokiais tėvynės ilgesį 
išreiškia ir eiliniai tremtiniai.
To, žinoma, mūsų poetas išven
gė, nors pavadinimas reiškia ne- 
beoriginalumą, kadangi tremty
je jau turėjome ir Svetimus kai 
nūs, ir Svetimą duoną, ir Po sve 
timu dangumi, ir dar visą eilę 
svetimumų. Taigi su didesniu 
smalsumu skaitome pirmuosius 
Dramblio kojų skyrius: Gelto
na juoda ir Žmogaus remontas.

Poilsio poezija
Anais metais, pirmame nepri

klausomos Lietuvos dešimtme
tyje ir truputį Vėliau, kiek teko 
pastebėti iš nutvertų leidinių, 
daugelis poetų bandė būti moder 
niški, primindami, kad civiliza
cija yra tikrojo žmogaus prie
šas. Tokių eilėraščių yra dau
giausia šio leidinio pirmajam 
skyriuje. Tie eilėraščiai ilgoki, 
trumpos poemėlės, parašyti
grakščiai, įdomiai, ir tuo laiku, lyg būtum grįžę iš akušerės, 
reikia manyti, labai moderniai. t psl. 65)
Jie ir šiandien mielai paskaito- Tačian mie,a kad jr šiame sRy 
mi, nuotaikingi ir optimistiški.. autoriua ffiedraa< nuotai.
Nors ir rašoma, kaip ir kitų po- kingaa pilnas nppiktos ironijo8. 
etų. apie miestą, tačiau nėra Nažjiirint turinio matyti< kad

Žmogaus remontas
Originaliai, pagaunančiai ir 

intriguojančiai skamba ir antra 
sis skyrius, arba tikrai origina
liai skambėjo prieš 25 metus. Ir 
čia daugiau miestiška arba an- 
timiestiška poezija, poilsio poe
zija, ne estetinė, bet praktinė, 
o vietomis ne tik optimistinė, 
bet jau daugiau humoristinė. 
Štai skaitome eilėraščio Zmo-
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gaus remontas pirmąjį posmą:

Nuosavą namą dažnai savinin- 
/kas apžiūri,

Kožnas gyvulis pavasarį šerias, 
O mes — vis užguiti, pergedę, 

/paniurę,

verkšlenimo, ir tai gerai nutei
kia. Jeigu tektų kalbėti apie tai, 
kiek yra poezijos tuose eilėraš
čiuose tektų ilgokai pagalvoti.
Tikrosios poezijos, kaip mes ją, žavj skaitytoją 
suprantame, ne įmantrių sakinių
ir formų pasakojimų, mes ir pa-. f*0 dvidešimt metų
sigestume. Tačiau, atrodo, poe- .. . , . . . ,.
. . . , .... j L x Nors ir giedriai, tačiau tau
as A a, ar 1 ris esim vjRaj kjta ęr„jda skamba pasku-

me ų, o ir nejies ojo. . am u | tinis skyrius. Čia eilėraščiai ra- 
vo svarbu giedriai, onginabai | ,yt. themtyje daugja.usia Bra-

autorius moka valdyti poetines 
priemones ir rasti tinkamą žodį 
ir tam žodžiui vietą. Tų abiejų 
skyrių giedrumas daugiausia ir

KALVIS IR ŽIEDAS
... gyveno kalvis.
Jis nukalė savo mergelei žiedą.
— Tai pasaka. Kodėl tau ašaros rieda f

... jis buvo jaunas, gražus,
skaistus, kaip rugiapjūtė.
Jis ją labai labai mylėjo .. .
— Neverk, kvailute!

., . paskum visa praėjo, jiedu išsiskyrė ... 
Dažnai dažnai abu savo meilę minėjo.

Nūn kalvis pasenęs,
sulinkęs, surūkęs, kaip kaminas .. .
Ir kur jo kaltas žiedas, niekas nepamena. 

Jurbarkas, 1927

KLAJŪNUI SŪNUI
Klausyk, šunie! Ar tau ne gėda,
Kodėl tu prie manęs eini? ..
Gal netekai turtingo dėdės 
Ir jau šiam parke gyveni?

Jei taip, tai duok paspausti koją,
Nuo šiol keliausime abu,
O jau tenai — šaly artojų 
Tau vargo su manim nebus.

Čionai mes — akmenys prie kelio,
Užgaut kiekvienas gali mus:
Piemuo, biznierius ar vaikelis 
Ir šiaip pilietis neblaivus.

i
Nenusimink, ateis dar dienos 
Visiems šunims, o gal ir man, —
Būdoj miegosi, aš — ant šieno,
Kai grįšim tėviškės naman.

Buenos Aires, 191/7

MIELAS BIČIULI
Mielas bičiuli ... Nurimk. Nepatogu: 
Skundų galiūnams nereikia.
Kęsk/, jei tvarte šaltam, kiauru stogu, — 
Dirbančiu gyvuliu laiko.

Nūn jie, išniekinę mūsų tėvynę,
Kojomis trypia jos širdį, —
Liaukis ... Juk skundų ir ašarų tavo 
Niekas nemato, negirdi.

Visa iš mūsų pagrobę, dar ima 
Sielą ir badmirį kūną ...
Niekis, bičiuli, tėvynės arimuos 
Pergalės trenks dar perkūnas.

Vieną žinok: Juk nebus taip per amžius. 
Trauksime greit sutartinę, —
Sąskaitos mūsų jau rankoj Praamžiaus, - 
Juoksimės mes paskutiniai!

Sao Paulo, 191/7.

ir vaizdingai išsireikšti. Tai jam zilijoj. Mokėjimas neverkšlenti
pavyko. Jeigu kalbame, kad lai- .
* J ... . . . . i poetą išgelbėjo nuo buvusio
kas yra tikrasis vertintojas, ne-

mu-
sų periodiką užplūdusio tėvynės

galėtume pasakyti, kad P. Ba, standartinio ilgesio apsireiški-
bicko poeziją jis nušlavė užmarš 
tin, nes ji šiandien iš naujo pri
statyta yra įdomi, gi keletas ei
lėraščių, kaip Dramblio kojos 
buvo ir skaitančios visuomenės 
neužmiršti.

‘‘Geltona ir juoda” skyriuje 
randame visą eilę eilėraščių, lie 
čiančių išimtinai tik miestiš
kas'temas. įdomiausias iš jų y- 
ra apie dramblio kojas. Eilėraš
čiai. kaip Auto poema. Ekspre
sas, 505-ta.s, Jūreiviai nuotai
kingi, mielai skaitomi, tačiau 
nemanome kad juose daug po
ezijos. Pvz.:

Tik-tik, tik-tik, tik-tik,
Tik-tik tik-tik,
Tik-tik....
Ja.u 50.
Jau 600.
Jau 6000!..
Jau šeši tūkstančiai “tik-tik”

/nedrąsiai nuskambėjo...
Audra tilo. Nuslinko debesys, I Ir juokias tarp lapų žalių.

/sušvito mėnuo: į (psl. 95)
bangos vis dar ūžė...
Pažvelgiau pro langelį — 
tylu... Tuščias pliažas..
Žmonės, kaip automobiliai, pa- tam poetui.

/tislčpč garažuos Dramblio kojos knyga vertin-

mų ir nusakymų. Nors vietomis 
tie patriotiški pasisakymai pas 
P. Babicką labai jau proziški, 
bet geriau proza negu sentimen 
t a Ii ir neoriginali poezija. Tokių 
pavyzdžių apsčiai ir tie pavyz
džiai gerina visą tą patriotinę 
poeziją, nežiūrint ar ta patrio- 
tika graso priešui mirtimi, ar 
žadina viltį.

Trečiame skyriuje daugiau 
patriotikos bei pa^al laiko dva
sią parašytu eilėraščių, tačiau 
ankstyvasis Babickas tematikos 
atžvilgiu ir čia užtinkamas. Ir 
tie eilėraščiai yra vieni iš ge
resnių. kaip pavyzdžiui eilėraš
tis Klajūnui sūnui. Yra ir la
bai grakščių patriotinių posmų 
kaip ir šis:

Šypsodama saulė per taką 
Gaivių ir sodrių spindulių 
Upeliui kažinką pasako

Tačiau cituotas posmelis “ne
bėra” Babicko, jeigu reikėtų 
spėti, jį daugelis priskirtų ki-
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tina, kaip įdomi, giedri ir opti
mistiška. nenuodijanti skaityto
jo nuolatinėm ašarom, kad ten 
paliko tėvynėj sodai, obuoliai ar 
lino žiedas. Ji greičiau kovinga, 
o tokios daugiau reikia, negu 
skundo. Nuolatinis entuziazmas 
ir posmai art'ėją ligi humoro ver 
čia priskirti šį, arba tikriau 
šiuos rinkinius, prie poilsio poe
zijos žanro ir kaip toks šis rin
kinys ir vertintinas. Be abejo 
pozityviai.

P. Babickas, Dramblio kojos, 
eilėraščiai. 118 psl. 1957 m. Iš
leido Tėviškėlė. Viršelis ir iliust 
racijos VI. Vijeikio. Kaina ne
pažymėta.

• Dr. J. Bičiūnas, gyvenąs 
Romoje, paruošė italų kalba, stu 
diją apie juridinę Katalikų Baž
nyčios padėtį Rusijos imperijo
je pabaigoje XVUI ir pirmoje 
pusėje XIX šimt. Toje studijo
je daug kas paaiškėjo iš plates
nės perspektyvos ir apie Lietu
vos Katalikų Bažnyčios padėtį 
toje epochoje. Studija turi 350 
pusi.

• K. Žoromskis uoliai ruošia
si savo kūrinių parodai: taipgi 
dėsto Feigl galerijoj New Yor- 
ke.

• Dail. A, Galdiko paroda 
New Yorke įvyks sausio mėne
sį.

Dr, Murinas Pirmasis sniegas

• Koncertavo Iz. Vasyliūnas. 
S. m. lapkričio 3 d. Methuen, 
Mass., Memorial Music Hali kon 
certavo smuikininkas Iz. Vasy- 
liūnas savo sūnaus Vytenio for- 
tepionu palydimas. Tai buvo jų 
trečias metinis koncertas šioje 
salėje. Programą sudarė trys 
sonatos: L. v. Beethoveno so
nata A maior No. 1, K. V. Ba- 

1 naičio sonata D minor ir E. Grie 
go sonata C minor.

Kiekviena šiame koncerte at
likta sonata yra skirtingų epo
chų ir skirtingų stilių, ką smui
kininkas perai suprato ir tinka
mai išreiškė. Atliekant didelius 
veikalus, šiuo atveju sonatas, 
solistui yra pavojaus sukapoti 
veikalą, pasimesti detalėse, ta
čiau Vasyliūnas įtikinančiai jun
gia detales, tuo pateikdamas 
klausytojui veikalą kaip viena
lyti kompleksą.

Klausytojams, kurių dauge
lis buvo lietuviai, įdomiausia bu 
vo išgirsti K. V. Banaičio sona
tą. Šis veikalas tikrai mielas čia 
nenaudoja autentiškų liaudies 
dainų melodijų, tačiau veikalas 
visa savo esme yra lietuviškai 
liaudiško pobūdžio.

Vasyliūnas ir šiuo koncertu 
pasirodė pilnai subrendęs tem
peramentingas menininkas, ta- 

| čiau j.o sūnui Vyteniui, kaip pia- 
j nistui, kartais stigo vidinės pla
tumos, kad būtų lygiu partneriu 
smuikininkui. Bet gi dažniausiai 
taip būna, kad menininkas eina 
paskui fizinę techniką, o Vyte
nis daro žymią pažangą forte- 
piono technikoj.

Abu menininkus publika, ku
rios didelė dauguma buvo iš Bos 
tono, labai šiltai priėmė.

— J. Gaidelis

• IJetuvių choro sukaktis. 
Spalio 12 d. Lietuvių Katalikų 
bendruomenės choras, Brazili
joje, šventė savo 20 metų gy
vavimo sukaktį. Tą dieną buvo 
surengtas Vila Zelinoje iškil
mingas vakaras su koncertine 
dalimi. Prieš pradedant meninę 
programą, choro pirmininkas 
P. Šimonis nupasakojo vakaro 
dalyviams choro kūrimosi bei 
gyvavimo istoriją. Pirmuoju 
chorvedžiu buvo Feliksas Gir- 
dauskas, paskui Juozas Stankū
nas, Aleksas Ambrozaitis, inž. 
Jonas Antanaitis, Juozas Stro- 
lia ir dabartiniu metu vėl Felik
sas Girdauskas. Choro globėju 
nuo pat. pradžios iki dabar yra 
klebonas Pijus Ragažinskas. 
Choras per tą visą laiką yra 
daug kartų pasirodęs įvairiuo
se miestuose svetimiesiems, yra. 
giedojęs brazilų bažnyčiose ir 
nekartą pasirodęs televizijoje. 
Tai yra stipri kultūrinė pajėga. 
Šio sukaktuvinio vakaro progra 
mą atliko pats choras, darniai 
įsijausdamas į dainos turinį bei 
melodi ją, sudainavęs kelias dai
nas. Paskui pasirodė solistai:

1 Kazimieras AmbrozeviČius, Hen 
riųueta Ehlers ir Vaclovas Lau
rinaitis. Jie visi dainavo įspū
dingai. Po to pasirodė atžaly
nas, būtent, M. Jonavičiūtė, H. 
Vorošilaitė, E. Lukoševičiūtė, A. 
Černiauskaitė, E. Kučinskaitė 
ir St. Lukoševičiūtė, sudainavu
sios švelniais balsais porą dai
nelių, pritariant pianu Irenai 
Adomavičiūtei O į galą pasirodė 
iaunos akordeonistės Irena A- 
domavičiūtė. J. Paukštytė ir R. 
Tubelytė, išpildžiusios keletą 
braziliškos ir lietuviškos muzi
kos gabalėlių. Bendras koncer
to įspūdis labai geras. Choris
tai buvo gerokai pasiruošę, o 
maestro F. Girdauskas, visą sa
vo širdį ir jėgas atidavęs šiam 
chorui, susilaukė karštų sveiki
nimų.

• Čiurlionio galerijoje numa
tyta trijų menininkų — A. Gal
diko, V. K. Jonyno ir J. Pau- 
tieniaus kūrinių paroda dėl A. 
Galdiko ligos ir kitų priežasčių 
neįvyks. Vėliau šių dailininkų 
parodą numatoma suruošti ki
tuose Amerikos didmiesčiuose.

• Dail. Br. Murino darbų pa
roda. Pirmoji atskiro dailininko 
kūrinių paroda Čiurlionio galeri
joj atidaroma šiandien, lapkri
čio 16 d., 6 vai. vakare Jaunimo 
centro namuose (5600 S. Clare- 
mont Avė., Chicagoje). Tai mū
sų žymiausio akvarelisto tapy
tojo Broniaus Murino darbai, 
kurie ne vieną stebins ne vien 
savo gausumu, bet tematika ir 
didele pažanga. Parodoje išsta
tė 45 darbus, daugumoje akva
rele, kitus — tempera. Br. Mu-

I

Bronius Murinas

rino didelį pasisekimą akvarele 
rodo faktas, kad su šios rūšies 
kūriniais jau dalyvavo su kita
taučiais 25 parodose. Laimėjo 
3 pirmąsias premijas ir dvi ant
rąsias. šiuo metu turi kelis pa
kvietimus vėl dalyvauti. Išsta
tyti parodoje darbai daugumoje 
nauji, nematyti. Mūsų dailinin
kas moka spalvomis žaisti ir pa
rinkti tematiką; visur dvelkia 
impresionizmas. Keli išstatyti 
natiurmortai gana stiprūs, ori
ginalūs. Yra ir portretų.

Br. Murinas dar Meno mokyk 
los suole būdamas dalyvaudavo 
konkursuose tai plakatų, tai re
klamų. Laimėjęs yra keliolika 
premijų ir nepraradęs to lietu
viško kuklumo.

Darbas akvarele yra vienas 
sunkiausių, nes Čia taip lengvai 
negalima ant vienų spalvų už
dėti kitų kaip kariant tempera 
ar aliejais. Čia reikia įgudusio 
dailininko ir su gera technika, 
kaip sako parodos kataloge į- 
žanginiame žodyje dail. P. Au
gius. Paroda tęsis iki gruodžio 
2 d., dvi savaites. Jn. Vaidelys

• Augštyn širdis! — Juozo 
Prunskio paruošta dvasinės kul
tūros knyga išėjo iš spaudos a- 
kį pagaunančiu trijų spalvų 
dail. Antano Rakštelės viršeliu. 
Knyga turi 260 puslapių, pas
kirstytų į penkis skyrius: Ar 
mes žinome, kurs skubame. Ar 
perskaitei laišką Tėvo, kuris y- 
ra Danguje, Didieji žmonės ir 
religija,... Ant tos uolos aš pas
tatysiu Bažnyčią..., Šventųjų pė 
domis. Meilė ir draugiškumas. 
Autorius yra surinkęs ypatin
gai daug gyvenimo pavyzdžių, 
aforizmų, kūrinį padarydamas 
įvairiaspalve mozaika, skaityto
jui palengvinti — paskirstyta 
į mažus skirsnelius. Veikalas 
skirtas ne tik asmeniška religi
ne kultūra susidomėjusiems 
žmonėms, bet čia gausiai ras 
medžiagos tėvai ir mokytojai 
pasikalbėjimams su savo auklė
jamaisiais, jaunimo organizaci
jų vadovaujantieji asmenys ir 
kiti. Išleido Immaculata Press, 
Putnam, Con. Kaina $2. Tai jau 
trečias to paties autoriaus lei
dinys, išėjęs šiemet : gegužės 
mėnesį buvo išspausdinta “Mo
tina Gailestingoji”, o birželio 
mėn. (vėliau laida dar pakarto
ta) — "Amžinybei ir tėvų že
moj”,

• Pirmąją Lietuvių Dailinin
kų meno parodą, suruoštą Jau
nimo namuose — Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje, aplankė apie 
900 žmonių. Iš išstatytų apie 
100 įvairių kūrinių, įskaitant 
ir Čiurlionio galerijai įgytuo
sius. buvo nupirkta 10 darbų: J. 
Pautieniaua —, 4, A. Varno 2, 
A. Skupo, A. Rūkštelės, M. Ši- 
leikio ir J. Paukštienės po vieną.

• Lietuvos Architektūros pa
roda S. Paulyje iki lapkričio 
mėn. 3 dienos aplankė, pagal re
gistravimo ruletę per šimtas dvi 
dešimt tūkstančių žmonių.

Paroda intymiausiai įdomau
jasi brazilų kultūrininkai ir len 
kai.

Paroda atidaryta spalio mėn. 
19 dieną. Ją atidarė S. Paulo 
valstybės gubernatoriaus įga
liotinis, gubernatūros ceremoni
jų šefas dr. Cornelio Procopio 
de Araujo Carvalho. Atidarymo 
prakalbą pasakė parodos glo
bėjas Lietuvos konsulas P. Al. 
Polišaitis. Atidaryme dalyvavo 
S. Paulo miesto burmistro įga
liotinis dr. Armindo Cordoso 
Rocha. Kitų valstybių konsulai, 
.S. Paulo lietuvių kolonijos visuo 
meninkai: prel. Kaz. Miliauskas, 
dr. Eliz. Draugelis, dail. VI. 
Stančikaitė-Abraitienė, dail. A. 
Kairys, dail. R. Kasperavičius, 
ras. Kar. Pažėraitė, inž. J. An
tanaitis, inž. Vinc. Abraitis, 
Liet. Kat. b-vės choras ir jau
nieji ateitininkai in korpore 
(tautiniais rūbais pasipuošę), 
radijo valandėlės “Tėvynės Gar 
sai” kolektyvo nariai, dipl. ek. 
H. Valavičius, kap. J. Čiuvins- 
kas, inž. Myk. Mitrulis, Jon. 
Bratkauskas, Sliesoraičiai ir kt.

