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Lietuviškos pasakos anglų kalba
JONAS AISTIS

Stepo Zobarsko parinktos ir nau, kad reikia aiškinti, jog 
j angių kalbą išverstos lietuvių šis pasakos variantas nėra ki- 
liaudies pasakos išvydo dienos lęs nei karalių, nei didikų rū- 
šviesą. Šį pirmąjį lietuviškų pa- muose, o kaip tik tenai, kur 
sakų riaikinį išleido amerikie- visko stigo, kur reikėjo sunkiai 
čių Geraid J. Rickard leidykla, dirbti, kur nebuvo mažiausios 
Knyga labai švariai atspausdin- laisvės ir nebuvo galimybių ga- 
ta, su dailininkės Ados Korsa-; nytis ir linksmintis... 
kaitės iliustracijomis ir aplan
ku. Vienu žodžiu, šia knyga Ste 
pas Zobarskas bus atlikęs dide
lį ir sveikintiną žygį. Beje, iš 
visa ko matyti, kad knyga dau
giau taikoma amerikiečiui skai
tytojui. Žinoma, ją ir kiekvie-

Reikšmingas įvykis

Tai pastebiu dėlto, kad pa
sakų vertimas, nors iš pažiūros 
gali atrodyti lengvas, yra rim
tas ir atsakingas darbas, nes 
čia mažiausia smulkmena la-

nas lietuvis su pasididžiavimu į bai dažnai gali būti reikšminga 
ir pasigėrėjimu galės paimti į įr svarbi. Poroje vietų teko už
rankąs. tikti, kur vertėjas, norėdamas

Knygoje telpa 36 popularios būti aiškesnis ar užsieniečiui 
ir lietuvių tautosakai būdingos skaitytojui prieinamesnis, pap-
liaudies pasakos, kaip antai: 
Eglė žalčių karalienė, Sigutė, 
Gulbė karaliaus pati, Devynia-

rastina pasakojimą, arba, prie
šingai, pagražina pasakiškais t 
prieskoniais. Vertėjams gal ge-

brolė, Dvylika brolių juodvar- riausia būtų vadovautis tuo dės 
niais laksčiusių ir kitos. . niu, kad kiekvienas tekstas yra

Pasakų motyvai šventas ir neliečiamas. Nors,
bendrai imant, vertėjas kaip 

Pasakų parinkimas be prie- tiktai šio dėsnio ir laikėsi, 
kaisto. Iš oateiktos medžiagos , ... . .
skaitytojas gali susidaryti apy-l KadanS‘ ,1K1U ^Ūkines kny 
pilu} lietuviškosios pasakojamo- ®os, Puaes- ta. gal čia tekt, tar 
sios tautosakos vaizdą. Be to, “ 2odeI,s lr ’^tratorei, kuriai 
pasakos parinktos atsižvelgiant silpniau pasise-

kė. su pasakų didvyrių veidais. į 
Nereikia nei sakyti, kad veidas 
yra pati svarbiausia kūno da-i 
lis, nes veidas yra sielos veid-

vertėjaš~štengėš*i Ubikyti“liet^^’ dH tol man0 dab
visk, pasakų stilių ir dvasią: lmn,iaa ve! , un a i, jei 
raoKv,-; -• . .37., ne su didesniu, tai bent su to-palikti visi veikėjų lietuviški', - *
vardai ir kaikur net ir kaiku-i'ygI“ “^f-iskurnu. kaip apa
rte išsireiškimai. X*- drabu2?us ar kitas kūno da-

lis, nors šiaip iliustracijos yra

ir į tai, kad jos būtų svetimam 
skaitytojui įdomios. Patsai ver
timas, mano galva, atrodo ge
ras: sklandus ir gyvas. Be to

Knygos gale randame ir kri
tišką 'aparatą: dr. Jono Balio 
paaiškinimus, pasakų tarptau
tinę klasifikaciją ir trumpą bib-i Lietuviškų pasakų anglų kal- 
liografiją. Visa tai daro rinkinį ba pasirodymas yra reikšmin- 
įdomų jaunimui, mėgėjui ir folk' gas įvykis. Kadangi angliškojo 
loro specialistui. į pasakų rinkinio sudarytojas šio

Nereikia nei sakyti, kad tau-{darbo nemano laikyti .pirmu ir 
tosaka ranka rankon eina su paskutiniu, o, priešingai, jau 
tautodaile. Dėlto reikia pagirti ruošia lietuviškų novelių rinki- 
ir sveikinti dailininkė Ada Kor- nį, tai kaip tiktai, man rodos, 
sakaitė, kuri pasakų herojus ji reikėtų visais įmanomais bū- 
parodė lietuviškais tautiniaisį dais paremti, nes visdėlto čia 
drabužiais, nes tai svetimam nėra jojo vieno reikalas, 
skaitytojui padės įžvelgti tau- Rašytojas Stepas Zobarskas 
tinį vietos koloritą. sulaukė didelio paskatinimo ir

Gal kas norėtų prikišti, kad Paramos iš tų, kurie užsipre- 
pasakos siekia labai gilią seno- numeruodami pasakų rinkinį 
vę, o lietuvių tautiniai drabu-Jgalino nugaišti finansines kliū- 
žiai yra palyginti labai artimų ^is, bet josios nėra dar galuti- 
laikų padaras. Čia ir norėtųsi na* išspręstos. Garbė tiems tau

būdingos ir dailios, ir jos tik
rai knygą puošia ir aiškina.

Francisco Luis Bemadez

BOTI ĮSIMYLĖJUSIAM

Būti įsimylėjusiam, draugai, tai rasti tikrą gyvenimo vardą.
Tai užtikti pagaliau žodį, kokis reikalingas pasipriešinti mirčiai.
Tai atgauti paslėptą raktą, atidarantį kalėjimą, kuriame kalinama siela.
Tai pakilti nuo žemės su jėga, atsispiriančia iš viršaus.
Tai alsuoti platų vėją, virš medžių beūžaujantį.
Tai spręsti iš asmenybės viršaus žaizdų priežastį.
Tai pastebėti akyse nuoširdų, į mus nukreiptą žvilgsnį.
Tai girdėti svetimose lūpose savo paties balsą, raiškiai pakartotą.
Tai užklupti kitose rankose tobulos draugystės šilimą.
Tai įsivaizduoti, kad ant visados nugalėtas mūsų sielos vienumos šešėlis.

Būti įsimylėjusiam, draugai, tai atrasti kur susijungia siela ir- kūnas. 
Tai išgirsti dykumoje mus šaukiančios upės krištolinį balsą.
Tai matyti jūrą iš bokšto, kuriame paliko kalėti mūsų kūdikystė.
Tai atremti liūdnas akis į garnių ir varpų peisažą.
Tai užimti plotus, kuriuose sugyvena kvaptys ir ginklai.
Tai būti pavyzdžiu kiekvienai rožei ir kartu jausti jos dūrį.
Tai suplakti jausmą su krūtinėje liepsnojančiu laužu.
Tai valdyti ugnies šviesą ir kartu būti liepsnos vergu.
Tai suprasti širdies gilų pokalbį su toluma.
Tai rasti kryptį, vedančią į netrukdomos muzikos karaliją.

Būti įsimylėjusiam, draugai, tai įsisavinti dienas ir naktis.
Tai užmiršti tarp susijaudinusių pirštų išsiblaškusią galvą.
Tai prisiminti Garsilaso, kai girdima kalvės daina.
Tai skaityti ką pirmosios kregždės rašo erdvėje.
Tai matyti vakarę žvaigždę iš kaimiečio trobos lango.
Tai žiūrėti kaip kalnais prabėga traukinys su žėrinčiom šviesom.
Tai suprasti tobulai, kad nėra ribų tarp sapno ir budėjimo.
Tai nežinoti koks yra skirtumas tarp skausmo ir džiaugsmo.
Tai klausyti lietaus klajokiškos išpažinties vidurnaktį.
Tai įžvelgti širdies gelmėse mažytį žiburėlį.

Būti įsimylėjusiam^ draugai, tai ramiai kentėti laiką ir erdvę.
Tai prabusti vieną rytą su gėlių ir vaisių paslaptimi.
Tai išsivaduoti iš savęs pačio ir būti susijungusiam su kitom būtybėm.
Tai nežinoti, ar savi ar svetimi tolimi nesmagumai.
Tai atkelti ligi šaltinio širdgėlos srovės drumstus vandenis.
Tai pasidalyti pasaulio šviesa ir kartu pasidalyti jo tamsia naktimi.
Tai stebėti ir džiaugtis, kad mėnulis dar tebėra mėnulis.
Tai įsitikinti kūnu ir siela, kad pastangos būti žmogum yra lengvesnės.
Tai pradėti sakyti visad ir ateityje nebesakyti niekad.
Ir, be to, būti, mano draugai, įsitikinusiam, kad turi tyras rankas.

Vertė P. G aučy s

F. L. Bernardez, argentiniečių poetas, savo poezijoje jieško paprastumo ir 
tobulumo. Joje mes randame įkvėpimą, meną ir poetinį sąžiningumą. 
B. yra. laikomas viena žymesniųjų vertybių naujoje Pietų Amerikos ly
rikoje. * P- G.