Tuoj po iškilmingo atidary
mo, parodą aplankė S. Paulo 
kardinolas Motta. kuris tuo pat 
metu (18 vai.) ir tuose pačiuo
se rūmuose atidarė Pirmąją 
Vaikų parodą, suruoštą brazilų 
intelektualų ir kultūrininkų. 
Augštiesiems svečiams paaiški
nimus darė šios parodos inicia
torius ir organ^atorius stat. 
inž. — dail. Mikalojus Ivanaus
kas. J. E. Kardinolas apleisda
mas parodos salę pareiškė džiau 
gsmą lietuviška sakraline archi
tektūra susipažinimui.

Parodos atžymėjimui radio 
vai. “Tėvynės Garsai" kolekty
vo nario Kublicko pastangomis 
yra ruošiamas garsinis filmas.

Paroda atrodo impozantiškai. 
Centre — didžiulis natūralaus 
dydžio Nukryžiuotasis (liaudies 
skulptoriaus Adomo Trumpio 
darbas); po Kristaus kojomis 
— Kryžių Lietuva, išreikšta dai
lininkų ar fotografų vaizduose, 
kur matomi pastatai su lietu
viškomis architektūrinėmis sa
vybėmis, kryžiai ir t.t. Paroda 
užima apie 1,000 kvadr. metrų 
(metras kiek ilgesnis už jardą) 
plotą, tačiau inž. Ivanauskui 
nepasisekė visų eksponatų su
dėlioti. Permaža vietos. Toji pa
roda. yra milžiniškas pasiryžė
lio inž. Ivanausko darbas, labai 
įvertinamas kitataučių, kurie 
stebisi, kaip galima taip nepalan 
kiose tremties sąlygose sutelk
ti tiek eksponatų. Inž. Ivanaus
kui gražiai talkino jo šeimos na
riai: Elena ir Kastytis.

• J. Narūne (Narutavičienė) 
parašė eilėraščių rinkinėlį “Jau 
nieji daigeliai”. Knyga bus dvie 
jų dalių: pirmoji dalis skiriama 
mūsų mažiesiems, antroji dali3
__mokyklinio amžiaus vaikams.
Leidinio bus trys lankai, iš vi
so apie 48 puslapius. Gausiai 
iliustruota. Eilę klišių autorė at
sigabeno iš Kolumbijos. Pirmo
ji dalis turės skyrius: 1. Mano 
lėlės ir 2. Pabirėlės; antroji da
lia — pavadinta — Mano tėvy
nė, kur bus patriotinių, religi
nių eilėraščių. Iš viso bus apie 
40 eilėraščių, sukurtų dar Ko
lumbijoje. Norima išleisti dar 
prieš Kalėdas. Iliustracijoms bus 
panaudotos lietuvių vaikų nuo
traukos. Titulinis lapa.s ir dalių 
pirmieji lapai bus sukomponuo
ti dail. A. Rūkštelės.

• Dail. P. Rimšos kūriniai 
(tapyba ir akvarelė) atsiunčia
mi į Cbicagą ir čia bus suruoš
ta jų paroda.

• Dail. P. Kiaulėno kūrinių 
aplankas su II spalvotų repro
dukcijų, padarytų Paryžiuje, iš
eis prieš Kalėdas. Tuo rūpinasi 
velionies žmona.

»
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Picasso meno paroda
A. RCKŠTELft, Chicago, III.

Nė viena meno epocha netu- jubilėjine paroda. Išleistame Įra-

dekoruotojas
tojaf

arba jų spalvin-

tėjo tiek daug ekstravagantiš
kumo, kiek jo parodė dabartinis 
šimtmetis. Vos keleto dešimčių 
metų bėgyje gimė ir mirė eilė 
“izmų”. Mirusiųjų “izmų” vietą 
užėmė kiti “izmai”. Taip kalei
doskopiškai keisdamiesi vienas 
po kito ėjo, kubizmas, futuriz
mas, ekspresionizmas, dadaiz- 
mas, konstruktyvizmas, supre- 
matizmas, surrealizmas, abstrak 
tizmas ir daug kitokių “izmų”, 
kuriems tikrų vardų surasti ne
sugebėjo net patys kūrėjai va
dinamų moderniško meno kryp
čių.

Picasso darbuose jungiasi ku 
bizmas, futurizmas, dadaizmas 
ir abstraktizmas. Picasso yra vy 
riausias kubistų grupės atsto
vas. O jo bendraminčiai — Bra- 
que, Leger ir Duchamp. Šian
dien Picasso yra tiek išgarbin
tas, kad kiti “istai” yra lyg ir 
nebuvę.

Matydami ekstravagantiškuo
sius Picasso darbus, turime ne
pamiršti, kad pradžioie savo kar 
jeros jis buvo visai kitoks. Nuo 
1898 m. iki 1906 m. jo kūryba 
dvelkia impresionistų ir po im
presionistų dvasia. Tada jis bu
vo paveiktas Degas žaismingų 
spalvų ir Lautrec-Toulouse su
šaržuoto piešinio. Pats stengė
si spręsti tapybines problemas, 
valdyti piešinį ir reikšti mintį 
jam ir kitiems suprantama for
ma. Nebūdamas pranašesnis už 
kitus savo bendralaikius daili
ninkus, Picasso neįstengė išsi
kovoti žvmesnės padėties meno 
pasaulyie. Užtat pabėgęs iš Is
panijos į Prancūziją — Pary
žių, — rado gerą dirvą savo 
revoliuciniam “menui”. Čia jis 
ne meno kūrybinio didingumo 
jieškojo, o kėlė revoliuciją prieš 
meną.

Kadangi tuo laiku marksiz
mas ir rusiškasis bolševizmas 
buvo virtęs politiniu sąjūdžiu, 
tai Picasso revoliucinė dvasia 
atsidavė pastaraiai tarnybai. Jis 
tapo ne tik krikščioniškojo pa
saulio meno priešas, bet pasi
darė pilnateisis komunistų par
tijos narys. Kaipo tokį, komu
nistai stengėsi Picasso — dai
lininką kelti į padanges, pada
ryti jį meno genijumi, o per jo 
meną užkrėsti pasaulį tuo pa
čiu (ar panašiu) revoliuciniu 
menu, degraduojančiu iki šiol 
kultūringojo pasaulio kurtą me 
ną. Paties Picasso žodžiais ta
riant — menas yra puolimo ir 
gynimosi įrankis nuo priešų. 
Taigi, meno sąvoka tapo pavers 
ta politine sąvoka ir komuniz
mo kovos ginklu. Nesuskaičiuo
jamos sumos pinigų, mestos Pi
casso ir jo bendrinininkų (kai
po dailininkų) popularinimui ir 
augštinimui, savo pasiekė. Tūks 
tančiai dailininkų tapo užkrėsti 
paskleistais modernizmais, ku
rie, patys nesuprasdami ar ne
žinodami tikrosios “izmų” pas
kirties, tarnauja komunistų in
ternacionalizmo idėjai.

Žinoma, kai ruošiamos jų pa
rodos ar apie juos pačius rašo
ma, nutylimos jų politinis įsiti
kinimas ir nekalbama apie jų 
meno paskirtį. Lygiai taip yra 
ir su dabar vykstančia Art In
stitute of Chicago Picasso 75 m.

taloge kalbama apie jo didingą 
karjerą, bet nieko nesakoma 
kaip ir kieno lėšomis ta karje
ra pripūsta. Niekas nesistengia 
Picasso darbų analizuoti ir jieš- 
koti tikrosios paskirties. Jį 
priima liaupsėdami tokį, koks 
jis yra. Pinigas daug padaro.

Nesakyčiau, kad šios Picasso 
parodos nereikia matyti. Ją rei
kia pamatyti. Ir, pasakyčiau, bū 
tinai. Ji įdomi tuo, kad Picasso 
darbus gali matyti nuo pradžios 
šio šimtmečio iki dabar, nuo po 
impulsionizmo iki šarlatanizmo, 
nuo logiškos tapybos iki degene
racijos kulto, nuo piešinių iki 
tapybos ir skulptūros.

Picasso Moters galva

Jeigu dadaistai (pirmojo Pa
saulinio karo metu susikūrusi 
grupė) kovojo prieš tikrąjį me
ną teoretiškai, tai Picasso tokiu 
kovotoju pasirodo praktiškai. 
Tariamo meno vardu tepa šmėk 
liškus dalykus ir pilnas nesąmo
nių formas, versdamas tikėti jo 
tobulybe ir jo dirbtinu genijum. 
Tūlo žiūrovo žodžiais tariant — 
nieko kvailesnio daugiau pada
ryti nebūtų įmanoma.

Kaikas, analizuodami sataniz 
mo veiklą, randa, kad Picasso 
kūryba yra tos veiklos įtakoje. 
Tai jau dvasinio pasaulio sritis. 
Gi medžiaginę bei išorinę pusę 
Picasso kūrybos liečiant, reikia

Visi ženklai rodo, kad su Pi
casso paskutiniaisiais metais 
baigsis ir picassiškojo meno e- 
pocha. Politiniams užkariavi
mams skirtas menas neišėjo nu|tu užrašu 
galėtoju. O kas nenugali, tas 
turi pralaimėti.

Red. pastaba. Picasso pozici
joje jaučiama ir naujo posūkio 
žymių. Pvz. plačiai skaitomas 
laikraštis “Register”, pripažin
damas, kad Picasso yra mark
sistas, praneša, kad paskutiniu 
metu jisai sukūrė 62 vitražu, 
kurie bus įstatyti į vilties Dievo 
Motinos baziliką Meziers mies
te, Prancūzijo je. Tos bazilikos 
langai buvo sunaikinti II Pasau
linio karo metu. Picasso pada
ręs keletą pareiškimų, kurie in
terpretuojami kaip jo nutolimas 
nuo komunistų partijos linijos; 
jis net rodąs nekantrumo dėl jo 
naujų darbų puolimo iš komu
nistų kritikų pusės.

nį tremties stovyklose, Pas Ar
gentinos lietuvius ir įvairiose i 
JAV lietuvių kolonijose.

Leidinys daro labai mielą įs
pūdį, ofsetu išleistas švariai, vir
šelis papuoštas Vyt. Buziko pieš

KRONIKA
• Lietuviškasis krepšinis — 

šitokiu pavadinimu leidinys, su
redaguotas Edv. Šulaičib, šio
mis dienomis Chicagoje išėjo iš 
spaudos. Leidinys skirtas Lietu 
vos pergalėms krepšinyje pa
minėti. Pasirodė švenčiant 20 
m. sukaktį nuo lietuvių laimė
jimo Rygoje. Leidinys gausiai 
iliustruotas mūsų sportininkų 
nuotraukomis. Redaktorius į- 
stengė sutelkti rūpestingų tos 
srities bendradarbių: K. Čerke- 
liūnas rašo apie Lietuvą tarp
valstybinėse rungtynėse (straip 
snis vykusiai pailiustruotas Pen 
čylos šaržais), St. Daunys ryš
kina aplinkybes, vedusias Lie
tuvą į krepšinio nugalėtojus, 
K. Čerkeliūnas informuoja apie 
krepšinį dabartinėje Lietuvoje, 
Ant. Laukaitis aprašo Australi
jos lietuvių krepšinį, Alg. Bane- 
lis duoda žinių apie lietuvišką 
krepšinį Kanadoje, Alb. Gum- 
baragis aprašo mūsų krepšinin
kus Uragvajuje, patsai red. Edv. 
Šulaitis apibūdina tautinės olim-

• Stat. Inž. Mikalojus Iva
nauskas pirmosios apžvalginės 
Lietuvos architektūros parodos 
proga parašė trumpą lituviš- 
kos architektūros raidos studi
ją, kurią į portugalų kalbą iš
vertė rašytojas kan. Aleksand
ras Arminas-Kališas ir prof. dr. 
kun. Antanas Ausenka. Išleido 
S. Paulo parodos rėmėjai. Re
prezentacinė brošiūra yra išleis 
ta gerame popieriuje, 28 pusla
pių su 25 iliustracijomis. Turinį 
sudaro šie skyriai: Lietuviškos 
architektūros raida, Priešisto
rinis laikotarpis, Lietuvos kry
žiai ir koplytėlės, gotikos, rene-i 
sanso, baroko, rokoko, klasiciz
mo stiliai Lietuvoje ir nacionali 
nės kultūros periodas — Lietu-Į 
viškoji architektūra. Ši studija 
portugališkai pavadinta: Archi-1 
tektura Lituana".

• Šv. Pranciškaus Varpelio 
1958 m. kalendorius — sieninis, 
kas mėnuo nuplėšiamas, kelių 
spalvų — daro gerą įspūdį. Kiek 
viename puslapy pusę vietos už
ima paveikslai, kurie gana įvai
rūs: Asyžiaus vaizdas, Vilniaus 
panorama, Rafaelio Pieta, pran 
ciškonas su ožkelėmis Maino pie 
vose, Kennebunkporto Liurdas, 
"Plaukia sau laivelis...”, Kenne
bunkporto pranciškonų koply
čia, Kryžių kalnas, Kaunas su 
dominuojančia Įgulos bažnyčia, 
Giotto — Šv. Pranciškus ge
radarių vaišėse, Pranciškonų 
vienuolynas Brooklyne, C. Janu- 
šo — Žiema bažnytkaimy.

• Viktutė atostogose — šito
kiu pavadinimu leidinį jaunimui 
paruošė J. Narūnė (Narutavi
čienė). Čia nupasakojami a.a. 
Viktorijos Vasiliauskaitės-Žile- 
vičienės vaikystės laikai. Tada 
Vasilauskaitė iš Romos priva
taus pensiono atvažiuodavo į 
Balninkus, kur su ja draugavo 
J. Narūnė. Vasiliauskaitė yra 
sesuo knygnešio kun. Pr. Vasi
liausko. Leidinys su iliustraci
jomis turės apie 32 pusi. J. Na
rūne dabar pradėjo rašyti savo

atsiminimus iš Balninkų gyveni
mo nuo 1900 iki 1910 metų; nu
matoma vėliau išleisti atskiru 
leidiniu.

• Žinios — lietuvių savaitraš
tis Sao Paulo mieste, Brazilijoj, 
sustojo ėjęs. Vieton jo ta pati 
visuomenininkų grupė ruošiasi 
išleisti kultūros žurnalą “Gin
taras”.

• Alb. Elskaus kūrinys “Po 
liettaus” iškabintus New Yorko 
Miesto operos galerijoje.

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Talei. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FŲELCo.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Strėet
Teief. PRospect 6-7960

, piados krepšinio varžybas ir iš- pasakyti, kad daugelis objek-, rySki„a Ll(.[uvą kaip Europos
krepšinio meisterį; leidiny taip
gi yra informacijų apie krepši-

S 0 P H I E BARČUS 
RADIJO VALANDA

18 stoties WQES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio Iki šeštadienio nuo 
8:80 Iki 9:15 v. ryte, Ir kas pirma
dieni nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENI iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:30 Iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 
715* So. Maplewood Avė.. Chicago 20tyvių meno kritikų nemato jo 

darbuose tapybos ir nelaiko jo 
tapytoju. Jis esąs keistenybių

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

negali ramiai sSdStl Ir naktimis 
miegoti nes jų užslsenSjuslos žaidos 
niežėjimą ir skaudSjlma senų atvi
ru Ir skaudžių žaldų uždSklte 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji- 
ma Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džiu nudegimų. .11 tappgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PS0RLA- 
SI8 Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą, odos Ir perplySlmą 
tarppirSČlų Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančlos suskilsios odos dedir- 
vlnlų odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams,kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų JI yra gera gyduolė nuo 18 
vlršlnių odos Ilgų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų, |1.26 Ir |3.60.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje Ir apylinkėse:
Mllwaukee, Wls., Ga- 
ry, Ind. Ir Detrolt Mt- 
chlgan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri J —

LEGULO, Department D^ 
8618 W. Eddy St., Chicago 34, BĮ.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 Srt TROV ST. 

Teief. OTAlbrook 6-7670 Ir 
GIbson 8-4938

• Generalls kontraktorius nau
jų namų statybai, J vairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams e Turime dideli patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus, e Apkainavlmal nemo
kamai.

VKRN & ANN’S TAVERN 
4654 West 63rd Street 

Atvykite praleisti malonų vakarą 
su savo senais draugais. Šventėms 
specialios kainos už Bourbon ir 
Scotch degtinę. REliance 5-5219
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 
“D R A U G E”

4=545 W. 63 St., Chicago 29, IIL
«iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinmniiimmiiiniĮiniii

DR. J. ir K. AGLINSKAI |
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priimti. ligonis pagal susltarlma 

1)81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vaL 
p p. kaadlan Išskyrus trečlad (r
Seštad.

Rea. tel. GRovehlll 6-5608

T*L REllanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street

Vai. Pirmau., anirad., aetvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80
vai. vak Trečlad ir šeštad. 1—4 v. 
P P

TeL ofiso Ir buto OLymplc 9-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4838 W. 15th SU Cicero 
Kasdien 1-8 vai. Ir 6 8 vai vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso teief LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILV V. KRUKAS
GYDYTOJA IR OUIRURGF 

4146 S. Archer Avė.
VAK Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm antr . k et virt 6-8-80 v 

"Cr^člad tik susitarus.

TeL ofiso WA 5-3010, re*. PR 6-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Weatern Avenue 
ai. kasdien 10-12 vai. h- 7-8 vai 

Yak. Šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-892*
Res teief. WAlbrook 5-5076

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI 8TB

1156 South Weetern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 ▼.—8 vai. vakare Trečlad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlhrook 5-8765

« P. ŠILEIKIS, 0. F.
■V Orthopeda. Protealstas

Aparatai-Proteaal, Med. bau 
* dažai. Spec. pagalba kojon

(Arcb Supporta) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOFEDIJO8 TECHNIKOS LAB
2860 W. 63rd St, Chicago 29, Oi 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nauju adresu: 4253 W. 6Srd St 
Ofiso teL REllanoe 5-4410 

ReaJd. teief. GRovehlll. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m.. 6-8 p m 

Penktad. Uk po pietų.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-28*6 
RealdencUos: LAfayette S-l 179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v vak 
šeštad. nuo ’ iki 6 vai., lšskyr. sek

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namą — PR 6-4732

D R. A. M A C I 0 M A S
CHIRURGAS

2454 W. 71 St (71 Ir Campbell av.)
Valandos: plrmad., ketvirtad., šešL 
nuo 1 Iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

VlRš 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdrausto** Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
4angn Ir pelninga.v . •

Unlveraal Savlngs and Loan Assodatton užtikrina magam* 
Ir gražų pelnų.
• . ...
« Saugumų užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.04) kiekvienam hnMItni Ir relkallng) rezervai, o pelnų — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grel- 
tas ir draugiškas patarnavimas.

DM paakolų Ir visata flnanilnlals reikalais kreipkitės |t

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

DR. VL BLAŽYS
HLAUCJŲ 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. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Teief. ofiso LAfayette 8-6048 
Re*.: W\lbrook 5-8048

>1 ofiso HE.4-6S49. ru. HE.4-2824
DR. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street

Vai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarti, 
sek m uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weatern Aveou* 
Chleago 29, 111 

telefonas REpublic 7-4*00
Rezidencija: GRovehlll 6-8161 

Pasimatymai pagal sutartj

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Re*. PR 6-98O1

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta-

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Buto 1658 W. 108 St, Beverly Hills 

VM.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v(.u 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

lšsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-676*
Buto — BEverty 8-8946

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Uacker Drlve
(Clvic Opera House, kam b. 858) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. OEntral 6-22*4 

5002 West 16th 8tr., Cicero 
Vai kasdien 6-8, Seštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhaU 8-0*59 
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir ree.: 5100 8. Western Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu 

Tel. ofiso HE 4-2123, re*. GIb. 8-61*3
DR. V. P. TUMASOHIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
(71*8 Ir Campbell Avė.)

Vai.: plrmad. Ir ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—6; Seštad. 2—« 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehlll 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street
(60-os Ir Maplewood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak. 

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Ofiso HEmlock 4-5816 
Re*. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 Weet 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima nagai susltarlma

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-94O0

DR. OMĄ VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. ir nuo 8-8 vai 
vak. Seštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik nusitarus

QklP’Q SELF OlVIr W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES _ WALBR00K 5-8202
NOVEMBER-LAPKR. 14, 15, 16

ROPHI, Three Star Cognac Fifth $5.39"
COTJRVOSIER, Three Star Cognac

r $4.98
IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.29
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

VODKA, 103 Proof Fifth $3.49
CHARTREUSE (Green), 103 Prdof Fifth $6J9
IMPORTED CREME OF BANANA

OR PINEAPPLE LIQUEUR
--

Fifth $4.98
MYER’S IMPORTED DARK RUM Fifth $4.69
IMPORTED RUSSIAN VODKA Fifth $4.98

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4167 Archer Avenue
žflso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 

ntk. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VTrglnla 7-OOS6. 

Reridend Jos tel. BEverly 8-8*41

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-*700 
Ra. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 71«t Street 
(71-oe ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
fiešadtenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Ofiso teief. VArds 7—1166 
Beatdendjos — 8Tewart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 Weat S5t,h Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvi) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą 

Keštadlenlaln 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RE 7-9199
DR. A. IENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
LIETUVIS GYDYTOJAM)
2500 Weet 68rd Street

VAI. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir T:8t 
iki 9 vai Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehil] 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECIALISTO 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—12 ir 7—t v. v. pagal
<us1tarim< išskyrus trečiadienius. 

2422 W. Marųuette Road

Ofiso Ir bato tel. OLymplc 8-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
1407 So. 49th <x»urt. Cicero

Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad. 
<r tešla d tik 1*—18 vai

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Ava) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; >—6; 7-t. 

Seštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4*4*.

Namų — CEdarereet 8-7786

Tel. ofiso VIctory 2-1681
Re*. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. Seštad. 1-4 vai. popiet

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street 
Kasdien S—7 vai. vak. Befttad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Reeld. 8487 
W. 62nd 8L, teL RenubUo 7-8818.

Ofiso teiefonss — Blshop 7-8888
DR. AL RAŠKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4842 Archer Avenue

(Kampas Kadete Ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečlad. Ir .ekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PR. 3-6446, rea HE.4-S160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 We*t Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p.p.; 6 lld S Vi. 

Trečlad. Ir Seštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso CA. 6-0267, rea PR. 6-6686 

Rezld. 6600 8. Artertan Avė.
VAL. 11 v. r. Iki S p. p.į (—7 v. v

DR. J. RIMDZUS
CHIROERACrOR 

1428 Rroadway, Gary, Indiana

Vai.: pirm. Ir treč. 8-8 vai. vak., SeSt. 
10-12 vai. prieš plet. Kitu laiku pagal 
Tel. TUrner 8-9002

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 86 metų patyrimo
Tel. YArdi 7-1889 

Pritaiko akiniu* 
Kreiva, akta 

IštalM .

756 Weet
tintų
85th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
čia d. nuo 10-12. penktad. 10-2 Ii 
šeštadieniais nuo 1« Iki 1 vai p.p

OR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kuri. 

yra priežastis galvon .kaudljtmo be) 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegyri* ir toltregys 
t*. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi bu elektriniai. 
Instrumentais, rodančiai, mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam. 
| mokyklos valkus

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArd» 7-1373

vak. Seštad 10:89 
IT tr.č. uždara

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Prlešata šv Kryžiaus ligoniu*
Teief. REpublic 7-88*0 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 8:00—4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku .neįtarus telefonu

DR. ANT. RUDOKAS. Opt 

Tikrina akis iv pritaiko akintus, 
kėlėt* stiklus tr rėmas 

4456 8. Oalifornia Arą. .TA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad už 
4#nri8) 1A rvto T » n f»

SKelbkitšs dien. "Draugė". I Š V8L Sekmad
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APLANKIUS POETĘ E. TUMIENĘ
JUOZAS BERTULIS, Los Angeles, Calif.

Nors ir nebūnant poetu, su ei-1 būti skriaudžiamam, nesupras- 
lėraščiais man tenka susidurti tam, daug kartų nedavertintam 
kaip muzikui. Iš smalsumo taip-j ir neįvertintam. Ir tai daugiau
gi perskaičiau ir Elenos Tumie
nės: “Karaliai ir šventieji”. Čia 
teko pastebėti autorės gabumus 
trumpais sakiniais išreikšti gi
lias ir gausias mintis. Jos eilė
raščius galima skaityti keletą 
kartų ir vis randi ko nors gra
žesnio. Ten lietuvė moteris yra 
išreikšta visai kitoje šviesoje, 
negu mums yra įprasta. Be to, 
krito į akis poetės objektyvu
mas ir mistika. Tas gal ir buvo 
svarbiausioji priežastis, kodėl 
poetė buvo užkalbinta, kad pa
sisakytų savo credo.

Poetę man teko pažinti dar 
Klaipėdoje būnant. Jau tada ji 
jaunutė pasižymėjo visuomenės 
veiklumu, ypač Maž. Lietuvos 
lietuvių tarpe (o čia slypėjo itin 
opių problemų). Atvykusi į Los 
Angeles, poetė čia atsivežė sa
vo turtingąją ir veikliąją sielą. 
Nežiūrint to, kad yra nepapras
tai užimta savo studijomis, šei
ma ir kūryba, ji vis suranda 
valandėlę taipgi ir visuomenės 
reikalams.

Apsilankius pas poetę, mane 
ji sutiko su visad ją lydinčia 
malonia šypsena. Bet kai pasa
kiau, kad noriu pakąlbėti apie 
jos eilėraščių knygą, poetės šyp 
sena išnyko. Lietuvėms' sunku 
prasitarti apie savo kūrybą. Vis- 
dėlto navyko išgauti iš poetės 
atsakymus į šiuos patiektus 
klausimus:

— Mes įpratę poezijoje jieš- 
koti asmeniškumo. Tamsta gi 
dažnai savo eilėse kalbi -perso
nažų lūpomis arba apie juos. 
Ar sąmoningai ir kodėl pasirin
kote tokį būdą?

— Mūsų, o taip pat kaikurių 
mūsų kaimynų literatūros ne
išgyveno vadinamojo renesanso 
periodo arba ilgos neoklasinės 
tradicijos (išskyrus K. Donelai
tį, kurio poezija remiasi dau
giausia idile ir parašyta 'didak
tiniu tikslu) ir įžengė iš karto 
į vėlyvąjį romantinį ar po-ro- 
mantinį laikotarpį. Supranta-

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Ada Korsakaitė Viršelis E. Tumienės poezijos rinkiniui “Karaliai ir šventieji”.

negu kitų tautų vaikams. Tau
tos, kuri tiek kenčia, vaikai y- 
ra šventi plačiąja prasme. Tas 
nedidelis mūsų likutis, kuris ne
žuvo atviros kovos lauke, ne
ša didvyriškai pilką kasdieny
bę, grumiasi už savąją pasaulė
žiūrą ir kultūrą, kovoja už sa
vitą *‘aš” tėvynėjė ir tarp sve
timųjų su karališka rimtimi ir 
kilmingumu. Ir Vytautas Didy
sis yra tokio nevainikuoto ka
raliaus simbolis, kurio pastan
gas ir kovą nutraukė tik mirtis.

Žinoma žodis “šventas” nėra 
čia suprantamas teologine pras
me. Ši knygelė neturi tikslo bū
ti kanonizuotųjų kronika arba 
daryti ta prasme pasiūlymus. 
Ne. Tai teologų reikalas. “Šven
tą” supratau greičiau simboli
ne prasme, kaip yra supranta
mi pasakymai “Šventoji Lietu
va”, “Šventoji Žemaitija”, “Šven 
tas (taurus, doras, geras) žmo
gus ir 1.1. Pagaliau poezija — 
ne mokslas. Joje nejieškome lo
giškosios tiesos pirmoje vieto
je, bet tik norime, kad ji suteik
tų mums estetinio pasigėrėji
mo. Pastarojo gi esmė labai su
dėtinga. Čia, be abejo, ne vieta 
ją nagrinėti.

— Kokias problemas norėjo
te labiausiai iškelti?

— Sąmoningai jokių. Bet juk 
negalėjau nepasidalinti su skai
tytoju tuo, ką jaučiu ir matau. 
Kaip jau minėjau mažos ir tiek 
nelaisvės metų pak’ėlusios tautos 
vaikai dažniau nei didelės tau
tos vaikai yra gyvenimo pasta
tomi prieš sprendimus, vilioja
mi į kompromisus. Dalis, žino
ma, susigundo ir nuo tautos ka
mieno atkrinta. Tiek tėvynėj, 
tiek tremty padėtis, man rodos, 
ta pati; tik aplinkybės skirtin 
gos. Manding štai jau ir trem
tyje pasibaigė ta savęs pabėgi
mu iš tėvynės kaltinimo-teisi- 
nimo fazė. Žinoma, nė vieno gal- 
vniančio žmogaus širdyje š5” 
Skausmas ir sąžinės balsas ne-

duoti tautinių menininkų ir kur- vengiau), bet rūpėjo daugiau- Kurį pirma pavyks nukalti, ne-
Ir, be to, ar pavyks? 
jau paruoštas, bet gi, 

eilėraščių ciklas “Ženklai Zodia

ma, kad joje subjektyvizmas, išnyko, bet jis yra nuslinkęs į 
individualizmas, bei visokerio-1 tolimesnį salos kampelį, nes gy- 
pas asmeniniu požiūriu remia- venimas eina toliau, reikia dirb

tą, kad galėtum gyventi. ’ 
Šalia asmeniška ir kūniško 

išlikimo problemos iškilo ir ki
mų lyrinėj poezijoj, kur poetas tos problemos. Tai tautinio iš- 
išreiškia savo jausmus tiesiogi- likimo klausimai. Pastarieji rei 
niu būdu, bet juk tai ne vienin- j kalauja nuolatinio budėjimo, ap-

mas medžiagos moduliavimas 
atrodė būtinas. Aš tikiu, kad 
mes pasiekėm didelių laimėji-

telis būdas.
Studijavusi ilgesnį laiką an- 

glo-saksų mokyklose arba jų 
literatūrą, žinoma, aš negaliu 
nežinoti jų literatūrinės soneto 
ir epo tradicijos arba “naujo
sios kritikos” mokyklos poeti
nės teorijos ir jos atstovų. Ma
ne visada domino jų daromi eks 
perimehtai. Galbūt todėl jieško- 
jau ir aš “objektyvaus korelia- 
tyvo” išreikšti savo jausmams 
ir išgyvenimams. Vieton sakyti 
tiesiai, bandžiau rasti pakaitalą 
arba simbolį, kuris atitiktų ir 
įpavidaliutų tuos išgyvenimus, 
kuriuos pasąmonė buvo užrašiu 
si ir kuriais širdis jautė reika
lą pasidalinti su skaitytoju.

Nors ir sutinku su Ezros 
Pound tvirtinimu, kad “papras
tas daiktas yra mene visada pa
kankamas simbolis”, aš, visdėl- 
to, jieškojau ir tariausi radusi 
materialinį savo vizijos ekviva
lentą istoriniuose asmenyse, į- 
vykiuose bei situacijose. Taip 
atsirado “Mano sesės” ir kita.

— Kodėl rinkinį pavadinote 
“Karaliais ir šventaisiais”? Ko
kia Jūsų “šventojo” samprata?

— Kodėl taip pavadinau? Ne
žinau tikrai. Man taip atrodė 
tiksliausia. Sunku ir pavojinga 
autoriui pačiam tokius dalykus 
analizuoti, bet pabandysiu.

“Šventieji ir karaliai” yra ir
gi simbolis. Tai bendras pavadi
nimas tų mūsų tautos brolių ir 
sesių, kurie įrodė, jog būti lie
tuviu reiškia kovoti ir kentėti;

sisprendimų ir kovos. Ar ne tas 
p&ts vyksta ir Lietuvoj? Todėl 
sakau, kad iš principo visų lie
tuvių padėtis yra ta pati, tik 
aplinkybės skirtingos, štai ko-

ti tautinę kultūrą. Ir joje spren
džiamos tautinės problemos 
kiekvieno lietuvio širdyje. Trem 
tis. tebėra dinamiška, joje vyks
ta tautinis gyvenimas ir kova 
tam tikra prasme ir jis gali pa
gimdyti meninę realybę, išreikš
tą tautine ir visuotine meno for
ma. Kaikurie formaliniai aspek
tai, pripažįstu, yra sunkesnis 
reikalas esant toli nuo savosios 
tautos kamieno, jos gyvosios 
kalbos ir gamtovaizdžio.

— Koks pagrindinis Jūsų po
ezijos formos principas?

— Pats pagrindinis, turbūt, 
yra efekto vieningumas. Jo sie
kiau. Ne veiksmas, ne pasako
jimas man rūpėjo (žinoma ture 
dama reikalo su žodžiu negalė-

siai tokia įvaizdžių konstrukci- žinau... 
ja, kad jie galutinoj išvadoj su- Beveik 
darytų vieningą ir koncęntruo- 
tą įspūdį ir perduotų norimą 
jausmą. Ir ritmas, ir rimas daž
nai pajungti tam tikslui.

— Ar kas iš amerikiečių‘yra 
skaitę Jūsų poeziją? Kokia bu
vo jų reakcija?

— Taip. Amerikos poezijos 
seminaruose esu skaičiusi savo 
eilėraščius kolegų ir profesorių 
prašoma. Esame net lentoje nag 
rinėję eilėdarą, ritmą, garsų ver 
tę ir spalvą.. Esu visad buvusi 
drąsinama, raginama rašyti.

— Ar dabar turite ką nors 
naujo ir kokie ateities planai?

— Rašau šį bei tą. Kaip pap
rastai, taip ir dabar “ugnyje

man atrodo, ir tremtis gali jau jo išvengti, o, be to, ir ne- laikau kelis geležis iš karto”.

DĖMESIO! DĖMESIO!

General Parcel & Travel Co., Ine.
Licensed by U.S.S.R.

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583

O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkrauatymua bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075
HMM »»*«»*»»»**»»»

Mūsų firma yra gavusi iš "Intuorist" Moscov oficialų betarpišką leidimą — 
"License" tiesiog siųsti pakietus į:

USSR, LIETUVA, ESTIJA, LATVIJA, UK RAINA, BYELO - RUSIJA, BUKOVINA, 
ARMĖNIJA IR f VISAS SOVIETŲ RESPUBLIKAS.

Siuntinius galite pristatyti asmeniškai, siųsti mums paštu arba kitom priemonėm. — kaip 
siuntėjui patogiau. Siuntiniai bus gerai supak uoti ir tuojau išsiųsti. Po kelių dienu siuntė
jas gaus oficialų kvitą iš pašto — Post Office.
Jus taip pat gausite Jūsų giminių ar draugų as-.meniškai pasirašytą kvitą, tvirtinanti gavimą 
iš jūsų dovanų siuntinėlio.
UŽMIESČIO KLIJENTAI GALI BŪTI TIKRI, KAD JŲ PRISIŲSTI SIUNTINIAI BUS TUO
JAU SUTVARKOMI. GAVĘ JŪSŲ PARIETA TUOJAU PAT PASIŲSIME JUMS DETALIA 
IŠLAIDŲ ĮKAITA.

SVARBU! VI8O8 PERSIUNTIMO IŠLAIDOS, IR MUITAS, YRA Ift ANKSTO ČIA APMOKA
MI. JŪSŲ GIMINES IR DRAUGAI GAUS SIUNTINI BE JOKIŲ PRIMOKfiJIMŲ.

MŪSŲ KLIJENTŲ PATOGUMUI. MES TURIME NERIBUOTĄ PASIRINKIMĄ MEDŽIA
GŲ, ODŲ, AULINIŲ BATŲ IR BATUKŲ, LAIKRODfiLIŲ BEI LAIKRODŽIŲ, VAIKAMS RŪ
BŲ, SKARELIŲ, SALIKŲ IR KITŲ DALYKŲ AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRIEINAMIAU- 
SIOMIS KAINOMIS. PILNAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ VAISTŲ. IŠSIUNČIAME SIUVA
MAS MAŠINAS. RAŠOMAS MAŠINĖLĖS. MECHANIŠKUS IR TECHNIŠKUS INSTRUMEN
TUS, IR FOTO-APARATUS, REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIO. SIUNČAME TIK NAU- (h 
JU8 DAIKTUS. U

PRADŽIUGINKITE JŪSŲ GIMINES PASIŲSDAMI JIEMS SIUNTINį KALĖDOMS! iffii
GARANTUOJAME GREITĄ IŠSIUNTIMĄ IR PRITSATYMĄ.

ATDARA KASDIEN NUO 9 V. R. iki 6 V. V. SEKM. NUO 9 V. R. IKI 4 POPIET |j&
ATSIMINKITE, KAD JOS BETURITE TIK KELETĄ SAVAIČIŲ PAKIBTŲ SIUNTIMUI 

JEI NORITE, KAD JIE BŪTŲ PRISTATYTI NAUJIEMS METAMS. ftį

CLEVELAND’O SKYRIUS: 900 Literary Road, Cleveland 18, Ohlo •?

Del Vilniaus darbo 
atsiminimų

1937 ir 1938 m. Šaulių sąjun-
; >08 savaitraštyje "Trimite” ma
no buvo spausdinama Iš 1919- 
1920 m. Vilniaus darbo atsimi
nimų. Lenkų ultimatumui išti
kus, spausdinimas nutruko. Šie
met priėjus 1937 m. “Trimito” 
komplektą, pavyko iš ten ma
šinėle nusirašyti šiuos mano at- 

! siminimus, kuriė ne tik tinka 
atskirai knygelei (per 100 psl.), 
bet ir įgalina mane parengti jų 
tęsinį ligi pat 1922 m. vasario 
mėn., kaip pilsudskininkai ištrė
mė mane iš Vilniaus, kur tegrį- 
žau jau 1940 m.