KULTŪRINS KRONIKA
• Fratemitas Lithuanica, to- • Tauta ir Žodis pradėjo ei- 

i kiuo vardu išėjo didelės apim-! ti prieš 35 metus — 1923 m. 
ties knyga to paties vardo me- Tai buvo mokslo žurnalas, lei- 
dikų korporacijos 50 m. su- džiamas Vytauto Didžiojo uni- 

I kakčiai paminėti Knyga yra versiteto, humanitarinių moks- 
didelio formato, turi 400 psl., į lų fakulteto. Išėjo 7 knygos, 
spausdinta Nekalto Prasidėji- 422-684 psl., iliustruotas. Sus- 
mo seselių vienuolių spaustuvės; tojo ėjęs žurnalas 1931 m. Pir- 

i Putname. Leidinį redagavo dr. į mąją knygą redagavo prof. K. 
B. Matulionis, nors įvado žo- Būga, o nuo antrosios — prof. 
dį pasirašė dr. Kazys Oželis, V. Krėvė-Mickevičius. Bendra- 
dr. Antanas Matukas ir dr. Ba- darbiavo profesoriai: K. Būga,
lys Matulionis. Fraternitas Li
thuanica yra lyg dalies medici-

V. Krėvė-Mickevičius, A. Janu
laitis, A. Sennas, J. Gerulis, E.

nos darbuotojų enciklopedija. | Volteris, kun. T. Brazys, J. Va-*
Knygoje yra korporacijos įsta- 

i tai ir jos himnas, sukurtas kom. 
St. Šimkaus ir pasižadėjimo tek

balas-Gudaitis, B. Sruoga, preL 
A. Dambrauskas, A. Salys, M. 
Biržiška, Vac. Biržiška, P. Ga-

stas įstojant į korporaciją. Lei-ilaunė, J. Jablonskis, J. Žilins- 
dinyje rašo dr. B. Matulionis kas, Pr. Skardžius, K. Jablons- 
apie korporacijos įsikūrimą ir kis ir kt., davę eilę vertingų 
gyvavimą, prof. dr. K. Oželis mokslinių darbų, studijų iš isto- 
apie Petrapilio laikus, be to, rijos, kalbotyros, etnografijos, 
knygoje randame dar šiuos au- tautosakos. Be to, bendradarbia 
torius: prof. P. Stančius, dr. vo ir eilė jaunų mokslininkų, 
A. Matukas, dr. J. Stasiūnas, dr. kuriuos jau išleido savas-lietu- 
V. Damijonaitis, dr. Vytautas! viskas universitetas. Bendra

darbiavo ir svetimtaučių, davę 
i studijų vokiečių, rusų, lenkų,
I kalbomis. Buvo platus doku
mentinis bei rankraštinis sky- 

I rius, be to, kritika ir bibliogra- 
i fija. (J- VdL)

• Amžinas gyvenimas, kny
ga parašyta kun J. Danieliaus, 
išėjo iš spaudos. Tai psicholo
ginė studija apie žmogaus sie
lą, jos buvimą ir nemirtingu
mą. Knyga yra 68 psl. ir pada
linta į tris skyrius. Pirmoje da
lyje rašoma apie žmogaus kū
ną ir sielą ir kas siela yra. Ant
roje dalyje autorius moksliškai 
įrodo sielos amžinumą ir trečio
joje dalyje autorius rašo apie

Gen, VI. Nagevičius, korporaci- amžiną gyvenimą. Trūkstant 
jos Fraternitas Lithuanica įkūrė- religinio turinio knygų ši kny- 
Jas' ga pravers kiekvienam daugiau
Tauras, Tupčiauskas, dr. Sta- ar mažiau prasilavinusiam as- 
sys Budrys, dr. A. Garimas, j, meniui, kurio lavinimasis tiky- 
dr. Kęstutis Aglinskas, dr. J. j boję sustojo su vidurinės ad 
Kriaučiūnas, dr. M. Stukaitė augštesnės mokyklos baigimu. 
Ankudienė, dr. A. Mačiukienė, Knygą spaudė Lietuvių Kata

likų Spaudos draugija Chicago-Kokių knygų 
nesiųsti į Lietuvą

Šančius moksleivius kopijuoja _▼ Vilniaus universitetan, tei- Nasv tjs dr v Ingelevi. 
breviorius, mišiolus, ritualus, o sės, medicinos, chemijos ir isto- • „
tai yra labai ilgas, sunkus ir rijos-filosifijos fakultetuose esą cius ir visa eilė daktarų, Fra

ternitas Lithuanica korporaci-
je. Turi Chicagos arkivyskupi
jos aprobatą. Knygos kaina 2

Prieš porą metų buvo galima keblus, vargingas arbas. n-jpriim a jaunuo įų. 'jos narių autobiografijų. Taip dol. Kun. J. Danielius, šiuo me-
pasiųsti breviorių ir ritualų Lie- k\““kopijU()ti brevioria^ abai ma jų a ėję iš armijos ar a pat yra< mirusių j tu gyvenąs Kanadoje, yra žino

mas religinių knygų autorius.tuvos kat. kunigams, ir jie bu- griozdiški.vo gauti, bet 1957 m. jokia re-. artųjų mokyklų ▼ Pavergtos Lietuvosšvieti- “rusių.11 km^dr
,i;M knyga irnet poezija su i ąughsUkoss— kaupta nte^er^ske, mokX ga V. Bendoratdėius ar dr. J. Sta; 
£'^X„rr™‘’r is^joZ^ių. £ .ės laisvai pririnkti kaikuriuos

pravesti tautosakos ir tautodai
lės ryšys. Pasakų motyvai su
tinkami tie patys ir kitose tau
tose. Pasakos paplitimas rodo 
ne vien jos popularumą, bet la
bai dažnai ir josios senumą. Va-

tieciams, kurie iš anksto rin
kinį užsiprenumeravo, tai yra, 
jį pirko, kaip katę maiše. Bet 
manome, kad liko visa eilė to
kių, kurie gal nelabai tikėjo 
pačiu knygos pasirodymu. Tie,

dynai adresatus pasiekia, bet 
tokia istorinė knygelė kaip Hof- 
statter “American Poltical 
Traditions” buvo išskirta iš žo-

tieji”, žuvo nepasiekusios savo 
adresatų.

Kan. Končiaus Drauge buvę 
patarta siųsti Lietuvos kuni
gams breviorių per Lenkija bet! <*3™* tarpo ir jų adresatai ne
kas to patarimo paklausė, tas iš;šavo- Hofstatter yra pilnutinis 
metė pinigus kaip į vandenį:i marksistas ir marksistiniu po- 
1957 metais ir šių metų pradžio'žiūriu vertina visus didžiuosius

dinasi, pasakoje yra svarbus kurie tikėjo, nebuvo apvilti. Kas
je Lietuvai siųsti brevioriai pa
siekė Lenkiją, buvo iš ten per-

JAV prezidentus, bet Sovietų 
cenzoriai, matyt, tos knygos vi-

mokslus, kaip tai žemės ūkio dar Prieš,k.n^ai iSeina”t- K°r‘
mechanizavimą, sodininkystę- Parac1Ją i IIre r- £en- • a" 

• gevicius, kūno pirmuosius dar-daržininkystę, namų ruošą, ma
šinraštį,
fiją-

sąskaitybą ir stenogra- bus korporaciją puoselėjant, 
gražiai prisimena knygos redak 
torius dr. B. Matulionis. Dau- 

j giau raštu besidominčiam įdo
mu ir knygoj savo biografijas 
rašančių daktarų išsireiškimai. 
Didelė dauguma jų pradeda be

patsai motyvas, bet lygiai svar
bus yna ir to motyvo savitas 
panaudojimas.

Mano vienas bičiulis, specia
liai dalyką studijavęs, tvirtino, 
kad visi lietuvės moters apdaro 
elementai atsekami aštuoniolik
to amžiaus prancūzių madose.
Bet pirmykštis pavyzdys taip 
deformuotas, taip pritaikintas 
vietos sąlygoms ir būdui, kad 
šiandien lietuvės moters apda-' 
ras tektų laikyti vienu origi
naliausių ir, manding, vienu gra 
žiųjų moters apdarų. Daug da
lykų veikė pasisavinto pavyz
džio deformaciją: medžiaga,
spalvinės galimybės, bet esmi
nis dalykas vis dėlto bus buvęs 
lietuvės skonis ir fantazija. Ta 
pat galima pasakyti ir apie pa
veldėtus ar pasisavintus (o ko
dėl ne kitiems parduotus?) pa
sakų motyvus. Senose pasakose 
amžius kaupėsi ir kristalizavo
si tautos charakteris, buitis ir 
kūrybingumas. Sako, kad Pins
ko pelkių pasakose dangus, tai 
yra — augščiausia laimės vie
ta, vaizduojama, kaip sausa vie
ta ir naujos vyžos... Tokių vie
tos ir socialinės aplinkos ipo- 
žymių apstu ir lietuviškose pa
sakose. štai sakinys iš Eglės 
žalčių karalienės: “Žalčio rū
muose visko pilna, dirbti ne
reikia, laisvė didžiausia, tik ga
nykla ir linksminkis I” Nema-Į p, Augius

norėtų įsigyti Lithuanian Folk' 
Talės, tepasiunčia S4.50 sekan
čiu adresu: Mr. Stepas Zobars
kas, 85-37 88 Street, Woodha- 
ven 21, New York.

Žalčio pasakos iliustracija

siųsti į Lietuvą, bet adresatai sa* neskaitė: užteko to, kad tai 
tų siuntinių nepamatė. Kas išį yra knyga is Amerikos istori- 
kunigų dėl tremties ar dėl kitų Jos *r todėl “trefna”, tarybi- 
priežasčių neteko breviorių, tie{n'am piliečiui neskaitytina, 
juos patys ar per gražiai ra- ’ tn° tarpu joks rusas bolševikas 

.... negalėtų geriau pamurzinti A-
merikos

Naujos knygos
Valstybinė grožinės literatu

ros leidykla išleido šias kny- ypatingos manieros, stačiai: gi
gas: Vinco Giedros — Nelinks-į miau ten ir ten. Biografijos iš- 
ta vėtroj ąžuolai (eilėraščiai), eina sausos, tačiau tikslios ir 
Jaunieji — dešimtoji knyga (ai tuo pačiu vertingos.

Knygoje Fraternitas Lithua
nica daug nuotraukų, asmeniš-

tiudai), R. Narečionio — Nuos- kų ir grupinių, daug informaci- 
tabus bičiulis (sceninis feljeto- ngs jr istorinės medžiagos ir į 
nas), Lino Valbasio — Leiskit knygos išleidimą reikia žiūrėti, i 

kaip į vieną kultūrinių veiks-

0 manachas), J. Lankučio — Lie 
tuvių dramaturgija (kritikos e

istorinės tradicijos, 
j kaip tai padarė Hofstatter, tad
i jokių istorinių knygų neverta . t-yynę (eilėraščiai) kt.
] siųsti Lietuvos anglistikos stu- Valstybinė politinės ir moks- 
dentams. Gs lingg literatūros leidykla davė

knygas; y Aleksandraičio
Okupuotoje Lietuvoje ir B Greševišiaus - Kaip įreng 

r J J ; ti televizorių, M. Bagdonaitės

• Pasiilgimas Veldėtojo, to
kiu vardu buvo pirmoji Vydū
no drama, parašyta prieš 60 
metų, kuri vėliau buvo kiek 
pataisyta, Tilžėje ir kitur vai
dinta. Jau po metų, sukurta 
keturi scenos veikalai: Numa
nė, Jonuks, Vėtra ir Ne sau 
žmonės, kurie pastatymuose 
sutraukdavo tūkstančius žiū
rovų, net ir svetimtaučių. Vai
dinta iš rankraščių, o vėliau 
ir buvo išleisti “Rūtos” leidyk
los ir apipavidalinti bei įliustruo 
ti įvairiomis venijetėmis dail. A- 
domo Brako. Kaikurie veikalai 
susilaukė ir kelių leidimų, nors 
pirmųjų tiražas buvo 800-1,000 
egz. Pirmas jo leidžiamas ir re
daguojamas laikraštis buvo — 
Šaltinis, pasirodęs 1905 m. Be 
šio dar redagavo: Jaunimą 1911