Deja, "Trimito” komplektas, 
kuriuo naudojaus, nėra pilnas.
Trūksta jame (1937 m.) nume
rių 12, 14 ir 40. Be to, reikalin
gi dar 1938 m. numeriai 3, 4 
ir 5, kuriuose dar buvo mano 
atsiminimų. Savo laiku šaulių 
sąjungos veikėjas, tebegyvas 
dar, dailininkas Antanas Žmui- e aikuriV komiteto narių ne- 
dzinavičius‘bene du kartu važi- Paaanl<amo bendradarbiavimo 
nėio po JAV ir tiek jis, tiek ir ?emelaP-V.ie nebuvo tiksliai at- 
kiti šauliai nemažai paplatino zVaietos vietos, iš kur gauti pa- 
“Trimito” Amerikos lietuvių'rodai lletuvlų nauji leidiniai;
tarpe. Tad labai prašyčiau: kas taipgl nebuvo pa^al lietuvh* at' 
turi 1937 arba 1938 m. “Trimi- etovo nurodymus nupiešta Vy
to” komplektus ar bent paski- tlsJ ^’^e^uia. kad nebuvo 
rus, ką tik nurodytus 6 nume- n^ioS Parodos metu
rius, visus ar bent kurį, gal bus, °’s '1 ,2^ rp r informacinę bro 
foks malonus ir atsiųs man kan Ihr
tunu nusirašvti kas man reika- 112‘1 . ' q le‘d’nys
linga. o nusirašęs su padėka grą užsibaigus. Če
žinsiu. Jei kas nenorėtij nė trum 5ai' 3 ,’2."2 . ^ar turėjo
nam laikui su savo turimu kom . .m . irt. Knygos
niektu besiskirti, gal atsiųs bent Wubn, Amfleatauja-

z i ma. kai toje brošiūroje latvių
—.. -..— knygv skyrių ir v , "om a raudona

propayauda, ’škcFnnt raudonų
jų okupantų nuopelnus knygų 
leidime Latvijoje. neigiamai at- 
c.-Unr,> -+ ap:n nepriklausomy

bės laikotarrį. Mūyė y išstatytos

4 trūkstamų man numerių atsi
minimų nuorašus — irgi būsiu 
dėkingas.

Čia tenoriu tik padėti savo 
tautiečiams gyviau įsisąmoninti 
Vilniaus reikalą, pateikiant jiem 
kiek netolimos praeities ne tik 
pamirštų žinių, bet nekartą ir 
nežinomų ar bent nedaugeliui 
težinomų dalykų, kuriuos iškel
ti nevieno esu raginamas. Ma
nau, kad ypačiai vilniečiai padės 
man surasti ko man iš “Trimi
to” trūksta ir tuo būdu pagau
sinti mūsų Vilnianą — B. šė
mio, D. Alseikos, J. Cicėno ir 
kitų vilniečių raštiją.

Mykolas Biržiška

KRONIKA
• Dr. Jonis Grinius, Lietuvių 

atstovas pabalt’ečių komitete 
knygų parodai Frankfurte, ap
gailestauja, kad toje parodoje

ko”, kuris sudarys atskirą kny
gelę, bet apie jos leidimą dar 
negalvojau.

Bandau ir prozos, nors iki šio
lei nieko nespaudinau. Be to,
studijuoju — reikia daug moky- knygos buvo išvežtos j Berlyną, 
tis; šeimininkės ir motinos pa.-i kur pateko ir dr Griniaus as- 
reigos užima laiko, vien tik ra- mcnin?s bibiiotrkos gerosios
symui atsidėti negaliu. . x . , , ' ,____ | knyeos: tai buvo padaryta be

Palinkėjęs poetei daugiau drą s”.t’k’.mo ir iom s jis šiuo me 
sos pasireikšti dailiųjų žodžių įtu neg&1-i naudotis. Apie tai dr. 
mene, su jos maloniai jaukia Grinius ilgesniu raštu painfor- 
šeima atsisveikinau. mavo JAV spaudą.

■’’’ F3!!

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDFJt \L 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pat stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAJ 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių

STANDARD FEDERAL visiėms teisingai patarnauja, o karo ir d< 
presijos laikais t3upytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN tyACKIEWICH, JR„ Vice-Presidcnt

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

po

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

( Archer Avė. at Sacramento) 
PHONE: Vlrginia 7-1141
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Lietuviu Prekybos Namai
Prekės be broku, sugadinimu, klientu sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

W Mti
VISOS PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo metu tik ................................................. $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelo\v, A. Smith, Magee, su aukso įaus
tais siūlais, 58 m-tų stiliaus tiktai .................... ............................................... $89 iki $129.00

2-jų dalių softh ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom- spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany su šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

Moderniški 5 dalių V algomnjo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
, *>.*< ....................................... ............................................................. . ........................ $99.00 iki $129.00
• dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu-
u , fcikta‘ .................................................... .......................................................................... $129 — $149.00
8 dalu, valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už.............................................................................. $390.00
Virtinėms chromo baldų didžiausias ir įvairiausių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% — 

40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirkaite pas mus už tik .................’............. $39.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. 3-jų dalių miegamieji 
riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo............................ ................................. $149 — $200.00

Miegamieji augsčiausiog rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagetai, įpatlngų • 
stilių New York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
rous .......................... .............................................................................................................................. $795.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO

šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 
Electric, llotpoint ir kitų .........................................,......................................................................... $159.00

Virimui Gano Por« 'dano pečiai pas mus tiktai ..........„.............. .................... $89.00
G ASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Qneqer nuo....................................... $99.00 —- 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

"«« ...................................................................................... ............................................ $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik.................................................... .............. $29.00 — $49.00
Einoleum 9x12 įvairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik .............................................  $6.50

Viską Jūs pirkaite pas mus pigiau — geresnės kokybės,' naujausių stilių.

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjimui be palūkanų su mažais įmokėjimais.

Kas Turi Gėrę Skonį — viską perką pas Liepotij

FURNITURE CENTER, Ine.
$224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5

Kultūrinis gyvenimas Anglijoj
Pasikalbėjimas su sukaktuvininku S. Laucium

Rašytojas Stasys Laucius šie- ra vertus- rašytojai ne taip greit si žvelgti j žmogų iš naujo taš- 
met sulaukė 6C m. amžiaus su- j&u *r iš anksto skelbti sa-, ko. Tarp pirmaujančių dabar
kaktį. Jis gimęs 1897 m. spalio vo sumanymus, nes naujos idė

jos visdėlto yra brangi nuosa
vybė, kurią visad norima pa
teikti visuomenei kaipo staigme 
ną. Ir tai natūralu.

11 d., Kelmėje, Raseinių apskr 
Ten ir pradžios mokslas buvo iš
eitas. Pirmasis Pasaulinis karas 
nubloškė j Petrogradą, kur te
ko dar šviestis realinėje mokyk
loje. Grūdinti gi jaunyste teko 
apkasuose, Karpatuose. Po pa
kankamo ugnies krikšto buvo 
pasiustas j karo mokyklą, kurią 
baigė prieš pat kruvinąją revo
liuciją. Grižeg i Lietuvą, daly
vavo kovose dėl jos Nepriklau
somybės.

Taikos balandžiui suspurdėjus 
tėvvn''s padangčie. pasitraukė 
iš Lietuvos kariuomenės gretų 
ir palinko j pedagogiką, o vėliau 
pasinešė i literatūros lankas, a- 
ple tai jis sakosi:

— Pagal metrikas, aiškiai 
senstu, tačiau žmona apie se
natvę dar draudžia kalbėti, o 
malonūs vaikai ir vaikaičiai taip 
ir skatina nepasimesti su plunks 
na. Kai šeimoje nesijauti vienas, 
kai bičiuliai literatai nepagaili 
širdies ir paramos, o savo ben
druomenei dar neatrodai nusi
bodęs, tad ir miela kurti, nors 
ir toli nuo tėvvnės, nuo sunkiai 
nakeičiamo įkvėpimo svaigulio. 
Visa laimė, kad ir svečioje ap
linkoje tolerancijos dar ne ba
das.

Garbin.?asai sukaktuvininkas 
buvo malonus atsakyti į eile kul
tūrinio priedo redaktoriaus klau 
simų:

Į OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

NELAUKITE PASKUTINIO 
MOMENTO!

Jau dabar jaigykiii. AventCms:
• Modornlftki) tolevlzij.i
• Hl 1<"1 fonogrufą
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus trunsisturinius 

radijukus
• Patogius radljo-luikrodžius
• Gražius eloktr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių.

J. Osborną, Brendan Behaną,! Ta'P Put čla rosite dideij pasirtn- /-< z-i n 4. • • i , • kimų elektr. namų apyvokos reikm..Casey, N. G. Hunterj ir kelis k. a. viSduiių, prosų, tosterių, Piau-
kitus, pateikusius scenai gan i- l<ų dviOJ,lnI?,v^ .'į,u!klusl,ll l,lhl lr kt- . j , , 6 t _ VISKAS GARANTUOJAMA —
domių dalykų. Plrkito visados šioje moderniškoje

purduotuvSJe.

galima pažymėti S. Beckettą,! 
Brendan Behaną,

— Kokie kūrybos talentai 
šiuo metu labiau prasikiša bri
tu poezijoje, prozoje, dramoje?

— Britų poezija, neskaitant 
jau sukrautų lobių, silpnai reiš
kiasi, nes jos paklausa šiais lai
kais nedidelė. Pavarčius gi pro
zos apžvalgas, krinta į akis bio
grafijas, atsiminimai, apibrai-

Stasys Laucius

žos bei istoriški dalykai, nors 
pasirodo ir romanų. Britai sa
ko, jog naujas dramaturgas šio
je saloje yra įvykis, nes jų, pa
jėgių. labai pasigendama. Mat,

— D Britanijoje lietuviu ko- vis reikalaujama ko nors nau- 
lonija nėra labai didelė, o tačiau 
isvvsto nemaža aktyvumą kaip 
kūryboje tain ir knveu leidime.
Kaip tą reiškinį aiškinate?

— Viską varo lietuviškas ryž 
tingumas ir dar tebegyvas pat
riotais nusiteikimas. Laikraščio 
ir knygų leidimas čia visad ke
lia daug rūpesčio, tačiau gyveni 
me dažnai išeina taip, kad juo 
daugiau sunkumų, juo daugiau 
dedama pastangų, ir tokiu būdu 
palaikoma kultūrinė veikla.
Nors čia uždarbiai ir kukloki, 
bet ir gyvenimo tempas lėtes
nis. o tai išlygina ir taupo ener
giją visuomeninei bei kūrybinei 
veiklai. Žinoma, jos nesusikau- 
nia perdaug, todėl visdėlto ten
ka įtempti jėgas. Ypač būtina 
pareiga čia laikomas “Europos 
Lietuvio”, kaipo artimiausio 
prie tėvynės spaudos organo, 
leidimas. Tam nesigailima jėgų 
ir tikimasi, kad jo pulsas nesu-, 
šlubuos.

— Tamsta reiškies draminėje 
srityje. Ta šaka artima Jūsų 
širdžiai. Kaip manote, kokios 
priemonės galėtų labiau išjudin
ti mūsų dramine kūrybą ir di
desnį lietuvių teatro aktyvumą?

jo; laukiama pagvildenimo rim 
tesnių problemų. Religinės kri
zės vėžys, žmogaus blaškyma
sis, graibstymasis durų į dan
gų tamsiame koridoriuje bei 
rėkavimas, norint nuslopinti ne
suprantamą svaigimą nuo sen
sacijų. o iš tikrųjų įkyrų nerimą 
širdyje—štai kas dabar domina 
rimtesnę publiką, kuri mato, 
kaip pašėlusiai patrauklus blo
gio grimas, kaip instinktyviai 
žmogus baiminasi dvasios nuo
vargio. Britų ir airių dramatur
gams tie dalykai nesvetimi, ta
čiau talentai neauga kaip gry- 
oai po lietaus.

Kai G. B. Shaw veikalai jau 
suaugo į medį, kai W. Somerset 
Maugham kūryba klojama ar
chyve, J. B. Priestley vis dar 
atsiliepia nuo rašomojo stalo, ir 
tai svariais veikalais. Tai užge
sę ir tebešviečiantieji žiburiai. 
Į jų vietą ateina kiti ir t.aiksto-

-— Kokie nauji kūrybiniai už 
sirnojimai šiuo metu bręsta Jū
sų Širdyje?

iL-DOinn-

lūlTCLCVISIOn— Kaip ir kiekvienam pabė- į I 
geliui, visų pirma rūpi pragy- CsateS ~ Service) 
venimas, nors plunksna taip pat lnž. A 8EMftNAs
primena save. Suprantama, kad 3321 s. Haistui — curtside 4-s««5 
bręsta mintys ir glaudžiasi prie Atdurairkketvnta<iienu^'S-V161“’1'8 
viena kitos. Norima, kad jos oootoooooooooootoooooooooo 
suslūgtų. nesvetimos savo tau
tai kaip lygiai ir žmogui aps
kritai. Nelengvas tatai pasirep- VIKTORO K O 2 I C O 8 
mas, iki spraktelėja lemiamoji lr suto
kibirkštis ir skaidrioje liepsno- Atliekami motoro remontai, lygi-
je pasirodo visas kūrinys. Trum 
pai kalbant, jau švaistosi nau
jos dramos veikėjai, kurių cha
rakteriai darosi vis gilesni ir ku 
rie, tikiuosi, netrukus pradės 
skustis ir smerkti, gintis ir teis
ti, skriausti ir kentėti. Popie
riuje, žinoma, o rasit kada nors 
ir scenoje.

nimo, dažymo darbai ir keičiamos 
dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
6759 8. WESTERN AVB. PR 8-9533

^P^P ^P ^P ^P - ^P .Vt

Perskaitę “Draugą’ 

ij kitiems

duokite

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio Įrengimai* 
ir elektriniai reikmenys.

1901 VVest 47th St. TeL LA 3-1139

— Sunku būtų ką nors kon
kretaus pasiūlyti. Pasitikėjimas 
dramos konkursu orumu atrodo 
pusėtinai smuktelėjęs, ir vargu 
ar ši priemonė gali skatinti dra
maturgus dirbti atsidėjus. Ver
tinti ir lyginti veikalus po va
dinamųjų bandomųjų spektak
lių mūsų organizacijos kišenės 
perphonos. Tad belieka užsaky
mai bei susitarimai. Tačiau kur 
tie pastovūs ir pasiturį teatro 
kolektyvai? O jei vienas ar ki
tas sambūris reiškiasi kiek at
kakliau, tai jis verčiasi greičiau 
senesne medžiaga, o tuo pačiu 

: ir nesudomina žiūrovu. Rašyti 
J ir laikyti veikalus stalčiuje tur- 
■ būt neapsimoka, o ypač kai ir 
premijuotieji veikalai nesusilau 
kia susidomėjimo, nors kartais 
tik nuoširdaus kontakto betruk 

! tų. Tai užburtas ratas. Bet irI
' čia nugali gaivalingas noras kur 
i ti, nors ir nežinant, kokios lie
tuvių kolonijos scenai kuriama.

— Kaip gyvena ir kokius kū
rybinius polėkius dabar turi mū
sų lietuviai rašytojai Anglijo
je?

— Lietuvių rašytojų Anglijo
je yra tiek, kiek ant vienos ran
kos pirštų, ir visi jie pelno duo
ną arba fiziniu darbu, arba tar
naudami, o literatūrai skiriami 
tik poilsio vakarai. Specialių tų 
kelių plunksnos bičiulių subuvi
mų nėra, todėl ir apie jų polė- 

i kius nieko negalima patirti. Ant

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREON PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav 

4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual FederaI Savings -
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrginia 7-7747

n
i r 11 n t n, ■j INSURED 

\ UPTO-- UPTO- / ■

FEDERRL
SAVINGS

AND LOAN ASS’N. t
JOHN J. KAZANAUSKAS, 

President

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospect 8-5374

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-Viy LYGOS
Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 

Apdraustos iki $10,000.00 — 
ir Paskolos Duodamos Mamą Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.

6245 S. VVestem Avė., Chicago 36, III
CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.

4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145
CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.

2555 W 47th St,____________Chicago 32, III.
DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.

3430 S. Halsted St., 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.

STATYBAI 
IR NAMŲ} t 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių RflAtų 
MEDŽIAGA

CARR MOODV 
LUMBER CO

STASYS LITWENA8. Pree
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristato 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nue
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
fteštadienais iki 3 vai. vakaro

1« ARTI IR TOLI BAIjDŲ
PERKRAUSTYMmS
Naujas specialu?, didelis 

sunkvežimis au pilna ap
draudė. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. iEREHAS
3047 ». «7l»i PI. Chicago.

UI. WAlbrook ft-8063

--------  ;" .........-
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITITANICA 1VR, CHICAGO IL1 

Telefonas — FRontler 6 1882

I
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DIDYSIS ILIUZIONISTAS
Dramaturgas Saša Guitry 

J. LANSKORONSKIS, Prancūzija

(Tęsinys)
Guitry scenoje

Jo komedijų negalima vertinti 
atsiejant jas nuo jo asmens. Jos 
ir jis sudaro vienovę, galima sa-

riškąja žodžio prasme. Jis bu
vo “bulvarinis” paryžietiška 
prasme. Jj lankydavo mišri kul
tivuotų inteligentų masė: meni
ninkai, teatralai, rašytojai, spau 
dos kritikai, diplomatai, akade-

kyti, sutampa. Niekieno menas i mįkai, politikai, gražių žodžių
nėra tiek asmeniškas, kaip S.1 
Guitry. Jo scenos veikalus rei
kia neskaityti, bet matyti vaidi
nant ir ne kam kitam, bet jam 
pačiam vaidinant. Kaip Pary
žiaus teatralų didžiuma, daug 
Sašos spektaklių esu matęs ir 
aš. Prieš skambutį jis jau yra 
scenoje arba žengia į ją tuoj už
dangai pakilus ir jos iki vaidini
mo pabaigos neapleidžia. Ko
medijos, kurias jis pats vaidina, 
dažnai yra beveik vien ištisas 
monologas, jo monologas, bet 
jis monologuoja su žiūrovais ir 
už žiūrovus dialoguoja: jis sta
to juos prieš įvairias lengvo po
būdžio psichologines ar kasdie
nes gyvenimiškas problemas, i Įvairias 
užduoda jiems klausimus ir čia

"spektaklių” mėgėjai, Paryžiaus 
teatrais išpaikinti žiūrovai, ku
rie lanko premjeras ir nulemia 
pjesės pasisekimą ar atmeta ją 
užmirštin.

Yra abejonių, ar tam kerėto
jui mirus jo teatro žavesys ne
pranyks drauge su juo. Neseniai 
vieną jo gerųjų komedijų, Fai- 
sons un reve (svajokim), atnau
jino kitas žymus aktorius. Ne 
be pasisekimo. Visi kritikai su
tarė, kad Sašos komedijos bus 
galima vaidinti ir be Sašoa, su
sąlyga turėti daug talento,

Kr. Murinas Pajūrio kopos

mumo lengvame filme Saša į-, £
vedė naujovę — kinematograf i-1 | /\p§|RQpg^m*T*g:
nio pasakojimo formulę. Toks 
komentavimas, atsiedamas pa
veikslą nuo pašnekesio, atsklei-1 
dė duris visokioms fantazijoms, 
bet. ir visokioms lengvybėms...

Istorijos ir istorinių asmeny
bių mėgėjas Saša Guitry pri
gamino daug, jei nevisada me
ninio, tai bent komercinio pa
sisekimo, istorinių filmų. Pažy
mėtini : Šlubasis velnias — Tai-i 
leyrano gyvenimas. Pasakiškas 
Deseree Clary likimas. Tie fil
mai jau anonsuoja jo paskuti-1 
niųjų motų Miperprodukeijas: 

Jei man apsakytų Versalį?.., Na-, 
poleon. Tai grandioziški filmai, 
dažnai daugtūkstantinėms sta-

:IT

Gražiui at remontuot ošė Itosevelt 
Funiiture patalpose pasirinkite 
jums tinkamiausią pečių.

Patys geriausieji SIEGI.ER, 
M»X)RE ir Šitų firmų pečiai, šildo
mi aliejumi ir gazu.

----------- lū

ŠILDYMU

šiškiai). Rodin, Monet, Renoir, nevisada buvo nusisekę, dažnai t‘st” minioms dalyvaujant. Yra 
Anatole France, Mirbeau, De- menki, bet ir šioj srity jis grei- nevykusių, kartais nereikalin
gas, Rostand, Sarah Bernhard, tai sublizgo švyturiu savo nau- ar ties’ai nepatveriamų sce-
Clemenceau, žinoma, Lucien jovišku Roman (l’iui tricheur 
Guitry ir daugybė kitų yra svari (Sukčiaus romanas) filmu. Ta- 
biausi “aktoriai”. Filmavo juos me kartybės ir pasiutiško links 
įvairiose kasdienio šeimyninio,
visuomeninio profesinio ir kū-,

nų, bet viską Išperka akį žavin
tis masinis koloritas, didingi pa 

(Nukelta į 6 psl.)

...... . . , i rybinio gyvenimo aplinkybėse,bet kitoniško, negu jo talentas.1 . „ .. „ .. ‘, . i dažnai aktoriams nežinant irTada scenoie, sako, matysime , , . . , . . . . . ,, , 'nepastebint, kartais ir pasipne-1s būtybes, o dabar buvo .. . 4- ', sinant. Tai yra vertingas epo- tik vienas Jis’. i . , , .chos dokumentas.

STESM TEXTIIE BENDROVĖ YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

Taip pat didelis pasirinkimas 
naujausių ir moderniškiausių ra- L/' 
kandų, TV ir radiju aparatų, veid- ; 
rodžių. lovų ir kita.

F. A. RUDOMS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta sekmadieniais nūn T1 iki 4:30

I

pat pats už juos atsako. Jis šne ’ Saša Guitry pragarsėjo ir sa-!
kasi. pats vienas, su publika, vo filmais. Netiek amžiumi, kiek Nuo 1932 m., sekdamas ki- 
Nuobodu? Ne! Scenoje jis daž- savo intelektualine formacija, tais, jis pradėjo filmuoti savo 
nai, visada a propos, įterpia kla-, gyvensena ir skoniu jis priklau- paties scenarijų, dažniausiai pri ’ 
sikinius ar jo paties staiga ir sė tam laikotarpiui, kada buvo taikydamas savo komedijas.; I 
naujai sugalvotus anekdotus, im netikima, jog kinematografija1 Kaip teatre, taip ir čia jis pats 
provizuoja šimtus humoreskų, gali būti menas. Nedarė iš kino
įvesdamas tekste nesančių įvai- jis tyčių, bet matė jame tik prie 
rybįų ir replikų, ko publika nie- monę dramatinės ekspresijos 
kuomet nepastebi, taip meistriš- vertybei pakelti. Paveikslai jam 
kai jis tas improvizacijas sulie- tėra tik teksto papildymas, sa- 
dina su bendru komedijos vys- vo rūšies puošmena, besivvstan- 
tymusi. , čio veiksmo, iliuzijos ar išdai-

Žiūrovai kartu su juo juokiasi Sos papildas, efektui ir jautru- 
ar liūdi, linksminasi ar susikau-'mui pagardinti prieskonis. Tik 
pia ir įtemptu smalsumu, be ma-j pats tekstas jam svarbus, o pa- 
žiausio nusibodimo, laukia, kuo veikslų žaismas iš anksto smul- 
ta prieš juos besivystanti, są- ^iai numatytas filmų scenari-

J' * 2512 VV- 47th s,r • »'K. ulier 6-1998
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, H! EI 

TELEVIZIJOS nuo £9500
GE- ZENITH, EMERSON, SONORA, 

BLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA. VM IR KIT
a t rt H r? issim°k«'tinai. Priimame senus. Taisome,
tdara kasdien ikt « oirmad ir k-tv Ik: - vai uždaryte

MOVIHC MOVIMO

juose.
Kino studijas jis pradėjo lan

kyti seniai, dar tada, kada gar
sios dėl “filmuoto teatro” dis-

mojaus perlais ir smailiais posa
kiais persunkta intriga baigsis.
Jie jaučiasi tos intrigos kone 
dalyviai...

Dialogus su kitais scenos part kusi jos buvo pačiame įkaršty
neriais jis diriguoja taip, kad U°s dar ir šiandien nebaigtos), 
jie atitiktų jo laikyseną, jo ju- P’rma kaip aktorius (1917 m.), 
de.ąiųę ir pa?al komedijos turi- 0 neužilgo kaip realizatorius 
nį jo vidinę būseną. Jis pasilieka Ph’mas didelis ir palikuonims 

vertingas darbas, ir šia prasme 
ar tik jis nebus pradininkas, bu
vo garsiųjų amžininkų, dažniau 
šiai menininkų, filmavimas. Vi
sumą tų sudorotų filmų jis pa
vadino “Ceux de chez nous” (Mū

buvo scenarijų dialogistas, fil 
tnų statytojas, svarbiausiųjų ro
lių vaidintojas. Pirmieji filmai

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS

0402 8. Fairfleld Avė., Chicago 2» 
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybe — Laiškai 
duoda pamokas. PrieS karą baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol.*2& et. vai. — prlvačk*. 
(S-eias augStaa, durys po kairei, art 

68-Cios gatvBa ir Callfornla Ava.)

AMERAS
A NO S U PPL/6 S

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

Gifts for Camera Eans—Autho- 
rized Dealer of Kodak, Ansco, 
Leiea, Bolex, Revere and Bell 
& Howell.

3314 W. 63rd Street 
PRospect 6-8993

Korifėjus, visada atidžiai klau
somas, malonus, įdomus, bliz
gus... Visi kiti, kaip kokioj an
tikinėj tragedijoj, tėra tik cho
ras scenai užpildyti ir balsas rep 
likai paduoti. Kartais darosi įs
pūdis, lyg pjesė būtų nusteno- 
grafuota jam improvizuojant: 
sakiniai sudaryti jo balsui, jų 
ironija jo šypsenai, susijaudini
mo momentai jo temperamen
tui ir būdui. Jis yra retas rašy
tojas, kuris sugeba priversti vie 
ną žmogų taip ilgai ir nenup- 
bodžiai kalbėti scenoje.

Jo komedija ir vaidyba pri
mena italų teatro Commedia! 
delT Arte laikus.

Stebėdamiesi jo gyva, turtin-1 
ga? originalia fantazija ir vaiz
duote daugis jį mėgino lyginti, 
su poetinguoju Musset. Deja!'
Sašos poezi ja padangėmis ne-1 
skraido. Dažnai publikos links-j 
minimo vaikydamasis, per len-Į 
gvumą, jis nuslysta į vodevilio 
žanrą. Musset rašė poezija pri-
skftlsintas grakščias pjeses ne- ><x>o<Kxxx><><xx><xx><>o<>-o<><)-o-o-ao<><>oo<><Kx>_
galvodamas apie jų vaidinimą,
Saša vaidino komedijas, kurių 
jis galėjo ir nerašyti — tiek jo i
improvizacijos skalė buvo plati. 
Jo kūrybinis teatro talentas bu
vo tiek asmeniškas, kad, ko jis 
imdavosi, viską savaip atnau
jindavo: vodevilis panašėdavo 
į komediją, pigūs kalambūrai pa 
virsdavo sąmoju.

Tarp dviejų karų nebuvo te
atrinio sezono be raujos Sašos 
jijepės Teatralų minia smalsiai 
biikė kokiu nauju humoru, nau 
jais triukais, naujais epitetais, 
paradoksais, epigramomis, teat-i 
rine klaunerija ar savais afo
rizmais tas scenos burtininkas 
linksmins publiką. Sašos posa
kių ir "žodelių” yra šimtai. Dau 
Pis jū yr» apskrieję pasaulį. Po 
kiekvieno naujo spektaklio gar
sai: Dieviška! Koks šedevras! 
Nenykstantis teatras! Moder
nus Moljeras! Stebuklinga, ge-j 
nialu! Taip. kad ir banališkai.į 
garsino nf pigiais efektais pa
gaunami profanai, bet užkerėta 
rinktinė Paryžiaus publika. Sa
šos teatras stovėjo daug augš-, 
čiau už bulvarinį teatrą vulga-

MULTIPLE SCLEROSIS?

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų.
pasirinkimas siuntimui į užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ...........................................$1.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffe- 
ta” paprastai $1.98, dabar tik ........................ ......................98c

»0 colių vilnones medžiagos ir “ flannel” vyriškiir 
moteriškiems kostiumams tiktai .... ........ Jj 89

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

Grynu spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

riei.n pirkiniu virš $20 00 gausite vienai suknelei medžiagos
kaip dovana
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffet.ą, “brocades”, Sbantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE'

V
Prašome aiškiai įsidėmėti adresų — I30« so. UNION —, nes Nudn 

Tcvtlle yra tik šioje vietoje Ir jokių skyrių neturi.

1 blokas į rytus nuo Haisted St., iy2 bloko | pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152. I'REE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

MAUJ! ON>£U TPOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO IPANK/Ai 
Merų PATYRIMAS- PIGUS ZA»SĄŽININGAS PATARNAPNAS

JUOZAS NAUJOKAITIS ,
2029 W. 69St CHICAGO 36. lu Tel. WAIU..|, 5-9903

Nie*

Akuotą

Savings and Lodo ’ 
Associafion 2^Įinf.t:įKĮ

. amsuRED

40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
Taupymo 

BE NOROVt

4038 Areher Avenuu t«i. la3-6zi»
AUGUST SALttJKAS Pr»2ld»r»«.

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

6715
Chicago 36, Illinois

Multiple scleroHis pasireiškia ne
tvarkingu raumenų veikimu. Pa- 
uveikinias priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų—tik tada. nor
malūs kūno procesai gali vfil har
moningai veikti. Chiropraktikai 
stengiasi tą pasiekti — yra jau tu
rėjusi sėkmės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių mul
tiple sclerosis. duodama jiems 
šviesesnės ateities vilti gyvenime.

Tyrinėjimai Spears Hospitai pa
gerino šios žalingos ligos Chiro- 
praktin) gydymų. Matykite jūsų 
vietin) chiropraktų ir rašykite dėl 
nemokamos literatūros apie MS 
bei kitas problematines ligas.
SPEARS CHIROPRACllC 

HOSPITAL
Dept. L-106, Denver 20 Colorado

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai 1. 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

cranesavings
3555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Ptetldevricz, prez.; E. R. Pletklevricz, sekr. Ir advokatas
Mokame aokAtus dividendus. Keičiame čekius. Pacduodauic Ir perkame ) 

valstybės bonus. Taupytojai!ui patams* linui aemokamal.
Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą Alojiūlen. Apdrausta Iki 610,000

Uarbo valandos pirm-ad. Ir ketvirtad. nuo U Iki 8 vai. vakaro 
tntr. Ir penk. 9 Iki 5. treč. uždaryta, o a b w ik! vidurdienU

Atliekame dideliut ir mažus automobilių remontui. Lyginimas, da 
žymas. Elektrinis suliedmimas Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West lįst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telel. PRospect 8-9842, gamų tel. WAlbiook 5-5934

K. GASIUNAS snivWAS------------------------------------------- MOTERŲ BCm
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus 
Iš {vairių kailių užsakyti paltai duodami ikmo* 
kėjimuL Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVERUE

. Tel. REpubJic 7 - 632b

SIUNTINIAI 1 LIETUVA — KALĖDŲ SEZONAS
ORB1S siuntiniai 22 svarų svorio, (ireičiaųsias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. Žemiausios kainos. Aukota 
prekių kokybė. Siunčiame viską kas yra leistina. Siunčiame maistą 
įvairiausių rūšių pagal Jūsų pageidavimą Ir pasirinkimą, riebalus, 
mėsos gaminius, pieno gam„ vaisius, miltus, įvairias kruopas, sal
dainius šokoladą ir kitką. . -
pav.: 22 sv. taukų kiaulinių (su muitu ir persiuntimu) $2190 

22 sv. cukraus ” ” $12.95
22 sv. lašinių

Galite pasirinkti maistą kilogramais ir puški,ogramais iš mūsų 
kainaraščių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu $18.30
1 kg. labai storų — 4>/2 mm. padų 3.95
Vyriški tufliai su muitu dbigubu padu 12.90
Moteriški bateliai ” 10.95
Medžiagos kostiumam nuo $9.25 ir daugiau.

” ” ” 9 45 ” ”
Sąžiningas ir greičiausiaa patarnavimas por

O R B 1 S
Chicago: 4811 S. Rockivell St., Chicago 32, III. Te,. YA 7-2445 
Centras: Toronte, Kathnrst St. 298, Toronto 2B, Ont., Canada

/

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEiy
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugos baldų perkraustymae 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

Pradėkite taupyti .šiandien: turėsite ryloj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTGN SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ik, $10,000.00

BRIfilITON SAVINfiS AM) I.OAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia five.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai. 
Seštad. 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 v .v

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą".

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Cblcagt.h Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos JMkflrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės Ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10.000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį Idtų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
Iš gražiausių Ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenau tie j už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Tllinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta vlną dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.
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ši štadienis, 1957 lapkričio 16

(Atkelta iš 5 psl.)

gas, pasilikdamas vakare vie
nas su savo sąžine; arba jis 

! dažnai istoriją ir tuos asmenis' rašo, ką jis mano ir tada jam
rašai, spalvingų minių eisenos,1 deformuodavo. * Vaikydamasis
prabangūs epochos aprėdalai... 
ir tose masinėse scenose gaba
lai, dvelkiu šviežumu, staigia 
poezija, skaniu juoku ir tuo 
pačiu Rašos sąmoju, kuris pri
mena gražiausius jo teatro mo
mentus. Gerąjį Sašą, nepava
duojamą ir nepamirštamą, pri
mena tačiau ne tie grandiozi
niai ir brangūs pastatymai, bet 
visai neseniai pasirodę filmai: 
‘‘žmogžudžiai ir vagys” ir “Trys 
sudaro porą”. Žavi stiliaus sma
gumu, tono laisvumu, intrigos 
vaikišku cinizmu ir, kaip visa
da, dėmesį masinančiomis, hu
moreskomis ir "žodeliais”. Fil
muotas teatras? Taip! bet su
stiprintas, kaip sakiau, teatri-1 
nes ekspresijos vertybei pakel
ti kinematografiškomis priemo
nėmis.

publikos linksminimo žodžiu ir 
scenišku efektu savo pjesėse, y- 

zpae filmų scenarijuose, jis į lu
pas Talleyrando, Napoleono, 
Marie-Antoinetteę Liudviko XV 
ar kitų įterpdavo perdažnai ir 
perdaug plokščių ir pigių, bul
varinio žanro "žodelių”. Tatai 
ne tik deformuoja istoriją, bet 
kartais kenkia ir pjesės didin
gumui. Teatro pjesės ar filmai 
tačiau nėra istorinės tikrovės 
iliustracija. Autoriui, kuris pa
tį teatrališkumą stato aukščiau 
už tikrovę, prrkišti nuo tos tik
rovės nukrypimą kažin ar pras 
minga.

tiek skonio tą lobį sukaupiant, to. Bet viską pats apie save kon- Ar Guitry bus buvęs tik mū- jams pažįstamas iš beletristikos 
kiek jo būta Sašos viloje. ( centruodamas, pats save sekda- sų laikų milžiniška asmenybė, ar kūrinių tilpusių periodikoje. Lie 

"Viešpatie! Kaip kvaila mie-!mas‘ ^ia tą did> talent4 išbars- ir palikuonys tokia laikys — tuvių Rašytojų metraštyje 
goti kada turi laimės visais tais'tė truPiniais ir bai8ė pasimesti: šiandien dar sunku spėlioti. "Tremties metai”; nemažo susi- tartai. gėrėtis...” neva sakyda-’ 3av° ‘“telėkta išeikvojo sąmojo, ,
vo jis kas rytų apsidairydamas1 ya,kydamuals: sav0 dai?ai,Pla:' palydėjo

Vienas kritikas dabar prime- 
i nu, kad savo laiku žurnale “Can 
dide” kilusi polemika tarp tūlo 
profesoriaus ir S. Guitry dėl 
pastarojo operetės Mozart. Sa-

nėra kuo didžiuotis nepaken- 
čiant pjesės, kurią publika ir vi 
si tikri kritikai, geri kritikai,
taip mėgsta...” , „ . , L.i po savo salonus. Ilgai tuo lobiu .. , , ,

| (per 150 kūrinių tarp kurių 124!Simtus le,'»va į«rmaa p»-|
paveikslai - tiek. kiek buvo '»<*'“«» ktnematugral, - rao-J 

Jaunystėje, pas tėvų, Saša parašęs pjesių, jis gėrėjosi pats "±g“.!k,J?.a'°_"!!S!.^„!L!“ 
pamėgo komfortų ir prabangų vienas ir su artimaisiais. Vienų
ir įgijo daug skonio. Jam rei- dieną nusprendė savo muzėjų 
kėjo pinigų, daug pinigų, kad ; atidaryti ir plačiai publikai, 
išsinertų iš bohemos menkystės "Autorių draugijos” naudai 
ir susikurtų jo ambicijas ati-"Man malonu parodyti publikai, 
tinknnčius išėmus. Tie rėmai, be kaip aš panaudojau jos dosnu- 
abejo, buvo tik dekoracija, bet j r ą” pasakė jis. Teko- ir man 
aktoriui dekoracija reiškia re- tą privatų muzėjų aplankyti.
alybt- „kuri at3“fi",d‘ g''aži°j Dar nežinių, koks bus jo likt 
tsorej. Pinigų jis uisnkrbo daug 1!ias n. kai „aš,ė LaI,a Mar.
,r buvo žymus urtuobs, bet pi- SQ u,s lurtais.
mgmiuose reikaluose buvo šyks' vjen b(js h. 8kulptaros kQ. 
tokus ir diskusijose dėl jų k,e- nniai j ,jna ati ir jver.
tęs. Savo namo Rengimui tačiau t|ntj XIX a kutinio ketvir. 
jų negailėjo. Įgimto ir išauklė- tadalio

(aus užmojo pjeses išskaidė į

amžiną poilsį Paryžius jį t’(,mėjimo sukėlė ir jo kūriniai 
Įėjo su liūdesiu ir širdgėla. Prasilenkimo vaalnda’, "Užuo-

Jo vila

ir

KRONIKA
dosi kitų pralenkiamas; filmuo
to teatro pirmumą užleido dra-., . ..... .. ... . ... M. Miškinio romanas, narnai įs-maturgui Marcei 1‘agnol, filmų' .. ____ 4 L,...te
rašytojo viršenybę — Jean Coc-

Miškais ateina ruduo —

veja ”. Terra, išleisdama šį nau
ją 514 pusi. romaną, gražiai pri
sidėjo prie mūsų literatūros pra 
turtinimo.

teau, ir pagaliau įvairių memu
arų turinį, kad ir turtingą už
simojimu, apgadino nereikalin- 

i gaiš šaržais ir savosios humo- 
į ristikos “priedėliais”, vis kad 
publiką linksmintų ir “dar pa
linksmintų”..., kad neateitų kam 
mintis ko kito iš jo laukti ar 
reikalauti.