▼ Gedimino pilies bokšte bol- 
{ševikai nutarė įrengti kpaštoty-

Mokykloje ir už jos ribų, J. 
Jurginio — 1905 metų revoliuci-

ros m ūžė jų. Projektą paruošė jos įvykiai Vilniuje, Kaip išveng 
Valstybinė Statybos ir Archi- ti reumato ir širdies ligų (straip 
tektūros komiteto restauracinė' snių rinkinys), Lietuvos valstie- 
dirbtuvė. Nežinia ką bolševikai čiai XIX amžiuje (straipsnių, 
į šį muzėjų dės. nes nuolat su Red. kolegija: K. Jablonskis, J. 
didžiausiu įniršimu naikina visa Jurginis, J. Žiugžda), V. Mikė- 
kas primena laisvą lietutvių gy- nas -— šachmatų pirmenybės,

a. a . .^ . m., Naujovę — 1915 m. ir Dar-
K.ų2r-a_ a musų °nnę bymetį - 1921-1925 m. ir trem 

tyje — Vokietijoje Unsere Sti- 
me. šis ėjo vokiečių kalba. Tuo 
pačiu vardu ėjo ir Tilžėje, tik 
kitoje dvasioje. Dalis jo kūrinių 
perėjo per minimus laikraščius, 
bet atskirais leidiniais žymiai 
pataisyti ir papildyti. (J. VdL)

literatūrą.
Knygos redaktorių padary

tas didelis darbas. Surinkta 
daugybė autentiškos medžiagos, 
kuri gali būti vertinga ne tik 
medicinos darbuotojų, bet ir 
viso Lietuvių kultūrinio gyve
nimo istorijai.

venimą prieš ateinant nekultū
ringoms bolševikų ordoms.

▼ Kauno Politechnikos insti- 
tutan šiemet priimta daugiau 
kaip 900 studentų. Vilniaus ra
dijas, pranešdamas apie tai, pri-

Z. Zinkevičiaus — Kaip žmonės 
išmoko rašyti ir kt. E. Š.

ITALIJOS DAILININKAI

Guido Balio knyga apie ita-
duria, kad “apie 60 abiturientų, lų tapybą išversta į anglų kai
čia išlaikiusių egzaminus, vyks bą ir išleista New Yorke (Fr 
į Maskvos, Leningrado ir kitų
miestų augštąsias mokyklas*

• A. Klimas, gyv. Clevelan- 
de. patikslina, kad signataras

................. __ Petras Klimas nėra miręs, kaip
lyti, piešė daii. VI. Vijeitas. _B-|buvo paminėta j. Vdl. Draugo
leista l.o8 m., taip pat pazy- Į£ujt;įrinėj kronikoj, rašant a- 
mėta ir korporacijos įsteigimo j 
1908 m. data. Knygos kaina 
nepažymėta, atrodo, kad ji ne
skirta pardavimui, o daugiau 
savo korporantų tarpe platini
mui. tačiau kiekvienam besido-

Viršelį, gerokai skirtingu sti
liumi negu buvo įprastai ma-

pie leidinį Mokinių Draugas, 
Jis yra gyvas, kaip gyvas yra 
ir mirusiu skaitomas buvęs 
prez. A. Stulginskis.

• Jonas Černiauskas, 1606
S. Halsted st., Chicago, DI., 
yra parašęs dvi knygas: Pa-

. _ „ a » . -- I šaulio tautų federacija ir Ko-
Praegeno) antrašte - Modem • Dr. Kazys Cirtoutok s.no kia buyo 20 m.
Italten Painting. Verte Barba- metu gyvenąs Vokietyje, ve-! Knygoms ,eM4j<)

minčiam bus nemaža enciklope
dinių autentiškų duomenų.

15 vyresnių kursų studentų mok ra Wall, Veikalas apima nau- dė lietuvaitę dr. Elzę Laude.
slą tęs Maskvos energetikos in
stitute ir tapsią atominės ener
gijos panaudojimo liaudies ūky
je specialistais. ,(E)

jausiąją tapybą — nuo futū- Dr. K. Girtautas, kurį laiką pro 
rizmo iki dabartinių laikų. Įdė- fesoriavęs Erlaugene ir Bam- 
ta 155 spalvotos iliustracijos, i berge, vėliau gyveno Amerikoj 
Kaina $30. Į ir po to vėl išvyko į Europą.

• Dr. P. Maėhilis jieško lei
dėjo naujai laidai jo verstam 
G. Papini veikalui Kristaus is
torija.
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KANADOS LIETUVIŲ MOKYKLŲ 
PROGRAMA

Tai naujas spausdintas lei- tinė tokios rūšies mokykla rei- Į 
dinys brošiūros pavidalu, kurį kalinga tam tikros reformos,' 
paruošė Kanados Lietuvių Mo- kuri atneštų jai dar daugiau 
kytojų konferencijos išrinktoji naudos — pastiprinimo, 
speciali komisija, o išleido — Kokia toji numatyta refor-Į 
Kanados Lietuvių Bendruome- ma ? O gi, štai, cituoju iš įžan-Į 
ries Kultūros Fondas. gos žodžio, kiek tai liečia re- Į

200 egz. tiražu knygelę at- formos reikalą: 
spaudė Žiburių Spaudos ben- šeštadieninę pradžios mokyk- 
drovė Toronte, leidinį atžymė- lą ir augštesniuosius lituanis- 
dama 1958 m. data. tinius kursus sujungti į vieną

Įžangos žodyje, išvardintame ir pavadinti bendru lietuvių 
“Kanados lietutvių mokyklų pa- mokyklos vardu; 
stiprinimo keliu” leidinio paruo- Pailginti mokyklos mokslo 
sėjas, KLB Kultūros Fondo metų skaičių iki dešimties, pri- 
Švietimo komisija, šitaip pasi- einant prie to palaipsniui ir už
sako: j skaitant dabartinį parengiamą-

“Dabar veikiančiai Kanados jį skyrių (1 sk. 1 gr.) pirmąja

Jayne Buckley, Little Rock. Ark., anglų kalbos ir literatūros mo
kytoja, žiūri pro mokyklos langą j tuščią kiemą, kadangi mokykla 
dėl segregacijos yra uždaryta. " (UPI)

lietuvių mokyklų sistemai jau klase. Pagal si nutarimą, KLB . . , .. 1 . _.,J ™ J , * • tos keturių milionų miesčioni- jussukanka dešimt metų. Tai buvo Kultūros Fondo patvirtintą ir J
1948 m., kai Toronte, Šv. Jo

Čiurlionio galerija, su-
paruoštos SšlyjZkuri "sugeba turėti bent rengta apžvalginė paroda or- 
* vienos savo nuolatines operos . Į ganizuojamas Lietuvos laisves

° ‘ ' Nepamirština ir puiki 1957 m. kovų muzėjaus skyrius. Jų veik
Tautinių šokių šventė Chicago- la skatina mūsų menininkus kur

Tuo buvo pradėtas antrasis Kai Kanados lietuvių mokyklų :^e*_ '.** tautinei ^kultūrai. Inž. M. I-
nados lietuviškųjų mokyklų pastiprinimo keliu, Kanados lie-1 Institutas, muzė jus Aidai j vanaus o .-uren^ a ao ao 
etapas, perėmęs tęsti Kanados tuvių mokyklų savaitinė pamo- j n_„mAC - - -+• ie_UVOS are ite uros par a
lietuviškoin švietimo tradicijas >ku lentelė R Kataliku tikvba Dramos srityJe pažymėtinas : gražiai prezentavo musų kultu- uetuviskojo švietimo tradicijas,: kų lentele, R Katalikų tikyba Montrealio Lieutvių Dramos rą Brazilijos šviesuomenei, 
sukurtas ankstybesmosios musų Evangelikų liuteronų tikyba,! teatras, tai t kit j 4
emigracijos švietėjų”. Lietuvių kalba, Tėvynės pažini-I ktakliai> ‘ aktoriaus v. žu-

Toliau, pasidžiaugus, jog per mas, Lietuvos'geografija, Lietu j kaugko veikla ir -Pelkių
prabėgusį dešimtmetį Kanados vos istorija, Tautotyra, Visuo- burėbo” 26 aktori kolekt o nepalankiose aplinkybė-
lietuvių šeštadieninė mokykla menės mokslas, Lituanistiniai ■-v *. 4-4.-. • Z,. , .. literatūrines radijo valandos,išaugo ir sutvirtėjo, visdelto. praktikos darbai, Dainavimo
pabrėžiama, kad švietimo vado- programa, Dailės dalykai ir i Dailės srityje iškeltinas L. tūros Fondo remiamas, leidžia! 
vai priėjo išvados, jog dabar-| rankų darbai. Pr. Alšėnas A. Menininkų klubo Chicagoje ypatingai didelės mokslo reikš- į 

į įkurtas Lietutvių Meno muzė- mės veikalą, a. a. V. Biržiškos i

no parapijos klebonijos rūsyje, 
pradėjo veikti pirmoji dabarti- Leidinėlio, talpinančio savyje 
nio tipo šeštadieninė mokykla. 30 pusi. teksto, turinys:

Mažiausiai pastebimas moks-j 
lo žmonių darbas, varomas ypa

se.
Lituanistikos Institutas, Kul-

REIKŠMINGIAUSIAS IŠ
REIKŠMINGŲJŲ j

Pasaulio Lietuvių Bendruo- tyse — nuo mokslo ligi tauti- 
menės Seimo metu, New Yorke, nes kultūros propagandos. Ko- 
Lietuvių Enciklopedijos redak- misija jaustųsi laimingesnė, jei 
ciniam kolektyvui buvo įteik- galėtų skirti 20 premijų, 
ta $1,000 pirmoji kultūros pre- į.
mija, kurią paskyrė Ohio Lie-:
tuvių Gydytojų draugija už pa- Komisija nori atkreipti visuo 
šaulio lietuvių bendruomenėje menės dėmesį į ypatingai jud- i 
reikšmingą kultūrinį pasiekimą akademinio jaunimo lietu- 
1957-1958 metais.

Nudžiuginkite

Jūsų

artimuosius

dovanomis

KALĖDOMS

Siuntiniai I Lietuva
su iš kalno apmokėtu muitu. 

Siuntinių pristatymas gavėjams 
100% garantuotas.

Siuntiniams i
STRS siųsti 
mūsų įmone 

turi nuo 1947 
metų betarpę 

sutartį su In- 
turistu Mask

voje

viską veiklą savųjų ir svetimų
jų tarpe, rengiant parodas uni- 

Jury komisija (penktuoju bal versitetuose> organizuojant stu- 
savimu, 7 balsais, 2 susilaikius) dijų dienag lietuviškiems klau- 
premiją pripažino vertindama sjmams svarstyti, ir ypačiai lei- 
pagal šiuos svarbesnius krite- džiant simp9tingą Lituanus žur- 
rijus: 1) Kiek siūlomasis pri- naU iietuviškai kultūrai pro- 
sideda prie efektyvaus lietuvy- paguoti; kuris ypa vertas visų 
bes išlaikymo, 2) Kokį teikia mūsų paramos.
naują įnašą į lietuviškąją kul- Didelį Uetuviško švietimo ir 
turą užsienyje, 3) Kiek padeda auklėjimo darbą garbingai at- 
efektyviai perduoti lietuviško- lieka Auggtesnioji Lituanistinė 
sios kultūros ir gyvenimo sti- mokykla. Jai ,padeda organiza. 
liaus tradicijas jaunosioms uz- cijog ir atskiri pasišventėliai.
sienio lietuvių kartoms. Pažymėtini Jaunimo Centro i

MES SIUNČIAME TIK NAUJUS JŪSŲ MUMS

PRISTATYTUS ARBA PAS MUS VIETOJE 

PIRKTUS ĮVAIRIAUSIUS DAIKTUS

Mūsų įmonėje Jūs visuomet rasite siuntiniams 
sudaryti didžiausią pasirinkimą įvairių vietinių ir 
importuotų medžiagų, odos, maisto produktų, 
nertinių, skarelių, kojinių, kostiumams priedų, 
stiklui rėžtukų, vaistų ir pan. Jas pirkdami Jūs 
įsitikinsite, kad kainos labai prieinamos.

Mūsų turimi JAV keliolika tūkstančių nuolati
nių klientų yra geriausias įrodymas įmonės at
liekamo greito ir tikrai sąžiningo patarnavimo.

Neatidėliodami reikalaukite mūsų 
naująjį katalogą.

Be to, komisija, be oficialaus rūmai Chicagoje, jaunimo sto- 
protokolo, savo specialiame raš vykios, pvz. Dainava. Išskirti- 
te išdėstė motyvus bei pateikė na kun. B. Suginto vedama trem 
lietuviškosios kultūros puoselė- ties mokykloms remti akcija 
tojų įvertinimą, skirtą visuome- per rėmėjų būrelius, 
nei, kuri yra prisidėjus savo Pasigėrėtinas darbas atlieka- 
pasiūlymais. čia pateikiamas mas muzikos ir dainos meno 
to rašto turinys: srityje, kurią reprezentuoja nu-

“Svarstydama 1957-58 m. lie- sipelnęs Čiurlionio ansamblis, 
tuvių bendruomenėje atsiektus taip pat ir kiti chorai. Kompo- 
kultūrinius laimėjimus, komi- zitorius K. V. Banaitis sukūrė 
sija su didžiausiu pasitenkini- lietuvišką operą Jūratė ir Kas- 
mu randa, kad mūsų išeivijostytis, kurios pastatymo laukia 
lietuviškas gajumas yra inspi- visa lietuvių visuomenė. Chi- 
ruojamas ir reiškiasi labiau- cagos Lietuvių Vyrų choras Vy 
šiai dėka privačios — individua tis, sutelkęs 130 asmenų kolek- 
linės ir kolektyvinės — inicia- tyvą, su dideliu pasisekimu pas-1 
tyvos, apimančios ne tik vyrės- tatė Rigoietto ir Fausto ope- 
niąją, bet ir jaunesniąją išeivi- ras, iškėlė naujus meno talen- j 
jos kartą. Komisija apsvarstė tus, patraukė jaunimą, išjudi- 1 
ištisą eilę reikšmingų pasaulio no visuomenę iš apatijos ir ap- 
lietuviams įvykių įvairiose sri- snūdimo, pakėlė lietutvius virš

Pristatome 
siuntinius 

greičiau, nei 
Riti, nes įtei

kiame juos 
paštui betar

piai Chicagoj.

CENTRAL PARCEL 
SERVICE, INC,

220 So. State St., Chicago 4, IU. 
Phone> VVAbash 2-9354

Mūsų klientai 
naudojasi prie 
įmones esama 
automobiliams 
pastatyti vieta 

Quincy Str. 
netrtokamai.

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS 
IR DIDELĖS NUOLAIDOS!

Įvairiausios rūšies pečių. Kas turi 
gazo leidimą, tam mes geromis są
lygomis parduosim UNIVERSAL, 
SIEGLER, MOORE arba kitos ge
ros gamybos gerą pečių. Pirkite 
dabar ir apsirūpinkit visai žiemai.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, 

Savininkai

----

I-AS LIETUVIŲ NAKTINES KLUBAS CICEROJ

CLUB CICERO
1247 So. Cicero šve. TO 3-9002

PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ ROCK & ROLL 
ORKESTRAS. ATSKIRAS ŠAMPANO KAMBARYS

ZIGMAS ŠEFLERIS, sav.

V
PAII.-IO AUTOMS

GAS HEATERS iR

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 W. Roosevelt Rd. Tel. SEeley 3-4711

Sekmadieniais atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų

Aleksandryną, mūsų žymaus 
mokslininko daugelio metų dar
bo palikimą.

Remtinas puikus kultūros žur 
nalas Aidai, tebeleidžiamas su 
dideliu idėjiniu pasisekimu, bet 
su materialiniais nuostoliais.

Lietuvių Enciklopedijos lei
dimu išeivija stato sau nesu
griaunamą paminklą. Tas lietu
vių tautai epochinis, išliekamos 
vertės veikalas, buvo pradėtas 
nepriklausomoje Lietuvoje. Jo 
nepajėgia tęsti pavergtoji Lie
tuva dėl politinės priespaudos.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. p.p 
kasdien. Išskyrus trečiad. ir Seštad.

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius

6822 Sctath VVestern Avenue
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 vai. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3229 
.. Rez. telef. WAlbrook 5-5076 ..

DR. V L BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South \Damen Avenue
Kampas 47-tos ir Damen Avė 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. YVAIbrook 5-3048

Leidėjo J. Kapočiaus iniciatyva 
ir sumanumas, šimtų bendra
darbių talka ir 4,000 prenume
ratorių parama — tai reikšmin- 

(Nukelta į 3 pusi.)—------------ ,
TeL — REUanee 5-1811 t

DR. WALTER J. KIRSTUK 1
I GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30 - 8130 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1 - 4 vai 
————————————————— —
Tel ofiso ir buto: OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th SU Cicero
Kasdien 1—s vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Avė.
VAL.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak., pirm., antr., ketvirt. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTU
7156 South VVestern Avenue

(MEDICAL BUILDING)
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. ! 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p. p. ir nuo I 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo I 
11 vai. ryto — 1 v. p. d. šeštad. 11 ! 
vai. ryto iki 3 vai. popiet j

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. YVAIbrook 5-3765

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedaa. Protezistns

MF Aparatai-Protezai. Med. ban-
J dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir 1.1. 
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-12 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 w. 6Srd St, Chicago 29, I1L

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6Srd St 
Ofiso tel REUanee 5-4410 

Rezid. tHef. GRovehilI 6-OS17
Valandos: 1-8 p. m.. 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso tHef. ~CLlffslde 4-3896 
Rezid. tHef. LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(kampas 47th ir S. Hermitage)

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 vai. vak 
Šeštad. nuo 2 iki t vai., * lšekyr. sek

t TH. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758. Res. GR 6-3404

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

(Bendra praktika ir Alergija.)
2709 West 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvirt., penk. 
2-4; 6-8 v. v.; šešt. 2-4 v. p. p

FR 6-0304 RA 6-1190
DR. JONAS G. BYLA

Nervų-Smegenų Ligos, Chirurg.

DR. K. NASVYTIS
Proto-nervu ligos

104 S. Michigan Avė., kamb. 615
Konsultacija tik susitarus

DR. Z. DANILEVIČIUS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus ligos
6317 Sonth VVestern Avė.

TH.: ofiso — REpublic 7-4900
narni) — GRovehilI 6-8161 

Valandos; kasdien 2-7 vai. p. p., Seš
tad. 1-5 vai. p. p., trečiadieniais už-

i daryta.
! D61 tikslaus priSmimo laiko (ap-

pointment) malonSkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereikštų 
ilgai laukti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VTrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. of. WA 5-7200 Res. GR 6-3319
DR I. LABANAUSKAS

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTAS

Ligoniai priimami pagal susitari] ną 
Medical Arts Bldg

5430 So. Kedzie Avė.

Tel. ofiso TO 3-0959 
Res. tel. HE 4-7080

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginčs ligos 
5002 West 16th Str., Cicero.

Vai.: kasdien 2-8 p. p., šeštadieny
1- 4 p. p. Kitu laiku ir trečiadieny 
susitarus.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir-moterų ligos)

Ofisas ir rez. 5100 S. Western Avė 
TH. PRospect 8-1223 ar TR 3-5577 
Ofiso vai.: Pirm. 8-10 v.v., Antrad., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai.. vak., Šeštad.
2- 4 vai, popiet ir sulig susitarimu. 

TH. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6198
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

(7l9t ir So. Campbell Avė.)
Val.: pirmad. ir ketvlrtad. 5-9 v. vak 
Antiad. ir penkt. 1-5, šeštad. 2-4 
Trečiadieniais uždaryta.

Res. tH. PR 6-4732
D R. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2454 W 71 St. (71 Ir Campbell Avė.)

TH. HE 4-1202 arba RE 7-9700 
Vai.: pirmadieni, ketvlrtad. ir šeštad. 
1-4 popiet. Antrad. ir penkt. 6-8 v. v.
Treč. uždaryta.

Ofiso HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
I GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Office: .10748 South Michigan Avė. 
Buto 1653 W. 103 SL, Beverly Hillr

| Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. 
išskyrus trečiad. šeštadieniais nuo i 
iki 4 vai. popiet.