ėjęs iš spaudos, susilaukė ne
mažo susidomėjimo. Autoriaus 
sodrus sakinys, turtingas žod- 
dynas, kaimo buities pažinimas, 
Lietuvos kaimiečių vaizdavimas 
įvairiose situacijose skaity
toją domina. Autorius skaityto-

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICK1C GROVE
83rd St. and WiHow Springs, Rd.

Willow Springs, llinois

to skonio vyras kultyvavo drau <“7“"7 " .XX & , lkl nudien1^ iii........ .
. . x . • 7 . laikų tapybos ir plastikos meno

vo gyvenimo darbą pašventęs, gystę ir santykius su visais di- levoliuciją jo siekius ir iaimė- 
garsiojo muziko asmeniui gar-1 alsiais menininkais ir buvo i jjmus
busis profesorius prikišo auto- JU “klient.as’.’; Ilgainiui ->is su* Trupiniais išbarstytas talentas

gvrų už jo kinematografinę veik | riui perdaug netikslumų. Saša kaupt milžinišką, beveik vienin- 1932 m jam buvo duota su-
telę vertingiausių kūrinių ko- ti kad jis lėt kandida.
ekcijų. Jo darbo kabinetas t te- tuoti , Pnulctoljos akademijos 
ko j) matyti) ir salonai - še- narius su , kad atsižadėt„ 
oevtų galerijos. Vtenoj pusėj - vaWinti scenoj(. ga-a nUQ tos 

vežiojamas iki paskutinio prieš Gal geriau būtų padaręs repli- į Portretai ir paveikslai, kitoj pu- , a§yto j0 karjerą apvainikuojan- 
mirtį mėnesio dirigavo filmų sta kuodamas, kad jis rašo tik pje-!sėJ ~ nature morte ir vaizdai, t čios augščiausios garbės atsisa-

Saša kritikų nemėgo, nevisa- 
da ir kritikai Sašą glostė, bet 
niekad jie nerašė jam tiek pa

Pagelbėkite Dabar Savo 

Giminėms,
Draugams ir Pažįstamiems

Siųskite dovanas ank 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar . parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.
lą, kaip už šiuos filmus. Saša užsigavo ir mėgino išdidžiai at- 
sirgo sunkia nepagydoma liga sikirsti, kad jis apie Mozartą 

esąs perskaitęs šimtus knygų 
ir pamokymų nereikalingas...

daugiau kaip dvejus m. Teatre 
vaidinti nebegalėjo. Ant ratukų

tymui. Mirė dar vieną scenari
jų berašydamas.

Vis tik jis nebuvo “-kino as
menybė”. Daugiau už viską my
lėdamas savo “amatą” — rašy
ti ir vaidinti komedijas, jis ne
galėjo aplenkti kino studijų ke
lio ir, kadangi jis buvo didžiai 
talentingas tad normalu, kad 
tas kino “mėgėjas”, kaip jį ku
ris nors piktas “kritikas” pa
vadindavo, davė ištisą eilę di
džiai vertingų ir meniškų filmų. 
Mėgėjas? Galbūt! bet kinemato 
grafas tam mėgėjui daug sko
lingas...

sės, bet ne istoriją.

Kritikų ir kritikos Saša ue-jgonard Greuse, Ingres, Cezan- 
mėgdavo, bet ir kritika nevisada ne, Renoir, Utrillo, Mannet ir 
būdavo palanki bei švelni. Daž- t. t.
nai jam papildavo kandaus sar-l
kazmo ir ironijos, pašiepdama Greta daugybės brangių re- 
jo perdidelį savimi pasitikėjimą, tų, luksusiniai išleistų ir didžių

Atstovaujami patys žymieji var w lštikllnas „ sau Jis , j ė 
dari Rembraottt. Matisae Pra-ijimą almet- .,žodeliu...

kuklumo stoką, jo nuolatinį, tar 
si neklaidingą, "aš”, "aš pats”, 
bet nieks nedrįsdavo apie jį nei 
piktai, nei užgauliai atsiliepti, 
nes jo didžioji kritika būdavo 
gausi, rinktinė, teatre sausai 
prisikimšusi ir visada patenkin

Periodikoj

S. Guitry nemažai dalyvavo 
ir periodinėj spaudoj. Drauge 
su Henri Duvemois, Claude Far- 
rev ir Pierre Mille jis buvo žur
nalo ’čeuvres Libres steigėjas. 
Ten jis spausdino savo kūrinius. 
Jis buvo ir savaitraščio Candi- 
de steigėjų tarpe, kur vedė te
atro kronikos skiltį ir rašė sa
vo savaitinius straipsnius. Jis 
rašė taip, kaip jis kalbėjo ar
ba kaip vaidino teatre, t. y. kreip 
damasis į publiką: “Jei aš mėgs 
tu savo amatą, mano ponai, tai j 
žinokite, kad aš mėgstu jį kaip j 
žinovas... Ir todėl, kad aš esu 
kartu autorius ir komedininkas 
(jis niekuomet nesakydavo ak
torius, bet visada komedinin
kas) aš galiu jums kalbėti gal , 
ne geriau, bet tiek pat gerai, 
kaip bet kas kitas...”

Jo pažiūros į aktorių iš es
mės tačiau yra gana plokščios., 
"Komedininkas. rašo jis, yra as-1 
n.uo, kurio natūrali funkcija y- 
ra 4 vai. per dieną būti kitu 
žmogumi. Vaidinti komediją reiš 
kia meluoti su intencija apgau- Į 
ti bei klaidinti, t. y. kurti įvai
rių emocijų iliuziją, kurių ko- 
medininkas nejaučia, bet kurias 
reikia sukurti žiūrovuose. Tas 
amatas, tarp mūsų kalbant, ne
reikalauja jokios intelektualinės 
vertės. Įgimtas komedininko in
stinktas yra jo neklaidus vado
vas... Komediją galima vaidinti! 
be jokio gabumo, bet blogai vai
dinti, blogai apsimesti. Aš ma
nau, kad visų gabumų brangiau
sias ir pats rečiausias yra įtiki
nimo dovana.

Tą įtikinimo dovaną, be abe
jo, jis turėjo, daugiau už tikro 
aktoriaus gabumus, kurie pasi
reiškia sugėbėjhnii persiimti k iv 
to žmogaus psichine būsena ir 
kuriais taip žibėjo jo tėvas. Sa
ša pasilieka visada Saša. Jis 
sukūrė naują, savąją natūralu-1 
mo formą. "Kada jis vaidinda
vo istorinius personažus, pas
tebi vienas kritikas, tai ne jis 
buvo panašus j tuos personažus, 
bet personažai panašėjo į Sa
šą. Ir jie maloniai tam supana- 
šinimui pasiduodavo, tartum 
būtų laimingi įsikūnyti į jo as
menį, kalbėti jo balsu, pamėg
džioti jo laikyseną ir judesius...” 
Sauvavaliavimas su Istoriniais

asmenimis
Suprantama, kad toks su isto 

rimais asmenimis sauvaliavimas, I

ta publika. Be reikalo todėl jis grindų kilimai kinietiški, persis 
kritikams atsikirsdavo, kartais 
piktokai: "Nuo to laiko, kada 
Alfredas Savois su manim su
sipyko, jis nebemėgsta mano 
pjesių, bet aš turiu prieš jį pir
menybę. A. Savois pjesių aš ne
mėgdavau ir tada, kada su juo 
susipykęs dar nebuvau...” Ar
ba: P. Henri Beraud sako, kad 
mano pjesė bloga. Kaip aš jo

“Turėdamas laimės nešioti dau
gybę apdarų' (suprask — teat
rinių) aš jų nenoriu keisti į vie
ną!”, mat akademikai iškilmin
gais atvejais dėvi uniformą — 

jų meistrų iliustruotų knygų, žalios spalvos auksu išsiuvinė- 
atskiroj vitrinoj telpa visas 0-1^ Laką ir auksuotą špagą. Tik 
riginalių leidinių Moljeras, su renybėje, turėdamas didelę pa- 
epochos apdarais... Epochos bal į &arbą tikroms vertybėms, jis 
dai su garsiųjų meistrų para-; greičiausiai nujautė, kad toje 
šais... Ant langų, durų, angų įžymybių kompanijoje jam ne 
užuolaidos, ant sienų, suolų, vieta. bent žinojo, kad, atsiža-

ki, turkestaniški... Vargu kuris 
Paryžiaus antikvaras, kad ir iš 
turtingųjų, galėtų parodyti tiek 
antikinio lobio, o svarbiausia,

dėdamas teatro, jis neturės nei 
kuo,, nei kaip individualiai pa
sireikšti.

Ar buvo jis talentingas? Be į 
abejo! Plataus ir didelio talen-'

Atvykit į PALATINE BARGAIN 
BASEMENT, ir jūs būsite nuste
binti, kokį didelį pasirinkimą čia 
rasite įvairiausių medžiagų lie

kanų.
Dabar, kai jau negalima siųsti! 

dėvėtus rūbus, jums dar mažiau' 
kainuos pasiųsti medžiagų liekanų, 
kurith Europoje yra tikrai labai 1 
vertingos.

Medžiagų liekanų yra tinkamų 
eilutėms, suknelėms, paltams, sijo
nams ir kitokiam apsirengimui.

Atnešę šį skelbimą iš ‘‘Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BAROAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telef. HUmboldt 6-3353

SIUNTINIAI Į

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS RDBUS, Medžiagas, 

Vaistus, Maistą ir 1.1.
*

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 
VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 S. State Street, suite 1200 

Chicago 4, Illinois
Ttel.: WAbash 2-9354 Mes turime tiesiogi

nę sutartį su Intou- 
rist Maskvoje nuo 
1947 metų.

Ar jums reikalingas dallydf-kar- 
penteris pataisyti arba atremontuo- , 
tl Jūsų namus?

Jei taip. tai skambinkite HAy , 
market I-39GS. Apskaičiuojame ne

MEAT & POULTRY 
COLONY MEAT MARKET

2433 W. 63rd St.
FRESH DRESSED GRADE A

ib._ . „ mokamai. Mm oaame Gerroral !<»•- > __ , ....
gcVliuosi! Viena iŠ dviejų: arba ,no<1<’linK Kontraktoriai. Darbas ga- —r‘Un._ 2.*o . .. i rantuotas. ________ ~~ ‘ ——
M. Beraud rašo, ko jis nemanoj lt54g isth strf.et " -------------------------------------------- —

tada jis turi būti nelaimiu-

iiiiiiililillllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiii

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 

; liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRcspect 8-4585.

ir

AR NUSIBODO SIRGTI?
Nuovargis, norvųotumas, bloga kraujo apytaka, Įvairūs skausmai, 

vidurių užkit'tejimas, arthritas.
Bandykite REFLEX & PHYSICAL TIIERAPY

Susitarimas m-būtinas
V:tl v r. iki 7 v. v. šiokiadieniais ir šeštadli-nlais.

STAUFFER SYSTEM
Gubai- jūsų apylinkėj.- TltlAb TREATMKNT NEMOKAMAI — 

Suplnuėjiiniii, poilsiui bei cirkuliacijai 
$2.00 už treatment'ą. —

Nt reikia nusirengti. Atsineškite šį skelbimų nemokamam “treatmentui."

“ROMERO’S HEALTHINIC TREATMENTS"
2212 S. Leavitt St. Vlrginia 7-7176

IŠPARDAVIMAS
VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI | EUROPA.

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
norsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50
specialiai už jardą 

tik

YERKES HARDWARE
Telef. GRovehill 6-9814 '

P'JektroH Reikmenys — DAŽAI:
DVTCH BOY; MARTIN 8ENOVR ir kt.

* *
K D T O N dažai, kurtuos galima naudoti 

ir lietingame ore — lyjant.
6822 So. W este r n Avė., Chicago 86, III.

Pas mus galite apmokėti elektros Ir gazo sąakaltga

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3*/2 yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik . . MOTERIMS VILNONE PAL

TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už jardą tik

$3,50

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir ankšė. 
specialiai už jardą 
tik .............................. $1,00

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MOŠŲ KAINOS MAŽESNES 

x NEGU KITUR!
— o ---

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps kiek4 
yra reikalinga vienai eilutei ar 
kelioms.

Pasirinkimas didžiausias

I

••■•i

r,.

/DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUVE ŠIOJE 
A P Y L I Nfi J E

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS. • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ ROSIU MEDŽIAGA.- 
Darbo viiIaimIoa: Knnrib-n nuo K:3O vai. ryto iki • vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

HENRY S.

21S WEST JACKSON AT WILLS

Tel. WEbster

9-4187

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

HELFAND S TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6J2I0
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CE-Uu 9 OOflA

KIEKVIENA PIRKINI OKOlOj O9OOU0
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta
J

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

JatdGdami Juozo Spaičlo aluminlajtia "S t o r m 
Wlndnws” langu*. ,Bio« turint nereikė* rūpintis 
kiekvieną, pavasarj ir rudeni langų išėmimu ir 
Bietelių sudėjimu. J. Spatčio alumlnijaus "Storm 
Wlndows'’ laikys tiek Ilgai, klek Jūsų namus sto
ve* Pasaukite mus dar Šiandien Ir mes pada
rysime Jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite Įsigyti visų rūsių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
S2A» Ho. Halsted St. Tel. Vlctory 2-GI73
Galite skambinti kasdien arba atvykti J mūsų 
ištaigą nuo 9 vai. iki « vai. vak. Plrmad. Ir ket- 
vlrtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uJdArytk.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
J et norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldus, antomoMlln* 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPAN1 
AMERICAN BONPING COMPANY

AMERICAN INDEMNITT COMPANy
OUBUQUE KIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FTREMAN’S PUND INSURANCE COMPANT x
FIREMAN’S INDEMNITT COMPaNT

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT
PEARL ASSURANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT
VVESTERN CASUALTY & SURETT COMPANT 

‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrriten

0MAILEV and McKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntrai 6-6206

VAISTAI LIETUVON!
IR I KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RCPESTTNGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICIN AS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTIUS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ V AISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MIL4VAUKEE AVĖ. CHICAGO 22, ILL.

Telefonai BRunsuick 8-8419 ir 8-9494 
Vaistų pristatymą Lietuvon Garanto jame laike 7-10 dienų

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Hiujal) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9870

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayette 8-8085

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

Pasinaudokite “Draugo" Classificd skyriumi.
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LEISTINA LIETUVOS SPORTO 
ENCIKLOPEDIJA

ALGIRDAS GUSTAITIS, Los Algeles, Calif.

Lietuvių tautos žmonės įvai
riose sporto šakose yra pelnę 
tiek daug ir didelių laimėjimų, 
kad būtų visiškai vietoje leisti 
Lietuvos Sporto enciklopediją.

Tauta, pasiekusi didelį kultū-

Per ilgus laikus ir įvairiose 
valstybėse lietuviai yra pasiekę 
neįtikėtinai daug laimėjimų įvai 
riose sporto srityse.

Vien tik prisiminę trumpą 
nepriklausomos Lietuvos gyve-

ringumo ir kūrybingumo laips- n^o laikotarpį žinoma, kad Re
nį, leidžia bendrojo pobūdžio Ituv^ ne vlen krepšinyje vyra-
enciklopediją, nes įvairiausi sa-; Vo_-.uro^,e' 
vo tautos nuopelnai žmonijai, 1 usų sklandytojai buvo pa- 
iš to krašto kilusiųjų dideli dar- siekf laimėjimų. Mū-
bai jau nebesutelpa į atskiras sų šaudytojai turėjo daug ir j 
knygas, metraščius, žurnalus, ^iksiningų laimėjimų tarpiau-i 
Jų darbai atmušami rinktinėse tlnesf‘ varžybose. Musų stalo te-Į 
knygose — enciklopedijose, kad nisininkai stebino ne vien Euro- 
kaip piliakalnių didybė ir garbė IJOS &.vventojus. Mūsų šachma- 
apylinkėse, taip ir jie iš tolo ma tininkai buvo tikras siaubas 
tytųsi jauniesiems bei pradedan ?udl'auskms pasaulio galvo
toms..* iciaJTT

Tuo parodoma ir kitoms tau-| . 'Ur iškilūs sportininkai ar 
tom»,*kokių nuopelnų turi var- laimėjimai aviacijoje, jojime,
tomOs enciklopedijos tauta ir 
kad jos užimamoji pasaulyje vie 
ta nėra bereikšmių gyvūnų susi- 
metimas.

Per savąją enciklopediją ge
riausių ar gerų redaktorių, mok

buriavime, lengvojoje atletiko
je, bokse, imtynėse ir kt.?

Jungtinių Amerikos Valsty
bių sporto istorija (didingai sto
vinti pasaulinių sporto galiūnų 
eilėse) pilna mūsų kilmės ’rj

▼ VI. Mozūriūno poezijos rink 
tinė šiemet išleista Lietuvoje 
pavadinimu: “Šaltinis prie ke
lio”. Anksčiau yra išėję to pa
ties autoriaus eilėraščių rinki
niai: Žemės sėja. Saulėtekis, Sa 
žinė negali tylėti ir Varpos iš 
laukų,

▼ Namų šeimininkes biblio
teka. Šioje srityje okupuotoje 
Lietuvoje praeitais metais išleis
ta: Z. Bilevičiaus “Skalbimas 
ir valymas”, 82 psl.; J. Banaičio 
“Vaisių ir daržovių perdirbi
mas”, 148 psl.; V. Paukštė “Vai 
sinių augalų auginimas vazo
nuose", 72 psl..

▼ J. Dovydaitis okupuotoje 
Lietuvoje išleido apybraižų kny 
gą “Žygdarbis”, kur pasakoja
ma apie Lietuvos žmonių meilę 
darbui: taipgi iš spaudos išėjo 
jo turistinės kelionės į Rumu
niją aprašymas "Anapus Karpa
tų”.

▼ E. Narvydaitė okupuotoje 
Lietuvoje parašė knygą “Didy
sis lenkų poetas Adomas Mic
kevičius”, 42 psl.

▼ Technikinė literatūra Lie
tuvoje, Praeitais metais Lietu
voje išleista V. Aleksandraičio 
ir B.. Gresevičiaus “Kaip pasi
gaminti stiprintuvą”, 174 psl.: 
E. Borkausko "Kaip organizuo
jami ir planuojami statybos dar 
bai”, 72 psl.: P. Kasperavičiaus 
"Pramonės įmonių elektros įren 
girnai”, 148 psl.; A. Ramanaus
ko "Vietinių statybinių medžia
gų gamyba Lietuvoje”, 115 psl.; 
P. Viliūno ir K. Vitkaus "Racio
nalieji tinko darbų metodai”, 76 
psl..