TH. ofiso — PUllman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

! Ofiso HEmlock 4-5815
Rez, HEmlock 4-3751

DR. A. PARBŪTAS
PLAUČIŲ IR VTDAU8 LIGO8

2745 West 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

Priima pagal susitarimų

Ofiso HE 4-1414 arba RE 7-9700 
Rezid. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų llgoa 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
aždacvta.______________________________

TeL ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2509 West 6Srd Street

Vai. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—12 Ir * -9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrų, trečiadienius 

2422 W. Margnette Road 

Ofiso ir buto te], OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12: •—6; t_ *
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcreat S-7786

Ofiso telefonas — BTshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenue
(Kampan Kedzie ir Archer) 

i VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak. 
i Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. J. RIMDZUŠ
CHTROPRACTOR

Headaches, Arthritis. Rheumatism, 
Spine. Nerve, Asthma and other

Ailments
1428 Broadway, Gary, Indiana 

Vai.: pirm. 8-8 v. vak., šešt. 10-1J
vai. prieš piet. Kitu laiku pagal su
sitarimą- TH.: Office Gary TUmer 
5-8038, Res. Ch-go BIshop 7-5833.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTOPEDINftS LIGOS

2745 We«t 69tfa Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

Telef. REpublic 7-2290 
VAL; Pirmad., antr.. ketv. penktad. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6—8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2—4. Trečiadieniais ir
kitu laiku susitarus telefonu

Telefonas GRovehni 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
2524 West 69tb Sreet 

(69-tos Ir S. Maplewood Avė. kamp.,
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet.

TH. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
___ (Vaškevičintė)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šešt. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
Ir kitu laiku tik susitarus.

TH. ofiso VIctory 2-1581 •
Rez. PRospect 6-4250

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Uždaryta trečiadieniais

TH. ofiso PR. 6-6446, res. HE 4-8156

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 7 iki 8 v. ▼. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
TH. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6656

Rezid. 6600 8. Artesian Ava. 
VAL 11 v. r. iki 8 p. p., 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 matų patyrimas
Talu YArd* 7-1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

Valandos: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. 
Treč. uždaryta. Penkt ir šešt 10—2 
uaL po piHą. Arba pagal susitarimą.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvina aklų įtempimą, kuri 

yra priežastis galvos skaudėjimo bH 
svaigimo ir skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegystę ir toliregya- 
tę. Prirenku teisingai aklniua Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos vaikus.

4712 Sctath Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873 

Vai. 10:SO iki 7 v. vak. šeštad. 10:86 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE!
Remiantis Chicagos Savinas Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsisteigimo 1924 metų, 
jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir dividendų našumo at
žvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti taupomus pinigus. Pasidė
ję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų apdraudimą iki $10,000.00, augš- 
tą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų veltui, už kūrinos kitose įstaigose turėtu
mėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gražiausių 
ir moderniškiausių įrengtų visoje Illinois valstybėje.

Milijonai dolerių morgiėių paskoloms. Ant prieinamų išlygų. Lengvais išmokėji
mais. (Darome paskolas iki 25 metų išmokėjimo ant tinkamų nuosavybių. Rašykite 
dėl informacijų. MŪSŲ TURTAS VIRS $26,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį ano 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuol9 iki 4, ketvirtadienį nno 9 iki 8.
Trečladienj uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrins akis ir pritaiko sklniia, 

keičia silkina tr rėmas
4455 S. OMtfornia Avė. YA 7-7381 

Vai.: 10 ryto iki 3 vak. (trečiad. už
daryta. šešt 10 v. r. iki 8 p. p.

J-----------------------------------------------------------

Platinkite “Draugą”.

iiiiiiuiiiiiiimfiitiiiiNniiiuiiiiimiiiiiiinninminnimnminTfniiiitiiniiiiiiiiniimh
Uetuvių tautos
Me Arldvysk. Jurgio MatulaMIo- 

MatulevičnuM

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. Užrašai: Mintys, pastabos, pesi- 

ryiimal. Ola kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jnrgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
Ūmauti Dievui. Bažnyčiai Ir sielų 
Išganymui

II. Latfkat Tai įvairiems asme
nims rąžytų laiškų Ištrauko*, gyve
nimiško* išmintie* perka. Išreikšu

patarimų, paraginimų tr paaiškini 
mų formoje,

III Vilniuje, žvilgsnis į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinžje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai- 
mštų Kristui, daugiausia yra nuken 
tšjpa

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir įrišta i kietus viršelius Kaina 
82.60.

Užsakymus sn pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

4545 W. 63 St., Chicago 29, U.
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Šv. Kazimiero laikai
KUN. V. BAGDANAVICIUS, MIC

(Tęsinys)

t
I

tačiauivai jo prašė bei patarė 
i veltui”.

Karaliaus Kazimiero išbarimas. Čia mes susitinkame su vi-
Tais pačiais 1451 metais ta. į . nau> ir nelaukta situa-j 

ralius Kazimieras turėjo ; eya Lietuvos ir Lenkuos santy- 
vieną aiškinimąsi su Lenkijos tauJ-yloje., Lenkijos kardinolas.
ponais, kuris pasižymi ne tik ! re!kla ,man^1: 1“JOS sa!lmnkas’ 
savo dramatiška forma, bet kar \ karabui Kazimieru, atsi- 
tu atidengia Lenkijos planus ““f' Lietuvos, atiduodant ją 
Kazimierą visai atjungti nuo M/k“lu1' Lietuviškosios sakes 
Lietuvos advokatas, karalius Kazimieras,

Prieš ' Marijos Magdalenos P“<*t°mas nemalonion Lie- 
šventę karalius nuvyko j nau-1tuvnf. . mtuaeųon, ginti
ją miestą Korczin ir ten tarėsi lr.tu°?U'
su Liublino, Sandomiriaus ir
Krokuvos ponais. Pasitarimuo-

du būti Lietuvos ir Lenkijos 
unijos šalininku.

se dalyvavo ir kardinolas Zbig- NeP^a'“ *>•_ dažnai mūsų 
nevas. Buvo sutarta tam tikras • srozme* literatūroje ir iston- 
mokestis karo reikalams. Buvo, “V“® rastuose Zbignevas yra
taip pat sutarta nerinkti jo la-' .ka‘P suktas Poh"i
bai viešai, kad nesukėlus perdi- Pem.ojąs Kazimiero rei-
delio triukšmo. -z. ................. , .

Kardinolas Zbignevas, matyt... Norėdami teisingiau suvokt, 
politinę būklę matė gan tamsio- įSlą .storuos situa-
mis spalvomis, kad jis karaliui! ją svarstyk be
tarė: "Ar matai ir jauti, kil- » "**<> “‘s,nešto kam nors
nusis karaliau, kad, nepaisant, Palanl™>™ « nepalankumo. | 
, , -- ... , Taigi tegul Zbignevas ne būtinaitavo uolumo ir išminties tavo , . & ® .. °
administravimo, visi tavo rei. ^va sukčius, o Kazimieras - 
kalai ir darbai niekaip gerai J^ntojo tėvas, raip pat bandy- 
neišeina. Tai atsitinka ne be tlme s? probI.en,a atlaisvink ir 
priežasties. Arba tu ir mes, arba m“sų an“Iaus l®k'akU ar | 
tu vienas esi įkritęs į kažkokią ^tuvisky sąskaitų. Žiūrėkime 
duobę? Tol, kol mes jos nenž- » “uos du ^kibusins žmones 
lyginsime, tol, teisingu Dievo K- X!duno W
minu, visų darbų laiminga iš- tlkral ! d?dshus zm.ones lr kalP 
eitis mums yra sulaikyta :» mums brangius žmones.-V le- 

i nas mums yi a oranžus kaip 
Tada karalius paklausė, ar i

jauti ir žinai, kokia liga aš esu 
užkrėstas ? — Jaučiu, — atsa- i 
kė kardinolas Zbignevas.

Tarp žmonių apskritai, bet 
ypač tarp krikščionių, veiksmų 
ir darbų nėra kito, kurio taip 
reikėtų laikytis ir paisyti, kaip 
priesaika. Tu kliudei ir tebekliu 
dai grįžti į savo tėvo paveldėji
mą savo broliui kunigaikščiui 
Lietuvos Mykolui, sūnui buvu
sio didžiojo kunigaikščio Zig • 
munto, kuris dabar yra iš savo 
tėvo paveldėjimo išmestas ir 
išskirtas. Bet Dieviškos Visa
galybės. akys buvo dar labiau 
įžeistos, kai tu jam neatleidai 
net tada, kai jis atsiklaupęs ta
vęs prašė ir savo teisių atsisa
kė. Prašau pabusti ir tą sunkią 
dėmę, kuri slegia ir Tavo Švie
sybės ir mūsų sąžinę, išnaikinti 
geresniu sprendimu^ Atiduok 
kunigaikščiui Mykolui, kas jam
priklauso ir maloniai atšauk jį lietuvis ir Lietuvos šventojo te
is Totorių ir kitų barbarų že- i vas, kitas, kaip Bažnyčios žmo- 
mių, kuriuos jis dažnai atveda S113* rimtai besisielojąs savo tau 
tavo žemių terioti. Į tai tave tu- Į ^os *r kitų tautų geresniu liki- 
ri paskatinti ne tik dieviškoji imu- štai, į šiaip nušviestus 
ir natūralioji teisė, bet ir tavo mūsų veikiančiuosius asmenis 
tėvo priesaika. Jis ne tik už sa- j bandykime pažvelgti šioje sce- 
ve, bet ir už savo vaikus ir už ■ n°je, kuri yra didinga, verta 
karalystę, kartu su mumis, man; pagarbos, ir pilna gilios įtam-

A. Bielskis Jogaila

r

matant prisiekė. Jis taip pat 
pažadėjo laikyti taikos sąlygas 
su to meto Lietuvos kunigaikš
čiu Zigmantu Didžiuoju. Tu iš
vysi tokį Dievo kerštą, kokį

pos.
Nėra taip įdomu, kai susiklm 

ba prasti menki žmoneliai. ku
rių ir dorovingumas nėra dide
lis, atstovaujami interesai ma-

už panašų nusikaltimą sulaukė ži ir sprendimo pasėkos nelem- 
tavo'giminaitis Vengrijos ir Lcn I tingos. Čia mes turime visai prie 
kijos karalius Vladislovas. šingą vaizdą. Čia ir veikėjai y- 

_ . , . . : ra dideli, ir jų atstovaujamos
Į tai karalius Kazimieras at- jjėjos yra teisingos ir sprendi- 

sakė. Niekad, tarė jis, iš tavęs mo pasekmės siekla šimtmečius. 
tokios astnos kalbos nebuvau Taįji kardinolas prikiša ka. 
girdėjęs. Nėra tokio tvirto ar-,raliui neiaikymą priesaikos ne 
gumento, kuris mane priverstų j Iaikymą suLarties ir kovoja už 
padaryti tai. ką mane skatini, teisę Lietuvai turėti savo did 
Daug dar kris, pirm negu ku- kunįgaikštį, kUris nebūtų tuo 
mgaikštis Mykolas bus priimtas pat Lenkija karaliumi. 
į savo tėvo paveldėjimą.

Kardinolas tada pakėlęs į dan Žinoma, priesaika, kurią Zbig 
gų rankas tarė: Dabar tu pats nevas taip stipriai operuoja, 
liudiji, kad esi nepalenkiamas i šiandien mums nedaro didelio 
į tai, kas yra tavo išganymas įspūdžio. Mes laikomės nuomo- 
ir garbė, nepaisant, kad esi vie- ! nės, kad tėvų priesaikos vai- 
šai įspėtas. Dabar aš šaukiu j kams yra neprivalomos, pana- 
prieš tave visagalį Dievą, jo ■ šiai, kaip nebūtų privaloma tė- 
dangiškąją hierarchiją, dangų vų priesaika savo vaikus išleis- 
ir žemę ir jų jėgas, savo ir vi- ti į kunigus. Anais laikais ta
sos karalystės vardu. Aš juos 
šaukiu liudininkais, kad daug

Šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje
T*

sios galios. Didesnis argumen- ki Lenkijos visuomenės santy- 
tas Zbignevo lūpose yra My- kiai, kuriuos karalius turi sank- 
kolo teisė į Lietuvą, kaip savo cijonuoti, bet jis to nedaro. Kar 
tėvo palikimą, patvirtinta tarp- dinolas, išbandęs visas švelnes- 
tautine sutartimi. Bet į šį prie- J nes priemones, nori imtis skau- 
kąištą karalius Kazimieras ne- dėsnių. Anų laikų akimis žiū- 
duoda pateisinamo atsakymo, rint, Zbignevą reikia laikyti kaž 
Jis tik atmeta jį be jokio pasi- kuo panašiu, ką mes vadintume 
teisinimo ir be diskusijų. Ko- demokratinių laisvių gynėju. Už 
dėl jis taip daro, būdamas vis- tų demokratinių laisvių vėles-
dėlto teisinių santykių gerbė
jas? Galbūt jis tai daro dėl to, 
kad ši problema, pirmoje eil'je 
yra ne Lenkijos problema, bet

nį piktnaudojimą, nėra ko kal
tinti ankstesnius jų gynėjus. 
Taipogi nėra ko kaltinti Zbig-, 
nevo, kad jis dem. laisvių ne-

Lietuvos ir kad ją svarstyti jis suprato 19 šimtmečio pavyz- 
galėtų pirmoje eilėje tik su Lie- džiu.
tuvos ponais, o ne su Lenkijos. , Kita problema, kuri rūpėjo 
Pagaliau gal jis žino Lietuvos Zbignevui, buvo Lietuva. Kad 
ponų pasirinkimą šiuo klausi- jis buvo Kazimiero taktikos Lie 
mu. Toliau, jeigu Mykolas turi tuvoje priešas, iš to neseka, j 
teisių į Lietuvą, einančių iš jo kad jis buvo Lietuvos priešas.! 
tėvo, tai tų teisių turi ir jis, Jis galėjo norėti Lietuvai at
kylančių ne tik iš jo protėvių, skiro valdovo, su didelėmis tei- 
bet ir iš jo paties, nes jis, prieš sėmis, panašiai, kaip jis kovojo 
tapdamas. Lenkijos karalium, už kokio Lenkijos sklypo val- 
buvo Lietuvos kunigaikščiu ir dovo teises ir privilegijas. Ži-; 
juo be pertraukos tebėra iki noma, nėra ko manyti, kad jis į
šiai dienai.

Pagaliau Zbignevo buvo pada
buvo nustojęs būti Lietuvos ir! 
Lenkijos unijos šalininku, bet, i

rytas dar vienas priekaištas, išgyvenęs didelį pasipriešinimą , 
kuris paliečia karaliaus krikš- Lietuvoje, jis bus nustojęs vii- 
čioniškai moralinį charakteri, ties Lietuvą laikyti Lenkijos ka 
tai būtent tas, kad jis net savo ralijos dalimi ir mane bus ge- 
teisių atsižadančiam Mykolui riau su ja turėti ne taip tamp i 
neatleido ir su juo nesusitaikė, rius, oet gal geriau funkcionuo- 
Tai labai žmogiškas priekaiš- jančius santykius.
tas. Kovos polėkis dažnai su- Karaliaus rekolekcijos 
paraližuoja žmogaus artimo mei Išklausęs skaudžių kardinolo 
lę. Dėl to dažniausiai negalima priekaištų karalius Kazimieras 
pasiteisinti. Reikia tik gailėtis negrasino kardinolui, bet su- 
įr taisytis. i prantama, jei kartu su juo Kro-

Šis pasikalbėjimas, atliktas kuvon negrįžo. Jis patraukė nūo 
viešai, meta gražios šviesos į šalumon, norėdamas susitelkti 
ano meto poitinių santykių mo- ir apsimąstyti dėJ to. kas įvy- 
ralę. Tiesa, negrįžo karalius Ka- ko- Dlugošas apie tai rašo: 
zimier.as po šio pasikalbėjimo “Penktadienį, po Marijos Mag 
kartu su Zbignevu Krokuvon, dalenos šventės, apaštalų per- 
Bet ir kardo nugaron jis jam gyrimo dienoje Lenkijos ka- 
neįvare, kaip buvo padaręs vie- ralius Kazimieras išvyko iš to 
nas ankstesnis karalius anks- nauJ°j° miesto ir per Stobnicą 
tesniam Krokuvos vyskupui. ir Schidlovą apaštalo Jokūbo 
Mes galime džiaugtis šio kara- dienoJe atvyko į Šv. Kryžiaus 
liaus krikščionišku karališku- vienuolyną Calui kalne. Jį lydė- 
mu. Mes galime džiaugtis ir jo ne dau» kas- Visi dvariškiai 
lietuvišku sakytume švelnumu. nuo Schidlovos pasuko į Opa- 

tov. Pagarbinęs išganymo kry- 
Bet grįžkime dar truputį prie žiu buvo priimtas brolių vienuo- 

Zkignevo pozicijos. Kas priver- lyne. Paskui per Optavą penk

da yra juntamas žmoguje. Tą 
prieštaravimą nėra lengva pa
kelti. Pagaliau nėra taip lengva 
ir išsiaiškinti, kas reiktų dary
ti. Tas klausimas yra didesnis 
pas tuos žmones, kurie turi dau 
giau galimybių ką nors veikti ir 
kurių veikimas turi didelių pa
sėkų ateičiai.

Jeigu Zbignevas ir nebūtų ka 
raliui taip ryškiai iškėlęs jo 
konflikto tarp Lenkijos ir Lietu 
vos; tarp j0 ir kunigaikščio 
Mykolo, ši problema galėjo kil
ti paties karaliaus viduje. Dėl 
to mes galime suprasti karalių, 
jei jis, po audringos konferen
cijos, patraukė prie šv. Kryžiaus 
relikvijų ir pas vienuolius. Gal
būt jis norėjo Viešpaties aky- 
vaizdoje dar kartą peržvelgti 
savo problemas, patikrinti savo 
kelio teisingumą, apgailėti sa
vo kaltes ir nuraminti savo 
apmaudą.

Vienuolynas tam yra tinkama 
vieta. Karalius ir vienuolis tu
ri apie ką pasikalbėti. Mat ir 
vienas, ir kitas savo veikloje 
yra nepaperkami pinigais. Vie
nuolis, jei gauna pinigų, turi 
juos atiduoti savo viršininkui, 
o karalius yra perdaug turtin
gas, kad jam pavaldiniai galė
tų įsiteikti pinigais. Bet jie abu 
yra žmonės ir turi daug žmogiš
kų rūpesčių.

(Pabaiga)

tė jį padaryti tokį skaudų aki
brokštą nors švelniam, bet kai-

tadiehį po Šv. Jokūbo apašta
lo atvyko į Sandomyrių jr ten

aut kietam, karaliui? Galime! pasiliko ištisą keturioliką die
ni ąstyti apie dvejopas priežas
tis. Visų pirma vidiniai Lenki
jos reikalai. Jam rūpi organiš-

priesaika buvo gal kiek daugiau 
paisoma, bet neat rodo, kad ji

kartų tave perspėjau nuo to, būtų turėjusi tikros saistomo- 
kas kenkia tavo sielai ir užtrau
kia kerštą.

Dabar, kai tu eini išganymui 
ir garbei pražūtingu keliu, ir 
nei priesaikos nebijai, jeigu bus 
dėl to pralieta nekalto kraujo, 
ir visokių kitų iš to sekančių 
blogybių, tegul Visagalis Die
vas baudžia ne mus, bet tave, 
kuris tiek prašymų, tiek malda
vimų atmeti ir gadini.

Šiam perspėjimui ir pareiški
mui pritarė visi baronai ir gy-.

KAZYS ČESNAUSKAS
12116 So. 93rd Avė. 
PALOS PARK, ILL. 
Telef. Glbson 8-4938

• Gcneralinln kontraktortufi nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams Ir narnų pertvarky
mams • Turime didelj patyri
mų namų statyboje • F* ą t ▼ s 
atliekame cemento lr medžio 
darbus • Apkamavtmat n*-mu 
karnai.

nų .
Prieštaravimas tarp to, kas 

yra ir to. kas turėtų būti visa-

REIKŠMINGIAUSIAS

(Atkelta iš 2 pušį.)
giausias išeivijos laimėjimas, 
su kuriuo negali lygintis kiti. 
Lietuvių Enciklopedija rodo 
mūsų tautos kultūros lygį ir 
kelia mūsų vardą svetur, ji yra 
galingiausias mūsų kultūrinės 
propagandos ginklas.

Kilni gydytoju iniciatyva
Ypatingai nusipelnė Lietuvių 

Enciklopedijos redakcinis kolek
tyvas, kuris sugeba telkti visas 
užsienio lietuvių mokslo, meno, 
literatūros ir kitų kultūros sri
čių pajėgas, ir nenutrūkstamai 
varo efektingą ir grynai origi
nalu darbą: kauniškė enciklo
pedija pasibaigė raide I. Įver
tindama sugebėjimą sumaniai 
tęsti monumentalinį darbą, jury 
komisija paskyrė 1957-58 m.

kultūros prrmr'ą Lietuvių En
ciklopedijos redakciniam kolek- 

. t yvui.