▼ Kilnojamoji paroda. Kau
no Valstybinio M. K. Čiurlionio 
Dailės muzėjaus kilnojamoji pa
roda buvo suruošta Rokiškio 
kraštotyros muzėjuje. Prieš tai 
ji jau buvo Anykščiuose, Duse
tose, Užpaliuose, Obeliuose ir 
kitose Rytų Lietuvos vietose.

▼ L. 'Kuseckienė šiuo metu 
mokytojauja; jos poezija spaus 
dinama Lietuvos mokytojų spau

I doje.
▼ O. Dagytė yra pirmosios 

Rokiškio vidurinės mokyklos 
direktorė.

▼ A. Vienuolio 1951-1957 m.
parašyti kūriniai, remiantis jau 
nų dienų atsiminimais apie Užu- 
ežerio kaimo žmones, Lietuvoje 
išleisti pavadinimu "Iš mano at 
siminimų”. Knyga turi 17 spau 
dos lankų. Joje pasakojama a- 
pie samdinę Aleną, skriaudžia
mą pavainikę, kaimo astrono
mą ir kt.

▼ A. Griciaus beletristikos kū 
riniai, spausdinti periodikoje ir 
atskiruose leidiniuose, dabar iš
leisti atskira knyga, pavadinta 
“Apsakymai”. Knyga turi 16 
spaudos lankų. Išleista 8,000 
egz.

▼ K. Vairo-Račkausko eilė
raščiai, apsakymai, apybraižos Į 
ir straipsniai išleisti Lietuvoje 
atskiru leidiniu — "Rinktinė”. |

▼ E. Matuzevičiaus poema' 
“Vėjas nuo marių”, vaizduojan 
ti Kuršmarių žvejų gyvenimą, | 
šiemet išleista Lietuvoje.

▼ A. Brilingas yra Ukmergės 
rajono Daumantiškių pradinės 
mokyklos mokytojas.

▼ J. Požėra apie lietuvių jau
nimo darbą plėšiminėse ir dir
vonuojančiose žemėse Kustan- 
jaus srityje aprašė knygoje “At 
gimusios stepės”, 84 psl..

▼ Žemaitės vardo vidurinėje 
mokykloje Telšiuose šiemet su
sirinko 1,200 mokinių. Joje mo
kytojauja Noreišienė, Kryževi
čius ir kt.

▼ Jaunimo festivalis ir Dainų 
šventė įvyko Kaune gegužės 
mėn. 25-26 dienomis. Taipgi bu
vo sporto varžybos.

▼ Kauno kino teatruose rodo
ma nauja lietuviška komedija 
“Kol nevėlu”. Tame filme vyriau 
sius vaidmenis turi J. Leonavi
čiūtė, K. Genys, J. Petrauskas.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYtlfl
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 West Gird Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!
slo jKnovų talka pristatomi ir kraujo vVrū įvairiose šakose: 
kitų- valstybių žymūs asmenys, Pasau^*n^s klasės, tai pasau-
raštū, menu, mokslu, pažanga 
ar griaunamuoju darbu pasižy
mėję. Taip įamžinami įvykiai ar 
to meto nuotaikos.

Dibartmė Lietuviu enciklope
dija, gerb. J. Kapočiaus leidžia
ma Bostone, Mass., turi abso-

lio meisterio, tai tarpkontinen- 
tinio, tarptautinio, tarpmiesti
nio lygio. Čia pavardžių nenoriu 
minėti: sekantieji sportinius j- 
vykius tokius vardus bus gir
dėję.

Netrūksta mūsiškiu sporto,
liučios daugumos lietuvių inte- vir^an^s? Pietų Amerikos vals- 
lektialų talką bei visuomenės tybėse. Taip pat Kanadoje, Au- 
pritarimą. Tai yra milžiniškas straJri°je, Vokietijoje visur, 
darbas, kuris, pilnai užbaigtas, kur t,k SYvena daugiau lietu* 
amžlų amžiais bylos apie lietu- Vių-
vių tremtinių didelį kūrybinį ir Tokl1* sportininkų vardų į- 
visuomeninį potencialą, apie tau traukimas į Lietuviu Sporto en- 
tos dalį, kuri, tik dalelyte tebū- ciklopediją būtų didžiai reikš
dama, nudirbo net istoriškai min^as visai lietuvil* tautaL 
matuojant daug bei pasididžiuo žmoni^ atmintis yra nuostabiai 
tinai. Tiktai gajos ir baisiai veik trumpa ir buka. Praktikoje gal 
lios tautos palikuonys gali tiek kiekvienas patyrėme, kad net 
įveikti ' 1 Odelis būrys lietuvių nežino,

Kaip bendrinė Lietuvių encik-’totuvis buvo pasaulinis sun 
lopedija, ji visų lietuvių tautos kaus ,svorio bokso. čempionas, 
laimėjimų pilnai ir plačiai neap- kafl totuviai sportininkai buvo 
ima. Todėl būtų visai gražu leis ir tebera Pirmaujantys įvairio-
ti Lietuvių Sporto enciklopedi- se sPorto šakose.

Bet ar jie kalti, kad nežino? 
Gal mes kalti, kad, tai žinoda
mi, visa nesurinkome į vieną
vietą, į Lietuvių Sporto enciklo- į 
pediją, kaip sveikųjų savo tau
tos vaikų-dukrų didžių laimėji-;

ją-
Šiuo metu lietuvių spaudoje 

plačiai minima Lietuvos sporti
ninkai, prieš 20 metų Lietuvai 
pelnę Europos meisterio titu
lą. Ta proga yra sudarytas pa
jėgus minėjimo komitetas Chi- mų r°diklį- 
cagoje. 1 Aišku, mūsų LS5, jei tokia.

Nuoširdžiai džiaugiantis di-! mūsų sporto vadovai norės pa- 
džiai reikšmingo įvykio nuotai- ruošti, begaliniai pasitarnautų 
kingu paminėjimu, sveikinant j pasaulinei sporto informacijai, 
visus tuometinius lietuvius krep Lauktina konkrečios pradžios 
šininkus-laureatus, norėčiau pa- ir tolimesnio našaus darbo!
siūlyti' iš to išeiti į kitą, dar di- ________ .
dėsnį darbą: Chicagoje, sporto j
darbuotojams, konkrečiai aptar
ti Lietuvių Sporto enciklopedi
jos leidimą. tuvoje paruošė spaudai “Geolo-

Svarbiausia butų išrinkti dar- ....... 1 .gijos ir fizines geografijos ter-

Žinios iš Lietuvos
▼ V. Gudelis okupuotoje Lie-

bo redakcinį štabą Lietuvių Spor 
to enciklopedijos leidimui. Rei- minų žodyną”, 220 pusi. Žody

ne yra apie 5,000 terminų ne tikkėtų įvairių pakraipų sporto va-1.» . .... u *, _ .. .. iš antraštėje minimų sričių* betdovams (nuoširdžiai aptarti si . . . ....... ,... i kaikune taipgi is kalnakasybos,
c j ' . . , . . . . geofizikos, meteorologijos, pale-

reikėtų kibti į darbą. Turint ap- °"tol9gyos technikos. takos, 
sčiai medžiagos, reikėtų jieško- ĮKnyga ,slelsta I’erna'- 
ti leidėjo. Siūlyčiau leisti viena-. ▼ B. Bitėnas yra Kelmės vi-
me tome visą Lietuvių Sporto' dūrinės mokyklos mokymo da-
enciklopediją. lies vedėjas.

TROOST - PACHANKIS MOMMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President

6819 So. VVestern Avė. Tel. GRovehilI 6*3745

John W. 
Pachankis

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmad. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

lASIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIKNOJEI 
JOKIO (MOKĖJIMO. SUMOKĖSITE KAPINIŲ DIENOJE.

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baldu, pečiu, televizijos aparatų, šaldytuvų, ki

limų skalbimo mašinų ir daug kitų prekių. Kainos žemiausios Chicagoj. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos, net iki 3 metų.

C

TakfYeurPirl
CHOICE OF STYtESJ

2 DALYS

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitų medžiagų, geriausių Ame*
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik ................ $149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik .................................... ........... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo............ ........................................ 39.00
3 dalių miegamieji, riešuto ąžuolo....................................................... 149.00
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 cub. pėdų ......................................... 159.00
Virimui porcelano pečiai nuo.......................>.......................................... 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos ............................................................ 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto..................................,...................... 29.00
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim .......................................... 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker nuo ............................... ............ 89.00

VISOS PREKES GARANTUOTOS KOKYBES

MAJOR FURNITURE, Ine.
3207 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-3207

Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad 9 — 
Kitom dienom 9 —- 6; Sekmadieniais 12 —

9:80

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ. IR NAKTĮ

LiŪDĖSlO VALANDOJ 
šflakfte

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

0840 So. Westera Avė. Air CondMJoned koplyOa 
BEpnbUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Ttuma, kurte ryr.na kitose mieste dalyse! gausime 
koplydtg arčiau JO»ų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 SO. 501h AVĖ. 

CHICAGO, ILL, CICERO, ILL

Telefonai: GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIII GAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

’ Ambulansų patarna- ^es ^uiame koplyčias'
vimas dieną ir nak- Et v s o s e Chicagos ir I

I tį. Reikale Saukti t Roselando dalyse ir I
i mna tuojau patarnaujame. |

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West IKtIi STREET Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F? BU K A USK AS

10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50tb AVĖ., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1003

TlG M U NO (ŽUDYK) Z U D YC KI
1646 W. 46th STREET YArds 7-O7KI

STEPONAS C, LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET KEpnblb 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

. VANCE FUNERAL HOME
1424 S MM h ąvc Ol . vmpk 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687
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Lietuvių Studentų sąjungoje j

Pasikalbėjimas su centro valdybos pirm. kol. Vacį. Kleiza 
•S. RADV11A. Urbana, III.

Kiekvienais metais sąjungai; — Jis sušauktas, nes norėta j A. Grigaitis, K. Skrupskelis, J ' 
vadovauti atsistoja nauji žmo- arčiau pasikalbėti su organiza- Ulonas ir V. Vygantas. CV įga
nęs. Jaunimo kongreso metu pa cijoms vadovaujančiais asmeni- į liotinis rytams kol. A. Gečiaus-| 
rcigas perėmė centro valdyba, mis, pasidalinti bendros veiklos kas taip pat įdeda daug darbo 
kuriai vadovauja studentijos gy mintimis ir pabandyti sukoor- ir širdies į suvažiavimo ruoši-, 
venime gerai pažįstamas kol. dinuoti organizacinį darbą. Ligi mą.
Vaclovas Kleiza. Prasidėjus šiol dažnai pasilaikydavo, jog’

— Ar sąjungos nariai domisi 
suvažiavimu?

mokslo metams ir sąjungos dar- tuo pačiu metu įvykdavo keli j 
bas įgavo normalias vėžes. Ta platesnio masto parengimai tuo 
proga kreipėmės į mielą pirmi- pačiu laiku, kuriuos ruošdavo į — Kiek teko stebėti, entuziaz 
ninką su eile klausimų, į ku- akademikai. Tas neprisideda vo į mas ir susidomėjimas nemažas, 
riuos jis sutiko atsakyti. Tiki-1 prie geresnio bendradarbiavimo, i Pvz. čikagiečiai organizuoja ben į 
mės. kad skaitytojams įdomu į Tad ir CV ėmėsi iniciatyvos su-jdrą autobusą kelionei New Yor- 
žinoti, ką šiuo metu veikia ir | kviesti tokį pasitarimą. Tai grei kan. Reikia tikėti, jog ir kitose 
planuoja Liet. Stud. sąj. JAV. j čiausiai pirmasis tokio pobūdžio vietovėse domėjimasis nemažes- 

posėdis sąjungos istorijoje. nis. Suvažiavimo pasisekimas
— Jau kelintas mėnuo, kaip 

Jūsų vadovaujama centro val
dyba perėmė pareigas. Norėtu
me sužinoti, kaip toli per tą lai
ką pažengta veiklos darbe?

— Šių metų studijine tema 
parinkome “Lietuviškosios kul
tūros pasireiškimo formos”. Sky 
rini įpareigoti metų laikotarpiu 
išnagrinėti tris kultūrines te
mas ir debatų bei diskusijų bū
du pagvildenti dvi sąjungos veik 
los problemas, kaip naujų na
rių pritraukimas, naujų veiklos 
formų jieškojimas ir p. Užmegs- 
ti ryšiai su Amerikos Studentij

Jame dalyvavo Liet. Stud. są
jungos pirm. V. Adamkavičius, 
Korp! Vyties pirmininkas A. 
Mickevičius. atstovavęs visą 
Ak. skautų sąjūdį, SAS pirm. 
A. Liulevičius, V. Germanas, J. 
Štuopis ir CV nariai.

Iš pasitarimo toko tikrai pa
sidžiaugti parodytu entuziazmu 
ir susidnmėiimii sąjungą. Visi 
sutiko, jog ji būtina ir reika
linga. Tai vienintelė akademinei 
organizacija, jungianti visus lie
tuvius studentus. Jei ir kartais

priklausys ne nuo CV ir rengi
mo komisijos, bet nuo visų są
jungos narių. Kuo gausiau da
lyvausime suvažiavime, tuo jis 
pasidarys įdomesnis ir sėkmin
gesnis. Šia proga kaip tik ir no
riu pakviesti visas koleges ir ko
legas dalyvauti suvažiavime, pla i 
čiau susipažinti su sąiungosdari 
bu. pabendrauti su draugais iri 
pasisemti nau jo ryžto ateities j 
darbam^.

— Baigiant būtų įdomu suži
noti tolimesnius veiklos pianus?

— Tikimės, kad suvažiavime 
bus iškelta įvairių idėjų ir pa
siūlymų. Neabejojame, jog jų

iandien ’T.’ryigo” skiltyse
pasirodo nsi.j skyrius. Kaip 
jau pats skyriaus verdąs nusa
ko. ’jo-užliht's apima studen
tiškas problemas ir akademinio 
gyvenimo įvairias sritis... Mums 
rūpi tautinis ir akademinis as
pektas mūsų studentijos gyve
nime. Tai poliai, apie kuriuos 
turėtų suktis šio skyriaus idėji
nis pasaulis... Didžiausias mū
sų troškimas — tai artimesnis 
bendravimas tarp plačios lietu
vių visuomenės, kuri, pasken
dusi kasdienybės rūpesčiuose, 
dažnai užmiršta akademinį jau
nimą, ir mokslo siekiančio jau
nimo, kuris, iš kitos pusės, daž
nai perdaug nukrypsta į lengvo 
gyvenimo vėžes, užmiršdamas 
savo pareigas tautinei bendruo
menei... šis skyrius yra nepri
klausomas; jis neatstovauja nė 
vienos ideologinės organizaci
jos; jis stengsis būti objektyvus 
lietuviškosios studentijos gyve
nimo aprašymuose ir tikisi, kad 
kaip toks skaitytojų bus verti
namas”.

Šiais žodžiais prieš ketveris 
metus šis skyrius pradėjo dar
bą. Jei mums pavyko įvykdyti 
bent dalelę užsimoto darbo, pa
dėka tenka visiems bendradar
biams, skaitytojams ir lietuviš
kajai studentijai, kuri tikrai šil
tai skyrių priėmė. Ypatingai dė

kojame visam dienraščio "Drau
go" personalui, kuris šį skyrių 
padarė galimu.

Žengiant į penktuosius metus, 
skyriaus tikslas ir užduotis ne
sikeičia. Jie ir toliau lieka tie 
patys — palaikyti ryšį tarp pla- į 
čiosio8 visuomenės ir studenti
jos. šis darbas darosi sunkes
nis ir kartu svarbesnis, nes prieš 
keletą metų mūsų spaudoje pa
sirodę bendriniai studentų sky-! 
r iai šiuo metu beveik baigia iš
nykti. Gaila, tačiau tai faktas. 
Todėl šiam skyriui yra aktualu 
tą ryšį palaikyti galimai ilgiau.

Kviečiame visus akademikus 
, bendrą spaudos darbą. Kiek-.| 
vienas, valdąs plunksną, mielai 
laukiamas. Dabartiniu metu 
spauda vra vienas iš efektin-| 
glausiu ginklų tiek kovoje už 
mūsų krašto laisvę, tiek kovoje 
už krikščioniškuosius Vakarui 
pasaulio principus. Tikimės, jog ! 
bendru darbu pajėgsime) skyrių 
tobulinti ir gerinti. Labai pagei
dautume, jei skaitytojai para
šytų savo kritiką, pasiūlymus, 
pageidavimus bei sumanymus.

Šių minčių vedami, įeiname į 
penktų metų angą. Ką ji atneš 
ir kur mus nuves, parodys atei
tis.

M. Ingelevlčiūtė 
V. Kleiza 
S. Radvila

1ICVKUD

PASTABOS - PASTABELES

paskirų organizacijų narių tar- 
federacija. Šitoje srityje dau-!pp npra Parodomas atitinkamas 
.ginusiai pasidarbavo užsienio! dėmesvs sąjungai, ta faktą rei-
skyriaus vedėjas kol Algis Cc : ketu interpretuoti ne kaip blo-' įgyvendinimui teks skirti nema-
čiauskas. Kalbant apie užsienio ’ «os valios reiškinį, bet kaip papigai laiko ir darbo. Tačiau, ša-
skyrių. bandyta praplėsti jo dar1 ras1ft apsileidimą ar neužtekti-i lia to, CV numato sustiprinti
bo lauką. Tam tikslui sudaryta nfĮ s^.iunS'°s reikšmės suprati-1 ryšius tarp Amerikos ir Kana- 
komisija. kuriai vadovauja už- 1imą- Visu nrganizaciįu atsto- dos Lietuvių Stud. sąjungų. Tam 
sienio skyriaus vedėjas, ji yra vai, Padėjo savo narių tarp-, tikslui tarpsomistrinių atostogų 
numačiusi pravesti laiškų rašv- kleisti sakingos mintį ir ją rem į metų vasario mėn. pradžioje pla 
mo akciją, leisti užsienio skv- k*"”1 krečia i s darbais, kaip vi-1 nuojama suruošti studijų dienas 
riaus informacinį biuletenį ir s°keriopa parama “Lituanus” Į Detroite ar Windsore, kur da-
paruošti brošiūrą apie Liet. Stu- Amalui, raginimu dalyvauti są- 
dentų sąjungą anglų kalba. i jungos suvažiavime ir p*

lyvautų abiejų kraštų akademi
kai. Tuo pačiu metu antros stu
dijų dienos turėtų įvykti ryti
niame pakraštyje.