Skirdama pirmąją Kultūros 
premiją, komisija gėrisi indivi- 

! dualiomis mūsų kultūrininkų 
pastangomis sudaryti sąlygas 
lietuviškai kultūrinei kūrybai, 
lietuvybės puoselėjimui ir jos 

i perdavimui priaugančioms kar
toms. Komisija reiškia savo ti
kėjimą į išeivijos lietuvių kul- 

j tūrinę galią.

Komisija didžiai vertina me
cenato — Ohio Lietuvių Gydy
tojų draugijos kiinią iniciaty
vą ir mano, kad premijos sky
rimas buvo vienas reikšmingiau 
šių mūsų kultūrinio gyvenimo 
įvykių”.

G. J. Lazauskas, 
buv. jury komisijos sekr.

SUKAKTUVINIS 
IŠPARDAVIMAS

- STEIK TEMTILE BENDROVĖ YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimai 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas!

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui i užsienį, taipgi ir savam vartojimui.

Geriausios ANGLIŠKOS ir “VVorstead” MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik....'.............................$4 50

60 celių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir
moteriškiems kostiumams tiktai $J g g

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos vertės iki
$2.98, tiktai ............................................................................ §1.39

PRAŠOME ATLANKYTI MUS. IR PAGELBĖTI 
ATŠVĘSTI SUKAKTUVES

KIEKVIENAS KLIENTAS GAUS SUKAKTUVIŲ 
DOVANĄ!

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotakoms “lace”, satiną, taffetą, “broeades”, Shantung ir 
f- t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Haisted St. ll/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 

Tel. MOnroe 6-8152. FREE PARKING. kitoje puseje gatvės.

PODKOVSKY
CI-OSK OI T SALK!

SPINKT PIJANINAI NCO S395
Naujas 4 pėdų Grand — Gamin

tas Anglijoje. 20 imtų garantija — 
Gražaus tono.

Keičiame -— Nuomuojame — Pa
gal sutartas sąlygas.
8155 S. Kilpatrick 5-1704

VANDER WAGEN BROS, INC. 
4554 W. 63 rd St.

Quality coal & fuel oi! priced to 
suit every budget, for every need. 
For fast dependable Service call:

PO 7-8020

ST. CHRISTOPHEIt 
IDENTIFICATION CARO

Mes prisiusime Jums St. Chris- 
topher Identification kort- lę įsi
dėti j piniginę Kortele yra plas
tikinė. kartu medalikėiis ir mal
da automobilistams. Siųskite $l.'»0 
su vardu ir adresu.

co.vipi.LTE PH<xro sf.rvici: 
217 N. VVells St., Chicago B, III.

Būkite tikri kad jūsų dovanų siuntiniai j Lietuvą, Latviją arba 

kur kitur j Sovietų Sąjungą.

YRA 100% APDRAUSTI
Kuomet siunčiate siuntinius būkite tikri, 

kad siunčiate per ĮGALIOTĄ firmą ir reikalau
kite draudimo įrodymo.

Del savo gerovės prekiaukite su patikima 
bendrove, kuri veikia virš 25 metų. Mes di
džiuojamės mandagiu personalu, atydžiu bei 
greitu patarnavimu.

Siuntiniai gauti paštu, tuojau aprūpinami ir 
sąskaitos išsiunčiamos dvidešimts keturių valan
dų laikotarpyje.

Atvykite į bet kurį iš mūsų skyrių ir prašy
kite, kad Vedėjas jums parodytų patvirtintą drau
dimą — “insurance policy FROM DOOR TO 
DOOR”.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Pbiladelphia 6, Pa.

WALNUT 5-3455

4102 Archer Avė. 
Chicago 32, III.

Tel.: FRontier 6-6399

' 39 Raymond Plaza, West 
Netvark 3, N. i.

Tel. MItchell 2-5834

683 Hudsfti Avė.
Rochester, N. Y. 

Tel. BAker 5-5923

1313 Addison Rd.
Cor. Superior A v. & 71 St.

Cleveland 8, Ohio 
Tel.: UTah 1-0807

390 W. Broadtvay 6416 Miehigan Avė. 
So. Boston 27, Mass. Tel. TAshmoo 5-7560 
TH.: ANdrevv 8-8764 Detroit 10, Mich.

1991 Broathvay

Tel.: LYccum 5-0900 
Netv York 23, N. Y.

P1KK1TK. DABAR III SI TAI PYKITE 
Tiesiog iš fabriko

ALL AMEKICA\- RAIMATOK COVKRS
• švaresni namai
• Neišeinąs iš mados stilius
• II eavv Knrniture Sfecl" konstrukcija
• ’-Personalized'" s,»;ilvos
• Greitas patarnavimas ir pristatymas

Nemokam i apskaičiavimai
ALL AMERICAN RADIATOR COVER COMPANY 

6624-36 South Park Avenue DO 3-4127

SKOLINK IŠ

STANDARD
UŽ

ŽEMESNĮ NUOŠIMTĮ

TAUPYK PAS

STANDARD
Stipriausioji Chicagos Bendrovė

Turtas ..................................... $60,000,000.00
Atsargos Fondas . . ........ Č5,700,000.00

Chartered and Supervised by the 

U. S. Government 

JUSTIN MSCKIEWICH, Prez.

lt
1 1

■

B tKSUtfn ri
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DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 v. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL valę 

Trečiadieniais visai neatidaretna.

ŠTAMAM FEDERAL SAVIM,S
K

AND L-ČAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO fc 

jy 4192 ARCHER AVtfc CHICAGO 32

■ ' PHONE: Ylrgtn»a 7-, 141
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Fausto operos spektaklis
Muzikinių klaidų jieškojimas

Chicagos Vyrų choras Vytis, į ja ritminio preciziškumų. Tai
drauge su moterų choru, Cle 
velapdo studentų Santarai ren
giant, rugsėjo 13 d. Clevelan-

vietos prieš Valentino ir Me- j 
fisto arijas.

Valentinas šias frazių vietas
de davė Gounpd Faustą. Spėk- i atliko gana nerūpestingai — 
taklis sutraukė daug publikos dažnai prieštakčius paskubinda- 
ir nenuostabu, nes, kokios ver- , mas; ši neigiamybė ypatingai 
tės ši opera bebūtų, jos išpildy- i išryškėjo palyginus su Wagne- į 
mas visdėlto. reikalauja ne para rio ir Siebelio griežtais įstoji-; 
pinio masto pajėgų. mais. Pati arija (kavatina) taip

Tenesijaučia technikinis bei gi nenusisekė: metodinė linija,; 
režisūrinis personalas įžeistas, kuri šioje arijoje tokia, saky- 
jei čia išimtinai bus kalbama į čiau, paprastutė ir taip leng- 
apie chčrą, solistus, orkestrą vai jaučiama, buvo beveik ne- 
bei dirigentą. Rašančiam anoji atpažįstama per staigius, netei- 
sritis daugiau ar mažiau sveti- singus ritminius kirčiavimus, ne 
ma. t pateisinamus staigius nutildy-

Sąstatas: Faustas — Stasys! mus ir po jų nei iš šio nei iš to
Baranauskas, Mefistas — Jo- augštųjų gaidų forsuojamus rik
nas Vaznelis, Margarita — Mo- telėjimus; kulminacinė vieta 
nika Kripkauskięnė, Valentinas 1 “maršo” gale (“o. Margarita”)
— Algirdas Brazis, Siebelis — į prieita lanku iš apačios su skie 
Aldona Stempužienė; Wagneris meniu a-oh!
— Valentinas Liorentas, Mor- Bravūrinė Mefisto daina apie 
ta Schwerlein — Salomėja Va- aukso veršį skambėjo įtikinan- 
liukienė, dirigentas — Aleksand čiai ir griežtai.
ras Kučiūnas, orkestras — Cle- Sekanti scena (prieš popula- 
velando simfoninio orkestro na- riųjų valsą) taipgi be priekaiš- 
riai, chormeisteris — Alfonsas tų, gera. Paskiri orkestro pasa- 
Gečas. žai meistriškai atlikti; metali-

Pirmasis veiksmas su orkest- niai bei mediniai pučiamieji iš- 
ro įžanga, be kelių muzikinių balansuoti, dinamika puiki. So

čia jau skonio reikalas. Gi dai
nuota buvo gerai, įtikinančiai. 
Duelio tercetas ansambline pras 
me taip pat gerai paruoštas (iš
skyrus pradžioje kelias neritmi- 
nes vietas balsuose).

Valentino mirties scena pui- l . .įki: tiksliai atlikta, interpretavi
mas geras, čia Valentinas so
linėse vietose parodė ką tikrai 
galįs ir balsine ir interpretaty- 
vine prasme. Nepasisekimą pir- 
majame veiksme čia jis dos
niai atpirko, šioje scenoje cho
ro būta puikaus.

Ketvirtas veiksmas ir vėl pui 
kus. Finalinis tercetas tiesiog

“nešė”; puikiai atliktos tiek 
Fausto, tiek Margaritos pami
šimo scenos tercetinė dalis prieš 
pat apoteozę, ir pati apateožė 
su choru ir orkestru buvo labai 
darniai išvesta iki galo.

Choras visumoje — drausmin 
gas, lankstus. Tas pat sakyti
na ir apie visus solistus, neiš
skyrus nė vieno; jie — ne ei
liniai, ne mėgėjai. Jų pasiruo
šimas, tiek balsinis, tiek mu
zikinis šioje operoje — džiugi
nantis. Orkestras? — Skambė

jime nepalyginamai geresnis už’ 
girdėtąjį Chicagoje.

Nemanau .kad išvadoje rei
kėtų daug kalbėti. Trumpai bu
vo pereita per ištisą operą ir 
atitinkamose vietose daromos 
išvados. Jų kartot: neapsimoka.

Bendrą operos išpildymo įs
pūdį skaitytojas turėtų susida
ryti iš anksčiau pasakytų žo
džių.

Įspūdis gera3, ir ne mėgėjine, 
o profesionaline prasme.

/ L. Gintautas
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ADOMAS VAITKEVIČIUS |
Anglių ir Alyvos |

Pardavimas |
Telef. REpublic 7-5803 !