Šalpos fondo darbas bus ir 
toliau tęsįamas ta pačia linkme. 
Džiugu, kad ligi šiol jis pajėgė 
padėti nevienam studentui. Lie
tuviškosios visuomenės šiltas 
atsiliepimas tą darbą padarė ga 
limu. Manome, jog ir ateityje su 
silauksime tn paties pritarimo. 
Šioje vietoje tenka paminėti p. 
O. Talalienę. kuri šiuo metu dau

Atgaivintas spaudos bei infor! ~ Gal Rotumėte truputį dau 
macijos skyrius. Jam vadovauja ęia" supažindinti su rengiamu 
CV pirmininkas kol. Raimundas sąjungos suvažiavimu?
Mišauskas. Skyrius leis nuola- — Suvažiavimas bus pradė- 
tinį biuletenį. kurio pirmas nu-; tas lapkričio mėn. 29 d. 12 vai., 
meris jau pasirodė. Riuletenis o baigtas gruodžio mėn. 1 d. 
yra siuntinėjamas sąjungos sky 12:30 vai. po pietų iškilmingu 
riams. lietuviškiems laikraš- posėdžiu. Programoje, be jpras- 
čiams bei žurnalams ir akademi! tinių CV bei skvrių pranešimų, 
nėms organizacijoms. Jo tiks- bus dvi paskaitos. Jas skaityti 
las — informuoti lietuviškąją* sut iko dr. Vasys ir K. Ostraiis-
visuomenę apie Liet. Stud. sąj. kas. šis suvažiavimas kaikuriais! giausiai rūpinasi fondu. Ji Liet 
darbus. Sudaryta nauja “Stu- atžvilgiais bus skirtingas nuo Stud. sąj. JAV istorijoje tikrai 
dentų Gairių" redakcija, kurion ligi šio) vykusių suvažiavimų, -liks tuo gražiu pavyzdžiu, kuris 
įeina K. Kudžma, G. Stepaitytė jjs vyks Hotel Statler, New> rodys mūsų vyresniosios kartos 
ir R. Mišauskas. Musų kadenci-; Yorke. Yra numatytos kropsi- pasiaukojimą ir atsidavimą mok 
jos metu ligi šiol išleistas vie-' nin rungtynės tarp šių metų S. | sius siekiančiam jaunimui, 
nas Lituanus numeris. Amerikos lietuvių krepšinio į Jei sąlygos leis, CV ir “Stu-

_  Kalbant apie “Lituanus", i meisterių New Yorko Atletų dentų Gairių” redakcija planuo
būtų įdomu sužinoti, kokia da
bartinė šio reprezentacinio žur
nalo finansinė būklė?

— Pagal dabartinį stovį, dar 
pajėgsime išleisti du šio žurna
lo numerius. Ta proga tenka pa 
dėkoti Kanados studentams už 
jų iniciatyva suorganizuotą “Li- 
tuanus" rėmimo vajų. Jis bus 
sėkmingesnis negu pravestasis 
šiame krašte, šio vajaus rezul
tatai įgalins išleisti gruodžio — 
kovo mėnesio numerius, o toli
mesnė “Lituanus” padėtis ne
aiški ir miglota.

Tenka apgailestauti, jog pa
ti studentija ligi šiol nėra pa
kankamai išvysčiusi “Lituanus”

klubo ir vienintelio akademikų 
sporto klubo šiame kontinente 
Lituanicos, kuris praeitą savai
tę laimėjo krepšinio turnyrą, 
ryšium su 20 metų Lietuvos - 
Europos krepšinio laimėtojo su
kaktimi. Suvažiavimo metu bus 
banketas, skiriamas “Lituanus” 
žurnalo pagerbimui. Sekmadie
nį vvks bendros šv. Mišios su 
pritaikytu pamokslu studen
tams. Visi studentai suvažiavi- 
man kviečiami atvykti su savo 
organizacijų ar korporacijų ke
puraitėmis bei spalvomis ir su 
organizacijų vėliavomis. Pirmą 
kartą prieš suvažiavimą įvyks 
pasitarimas tarp CV ir skyrių 
valdybų veiklos klausimais. Čia

rėmimo akcijos. Tikimės, kad ^ turf* progos iš arčiau susi- 
šiais metais situacija pagerės, i Pa^nG 3,1 asmenimis, kurie va- 
nes kiekvienas sąjungos skyrius ^ovauja sąjungos skyriams. Gi
yra. įpareigotas paskirti vieną 
asmenį rūpintis “Lituanus” rei
kalais savo vietovėje. Taip pat

skyrių valdybos galės artimiau

ja šį leidinį praplėsti. Jame at
rasti vietą akademiniai-kultū- 
riniai straipsniai bei sava dailio
ji literatūra. Ligi šiol yra jau
čiamas bendro studentiško žur
nalo trūkumas. “Studentų Gai
rės” eitų šios spragos užpildy
mo keliu. Tačiau kaip visur, taip 
ir čia ši mintis bus įgyvendinta 
tik bendromis jėgomis. Jei keb
lumų neatsiras, bus siekiama 
“Gairės” padaryti ir Kanados 
studentų oficiozu.

Ligi šiol Baltų Studentų fe
deracija egzistavo tik New Yor
ko apylinkėse. CV ragina sky
rius steigti RSE vienetus savo 
vietovėse. Nėra reikalo aiškinti, 
kodėl mes turime artimiau ben
dradarbiauti su kaimynais, lat
viais ir estais. Dabartinė pasau
lio situacija mus verčia jungtis 
didesnėn grup'ėn, nes tik taip

Kas reguliairiai skaito šio stu 
dentų skyriaus kronikines žinu-j 
tęs, be abejonės bus pastebėjęs, i 
kad vis didesnis akademikų akai' 
čius sudaro šeimas. Jas kuria 
studijas baigę alumnai, gi nuo 
jų neatsilieka ir studijų nebai
gę akademikai. Dažnai šie reiš
kiniai paliečia mūsų gerus drau
gus ir bičiulius. Tada ne vienu 
atveju mąstome, ką jaunųjų po
rai jų šventės proga padovano
ti. Jieškome praktiškų dalykų,! 
ir dažnai užmirštame, kad lietu-! 
višku spausdintu žodžiu juos ir-į 
gi galėtumėme maloniai nuste-j 
binti. Gal ir neįprasta vestuvių 
proga parinkti “Aidų” prenu
meratą ar dienraščio užsakymą, 
tačiau turime neužmiršti, kad 
tuo pačiu mes juos nuteiksime 
palankiai lietuviškos spaudos 
atžvilgiu. Įpratę žurnalą ar laik 
raštį per metus, kitus gauti, jie 
paskui patys savaime toliau už
sisakys leidinį; gi šeimyninio 
gyvenimo pradžioje lietuviškas 
spaudos reikalas labai dažnai 
visiškai užmirštamas.

Daug kam šis pasiūlymas bus 
savotiškas, visiškai negirdėtas, 
tačiau verta šiais laikais ir taip 
į klausimą pažiūrėti. Galutinė
je išvadoje “Aidų" žurnalas jau 
niesiems bus vertingesnis už mo 
dernišką lygintuvą (prosą). Lie 
tūviška spauda ir Kalėdų bei 
kitų švenčių proga yra tinkama 
dovana mūsų jaunimui: apie 
tai turėtumėme pagalvoti, artė
jančioms šventėms besirengda
mi. Visgi būtų prasminga, jei 
tokius reiškinius realybėje įgy
vendintume.

Apte- informacinį darbą sve
timtaučių tarpe mes vis dar 
daugiau kalbame negu darome. 
Maloniai tad nuteikia kiekvie
nas teigiamas darbas šioje sri
tyje. Štai neseniai Lietuvių Skau 
čių seserijos pastangos painfor
muoti kitų tautybių skautus,-es 
apie savo organizaciją buvo įgy 
vendintos tikrai gražaus leidi
nio forma. Skautės savo brošiū
rą pavadino “Ą Visit With Li- 
thuanian Giri Guldės”. Jame 
randame 2 pagrindinius raši
nius; viename trumpai supažin
dinama su Lietuva, gi kitas skir

pasikalbėti su sąjungos prieky-! būsime įtakingesni paveikti di-
je Stovinčiais asmenimis bei ki 

manome, jog akademinių orga-j skyrių valdybomis veiklos pro 
nizacijų valdybų parodytas en- ^lemomis ir panagrinėti išky- 
tuziazmas tarporganizaciniame;'an<’*’«s klausimus, dirbant ben- 
pasitarime atras tokį pat atgar-(
sį ir tų organizacijų nariuose. Suvažiavimo techniška rengi

mo darbą ant savo pečiu neša 
— Jūs minite, jog įvyko tarp- rengimo komisija New Yorke,

organizacinis pasitarimas. Ku- kuriai vadovauja kol. R. Kczys.j dentijai. Prieš šešis metus ide- 
riuo tikslu jis buvo sušauktas Jon įeina visa New Yorko sky-: alistų būrelis įkūrė Liet. Stud. 
ir kas jame dalyvavo? uaua valdyba bei I BanaityteJ sąj. JAV. Jie pralaužė jai ledus

džiųjų sąžinę. Ar BSF mintis 
prigis, priklausys nuo pavienių 
skvrių.

Yra galvojama išleisti pagrin 
dinių visuomeninės veiklos gai
rių konspektą.

Baigdamas norėčiau išreikšti 
vieną prašvma lietuviška įai stu-

ir išvedė lietuviškojon visuome
nėm Mums belieka tik išlaikyti 
sąjungą ir jos paskirtį. Eikime 
į ją ir atiduokime jai bent ma
žą savo laiko ir darbo dalelę. 
Mes. ir tik mes, galime sąjun
gos gvveniman įnešti naujos ug 
nies, naujo kraujo. Ji tik tuomet 
mums bus sava ir įdomi, kai jo
je matysime save. Tebūnie Liet. 
Stud. sąjunga ta organizacija, 
kurioje mes jaustumės esą vie
nos didelės Šeimos nariais

tas pačios skaučių seserijos api
būdinimui. Leidinys gausiai i- 
ljustruotas, gi leidinio paskuti
niuose puslapiuose žemėlapiuose 
nusaigstytomis vėliavėlėmis la
bai vaizdžiai parodyta, kur 1957 
metais lietuvaičių skaučių vie-j 
netai veikia. Šį leidinį suredaga
vo Danutė Dirvonytė; jai bei 
visoms jos talkininkėms priklau 
so mūsų pagarba ir padėka, nes 
informacinis darbas tikrai gra
žiai atliktas.

Apie studentijos įsijungimą į 
Amerikos Lietuvių bendruome
nę jau ne vienu atveju kalbėta 
Ir rašyta, tačiau tai dar vis nė
ra įgyvendinta. 0 jau būtų lai
kas, nes vis savo skaičiumi di
dėjančiam, studijas baigusiam 
jaunimui tokiu būdu būtų su
teikta natūrali tęstinumo pro
ga; iš akademikų visuomeninės 
srities jis būtų pervestas į ben
druomeninę plotmę. Būtų gera, 
kad šis klausimas būtų spren
džiamas ir galutinai Išspręstas. 
Tam artimoje ateityje vėl bus 
gera proga — tai New Yorke 
įvykstąs Lietuvių Studentų są
jungos suvažiavimas. Reikia ti
kėtis, kad šis klausimas iškils 
ir bus tinkamai svarstomas. Gi 
kiekvienas suvažiaviman vyks
tąs akademikas jau iš anksto 
turėtų šiuo klausimu pagalvoti, 
pasvarstyti, kad pati problema 
jam nebūtų svetima klausimui 
suvažiavime iškilus.

Saulius Rimkaitis

Psichiatrija ir religija
Žurnalas "Time” skelbia, kad 

paskutiniuoju laiku stipTėja ben 
dradarbiavimas tarp psichiatrų 
ir dvasininkų. Sėkmingai veikia 
tarp psichiatrijos ir teologijos 
mokslų atstovų įsteigta organi
zacija: The National Academy 
of Religion and Mental Health. 
Organizacijos raštinė yra New 
Yorke. Į ją jau įstojo 1,400 psi
chiatrai. 600 dvasininkų ir apie 
200 organizacijų (seminarijų me 
dicinos mokyklų, vienuolynų, 
psichinės sveikatos įstaigų). I- 
mant dėmesin, kad ši organiza
cija buvo įsteigta tik prieš pus
antrų mptų, tas faktas rodo, kad 
tarp psichiatrijos ir teologijos 
atstovi) bendradarbiavimas yra 
gyvas. Dabar ši organizacija nu 
sistatė savo veikimą daryti tarp 
tautiniu, iš pavadinimo išmetė 
žodį “National”, tapdama Aca- 
demv or Religion and Mental 
Health.

Daug daroma tyrimų
JAV vyriausybės įstaigos, 

i universitetai ir pramonės ben
drovės įvairiems moksliniams 
tyrimams per metus išleidžia 
apie keturis hilionus dolerių

Studentų ateitininkų tarpe. — Putnamo draugovė spalio 
27 d. paminėjo Kristaus Karaliaus šventę. Paskaitą apie Kris
tų Karalių skaitė dr. O. Labanauskaitė, šiuo metu šiai draugo
vei vadovauja V. Mitkutė, pirm., D. Pareigytė ir A. Kalvaity
tė... Los Angeles studentai at-kai išsirinko naują valdybą. Ją 
sudaro A. Polikaitis, pirm., I. Raulinaitis ir R. Medsiukaitė... Į 
Filadelfiją draugovės valdybą išrinkti J. Sablinskas, pirm., A. 
Vasys, I. Petrauskaitė, R. Lukas ir D. Gvazdinskas, o į New 
Yorko valdybą — A. Dzikas, pirm., J. Strimaitis, I. Bulevičiūtė, 
D. Mockapetrytė, R. Klinckaitė ir T. Masionytė... Cbicagos drau
govės sus-me, įvykusiame lapkr. 3 d., naujuose Tėvų Jėzuitų 
namuose buvo diskutuojama tema “Dievas, Jo buvimas ir es
mė”, Referavo I. Katelytė, E; Mickevičiūtė, V. Babušis, D. No
reikaitė, o moderatoriaus pareigas ėjo B. Lukoševičius. Lapkri
čio 10 d. ta pati draugovė surengė pašnekesį vyresniems moks
leiviams apie akademines organizacijas. Pašnekesį pravedė E. 
Skrupskelytė, R. Kriaučiūnas ir P. Žumbakis... Baltimorės stu
dentai išsirinko naują valdybą, kurią sudaro I. Pūkelis, pirm., 
N. Bogutaitė ir S. Eringis.

Pas santariečius. — Chicagos Santaros skyrius suruošė iš
vyką į zoologijos sodą... Santaros ketvirtąją metinę knygą reda
guoja E. Zabarauskaitė, H. Žibąs ir D. Juknevičiūtė... Bostono 
studentai santariečiai surengė dailininko V. Vizgirdos kūrinių 
parodą. Šiuo metu skyriui vadovauja P. Mąleckas, pirm., V. 
Bruzgelevičius, R. Leveckytė ir B. Danerytė... Clevelando san
tariečiai buvo pasikvietę Chicagos “Pirmyn” chorą su operete 
“Šiksnosparnis”. Spektaklis praėjo su pasisekimu... Los Angeles 
skyrius svarstė ateinančių metų veiklos planą. Numatyta už- 
megsti artimesnius ryšius su Los Angeles visuomene... Water- 
burio skyrius surengė koncertą. Programą atliko eilė jaunųjų 
lietuvių studentų menininkų...

Skautų akademikų eilėse. — Chicagos skyrius suruošė de
šimties metų Akademinio skautų sąjūdžio minėjimą. Šiuo metu 
Korp! Vyties skyriui vadovauja S. Banaitis, o skaučių akademi- 
kių draugovei — Andrukaitytė... Tokį pat minėjimą suruošė Ur- 
banos skyrius, šalia uždaro posėdžio, p. Gaučys skaitė paskai
tą apie praeitų metų Nobelio literatūros premijos laureatą R. 
Jimenez visai lietuviškai studentijai. Šiuo metu skyriui vadovau
ja Š. Milišauskas ir I. Čepėnaitė...

Asmenys ir darbiai. — A. Avižienis išlaikė preliminarinius 
doktorato egzaminus elektros inžinerijos srityje Illinois univer
sitete. Jis yra pasižymėjęs ypatingais gabumais moksle ir ne
seniai gavo RCA stipendiją tęsti studijoms. Be to, aktyviai reiš
kiasi akademikų tarpe ir yra techninis “Mūsų Vyties” redakto
rius... Kolegų Keblių šeima susiląukė sūnaus Vytauto... St. Lou- 
is universitetuose šiuo metu studijuoja trys lietuvaitės: R. Sa
vickaitė. B. Miniataitė ir V. Stančiūtė... I. Nikolskytė gTažiai pa
sirodė Bostono universiteto statomame T. S. Eliot veikale "žmog
žudystė katedroj".

Bendroje veikloje. — Ryšium su suvažiavimu, CV visiems 
užsiregistravusiems nariams išsiuntniėjo laiškus su visomis su
važiavimo informacijomis... New Yorke įvyko Baltų Studentų 
federacijos metinė konferencija... Chicagos skyriaus valdybą su
daro P. Dirkis (pirm.), D. Betkauskaitė, V. Kriaučiūnaitė, N. 
Kazlauskaitė ir R. Kriaučiūnas... Hartfordo skyriui, kuris šiais 
metais pasižymi gyva veikla, vadovauja D. Papievytė... Centro 
valdyba pratęsė skyriams užsiregistravimo terminą. Visi sky
riai turi užsiregistruoti ir atsiųsti savo narų sąrašus su adre
sais ne vėliau lapkričio mėn. 20 d. Vėliau užsiregistravusieji ne
turės teisės balsuoti suvažiavime. Registruojamasi CV sekreto
riate (7014 S. Maplewood St., Chicago 29, 111.)... Kanados Liet. 
Stud. sąjungos pirmininku yra V. Petrulis... B. Vaškelis vadova
vo komitetui, kuris pravedė “Lituanus" rėmimo vajų Kanado
je... Akademinis sporto klubas Lituanica laimėjo krepšinio tur
nyrą. kuris buvo suruoštas Chicagoje, minint 20 m. sukaktį nuo 
Lietuvos laimėjimo Europos krepšiino pirmenybėse.

ŠITAIP PLAKA ŠIRDIS

Speciali kamera, išrasta Moody 
Mokslo institute, Ix>s Angeles, pir
mą kartą istorijoje nufotografavo 
širdies mušimą. Viršutinėj nuo
traukoj — aortinis vožtuvas už
darytas, vidury — atsidarąs, apaj- 
čioj — atviras Žmogaus širdis bu 
vo įdėta į tą fotografinį įtaisą ir 
priversta plakti hidrauliniu spau
dimu.

Studija apie Paganinį

Oklahomos universitetas išleido 
dviejų tomų veikalą “Paganini”. 
Parašė G. I. C. de Courey. Kny
ga iliustruota, turi 854 puslapių. 
Tas didysis muzikas, gyvenęs 
1782-1840 m., įvesdamas naują 

' techniką smuikui, nusipelnė ne- 
I mirštamą vardą kaip Liaztas, vė 
i liau įvesdamas novacijas pia- 
J nui. Veikalas gana pilnas, ge
rai apžvelgia ir ankstyvesnę bib 
liografiją apie Paganinį.

Alkoholis ir nusikaltimai
Minnesotos universitete pra

vestieji tyrimai parodė, kad 
apie 44 G seksualinių nusikal- 

{timų padaroma esant įsigėrus. 
Apie 70G asmenų, nusikaltu- 

I šių seksualiniais nusikaltimais, 
rasta sergant šizofrenija (pro
to liga). Nei vieno iš tos rū- 

! širs nusikaltėlių nebuvo rasta
visiškai normalaus.

MOKSLO REIKALAMS

Rockefellerio fondas per tre
čią šių metų ketvirtį mokslo 
reikalams paskyrė $1.890,525. 
Bo kitų dalykų, iš tos sumos bu 
vo paskirta 123 stipendijos 30 
kraštų studentams. Be to, pa
dėti vengrų pabėgėliams, ypač 
jų mokslininkams ir studentams 
Austrijos augštosiosc mokyklo
se specialiai paskirta $250,000.