Visų rūšių namų apšildymo =
sistemos įvedimas, =

perdirbimas ir pataisymas. =

Greitas, sąžiningas ir pigus E
patarnavimas. E

ATLAS FUELCo.l
ATSTOVAS =

4919 So. Paulina Street |
Telef. PRospect 6-7960 =

Chrysler - Plymouth - taperiai
Daugybė gerų visų išdirbysčių vartotų automobilių 

Galima nupirkti be pinigų — išsimokėjimais

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
“U VVILL LIKĘ US”

CHRYSLER — PLYMOUTH — IMPERIAL
SALES SERVICE

J. Pilipauskas Iliustracija

klaidelių, praėjo sklandžiai. Or
kestro, nors ir mažo, nepilno 
sąstato, grota muzikaliai — 
tiek techniškai, tiek dinamiš
kai.’

listai tikslūs. Chorale “tutti” 
vietos efektingai atliktos. Or
kestro įžanga į valsą parodė 
kiek toks mažas sąstatas turi 
intensyvaus ir švaraus nere-

Penkiolika taktų prieš mote-! kiančio bei negirgždančio forte, 
rų chorui įstojant (už scenos),'Choro įstojimas įtikinantis; vė- 
gerokai nesutapo ritmine pras- j liau įstojimai aštuntinėmis gai- 
me Fausto augštoji A su or- ‘ domis nebuvo visai tikslūs. Me- 
kestro kažkur dingusiu bei “ne- Į fisto, Siebelio ir Fausto vietos 
tikru” subdominantiniu kvart-! puikios. ToJiau choro įstota tik 
sekstakordu. Po dviejų taktų ; sliai, lengvai ir su valsu veiks- 
sekančiuose trijuose taktuose i mas tapo užbaigtas pasigėrėti-
dingo violončelių trijolės (pir
mosiose dviejose taktų ketvir
tinėse), kontrastingai kompozi
toriaus įdėtos priešinga, slink
tim, trečiose ir ketvirtose tak
tų ketvirtinėse, bėgančiom tri-

nai.
Antrame veiksme keturiose 

triuškinančiai sunkiose arijose, 
kvartete ir duete solistai tikrai j 
įrodė (su keliom nevertom mi- į 
nėti klaidelėm) esą pilnai bei

jolėm balsinėje Fausto linijoje, rimtai pasiruošę tiek solisti- i 
Moterų choro įstojimas užu niam, tiek ansambliniam daina-

scenos buvo pasigėrėtinas (čia vimui.
jau chorvedžio Gečo atyda). Siebelis puikiai muzikališkai 
Vietomis Fausto ankstyvoki į- pasiruošęs tiek gėlių arijoje, 
stojimai sausame rečitatyve jo- tiek po jos sekančioj rečitaty- ; 
kiu būdu neturėtų būt laikomi vinėj scenoj su Mefistu. Taip 
muzikinėm klaidom. Anaiptol, pat ir Fausto kavatina buvo 
Toji “yda” buvo jaučiama per pasigėrėtina: balso linija lygi, 
visą operą ir pas Margaritą, ir melodinės linijos tikrai legato 
pas Mefistą. išvestos, frazavimas geras.

Kermošiaus vidurinė scenos Sekanti scena — daina apie 
dalis — viena iš chorui nenu- Tulės karalių ir daina apie dei- 
sisekųsių vietų. Čia unisoninėje mantus (vagneriškos apimties 
moterų partijoje (in D), vė- bei ilgio) — vienos Margari- 
liau toje pačioje vyrams trans- tos atliekama. Ši dviejų “dai- 
ponuotoje (in G), ir vėl mote- nų” su įžanginiu rečitatyvu scej 
rims (in C), jautėsi ritminė ko- na iš solistės reikalauja dide- 
va tarp orkestro ir choro. Sin- lės ištvermės, technikos bei mu ! 
kopinės frazės čia nebuvo įti- zikališkumo. Margarita neapvy- Į 
kinančios bei lengvos. . : lė: ji rečitatyvuose tiksli, tem-

Sekančios rečitatyvinės vie
tos (Valentinas, Wagneris, Sie
belis, Mefistas), kurios savo 
pobūdžiu skirtingos nuo anks
čiau minėtų, kaip tik reikalau- 1

pų keitimuose griežta ir įtiki
nanti (tiek rečitatyvuose, tiek 
pačios deimantų arijos tempų 
suretinimuose. Keliose vietose 
būta netikslumų balso ir or
kestro atžvilgiu; tačiau rimtai 
abejotina, ar ir pasauliniai pa
šlovinti muzikiniai išpildytojai 
be repeticijos su orkestru ir be 
nustatyto standartinio štampo 
pasiektų šimtaprocentinio pre
ciziškumo.

Dešimtajame po solistės tri- 
liaus), dirigentas miško ragams 
davė kur kas perdaug laisvės. 
Labai galimas dalykas, kad 
dinaminiai ženklai partitūroje 
blogai sužymėti; dvi viršutinės 
septiminio ir pereinamojo sub- 
dominantinio akordų tercijos į 
dominantinę kvintę šaukė bai
siu forte, visiškai nustelbusiu 
solistės trilių. Visdėlto ši vie
ta turėjo būti dirigento iš anks 
to numatyta. Tas pat įvyko ir 
trečioje šios arijos dalyje. Ne
švarios dinamikos atžvilgiu miš 
ko ragų kvintės atsirado ir ko- 
doje. Tai buvo sekančioje har
moninėje slinktyje: 2V(65) — 
V(2).

kvartetas (Morta, Mar 
Mefistas, Faustas) ir

duetas (Margarita ir Faustas) 
buvo tikrai pasigėrėtinai. An
sambliais dainavimas mūsų so
listų buvo tikrai darnus. Kvar
tete Mortos muzikališkumo, 
nors ir mažoj partijoj, būtų nuo

dėmė nepastebėti Jos paskiros 
rečitatyvinės frazės buvo tie
siog meistriškai atliktos. Atsi
eit pasiruošimas — tikras.

Pirmas paveikslas trečiajame 
veiksme efektingai nusisekė. 
Antroji scena (kareivių grįži
mas į namus) silpnesnė; teno
rams reikėtų prieauglio. Šiaip 
muzikiniai stiprūs, bet balsi
niai — silpnoki.

Mefisto serenados interpreta
cija kaikam galėjo ir nepatikti 
(ji interpretuojama įvairiai).

LKFOIjyr & DVON CLEANKRS 
Expert Dry Cleaning. Suit - Dreases 
- Coats - Draperies & Slip Covers.

•jAh-ializing in Summer Formals. 
Fur Storage - Expert alterations & 
Kepairing on all Garments. 20% dis- 
cout on all dry- cleanig with this ad 
only.

4006 West 7»th Street 
PO 7-0203

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Visos programos is VVOl’A
AM. 1400 Kilocycles FM 102-7 MC. 
Kasdien: nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10-11 vai. ryte. šeštadieni ir | 
sekmadienį 8:30 iki 9:3o vak ryte. 1

Vakaruškos pirmadienį 7 vai. vak. 
Raštine: 7159 So. Maplewoo«l Avė., 
Chieago 29, III. Telef. HE 4-2413

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi-! 
uimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CAU-ME-MOTORS CO.

5759 S. Westero Avė. PR 8-9538

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Downspouts) 
STOGAI IR DŪMTRAUKIAI 

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS 
Mam>- naujas plieno (copper 

alloy Steel) rinas, kurių nereikia da 
žyti Taisom-*. rinas ant senų namų, 
išsmaliname iš vidaus ir nudažome 
Senas rinas padarome kaip naujas 

Plokščius ir pakilus stogus — Tai
some. remontuojame arba naujai 
dengiame. Dumtraukius bei “smoke- 
staeks” išvalome- ir atremontuojame 
arba naujus įtaisome. Atliekame vi
sus namo dažymo darbus iš lauko. 
Atliekame •’tuckpointing” — mūro 
remontą. Esame pilnai apsidraudę 
Darbas garantuojamas. Atdara dieną 
ir naktj.

I.A«TKiale 1-6047 arba 
ROckwell 2-8778

4030 Archer Avenue* Chieago, Illinois
: Didžiausia ir teisingiausia lietuviu automobilių įstaiga

Lietuvių Prekybos Namai

Seką:
garita

X EPAGRIDA I .1 AM | PI,\ t KA |
panaikinami su Saea-P.-lo. Saca-p.-lo 
nėra kaip paprasti plaukų naikinto
jai .kuri.- pašalina platukus tik nuo 
odos paviršiaus, b^t įsisunkia j odo^

''' sul6tinii Plaukų augimu. LOK-BEER I.AB I,td„ Ste. 5. 679 
Granvilh- st., Dept. A. I-., Vaneouv.r, 
B. C., Canada.

SUTAUPYSITE 30-60%
Prekės be broku bei sugadinimų. Naujausių stilių. 
Klientų sąskaitos neparduodamos finansų kompani

joms. Išmokėjimai iki 3 metų.

ŠIUO METU DIDŽIULIS PASIRINKIMAS KILIMŲ, SOFŲ, 
TELEVIZIJŲ, ŠALDYTUVŲ, VIRTUVĖMS STALŲ, VALGO
MOJO KAMBARIO BAIDŲ — NAUJAUSIŲ STILIŲ.

Illlllllllillllllllllililllillllillllillllllllillll 
siuntinius!Siųsk

ll

Mes siunčiame sudarytus 
jūsų siuntinius, o jei jums ko 
pritrūks, jūs rasite pas mus ką 
dadėti. Galime sudaryti jums 
ir pilnus siuntinius gan prieina-, ( 
momis kainomis. Mes siunčiame 
maistą, vaistus, įvairias medžia
gas, odas ir avalynę. Taip pat 
akordeonus ir kitokius muzikos 
instrumentus, laikrodžius, siu
vamas mašinas ir dviračius. t>

AMERLIT SUPPLIES C0.
Gift Parcel Service

2221 WEST CERMAK RD. 
Chieago 8, DL Tel. CL. 4-4273

Stasys GruMiauskas, Ved

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIilIlIHF

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH D AMEN AVENUE 
ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

SEPTEMBER - RUGSĖJO 25, 26, 27 D. D.

SE LF 
SERVICE

GAUTIER THREK-STAR COGNAC Fifth $4..69

COURVOISIER, Three Star Cognac Fifth $5.39
_

LEMON ICE LIQUEUR

GRAIN AUCOHOL, 190 Proof V. S. P., Fifth $/$.79

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet

IMPORTED CREME OF BANANA 
OR PINEAPPLE LIQUEUR

Fifth $1-39

PADĖKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE IR SIBIRE
Jau laikas pasiųsti Jūsų atneštus ar paštu mums prisiųstus 

Kalėdinius siuntinius. Kviečiame nors kartą atsilankyti j dauge
liui iš seno žinomą lietuvišką įstaigą ir įsitikinti, jog mes tikrai 
turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių medžiagų, moter. ir 
vyr. baltinių, skarelių, megztukų, deimantinių rėžtukų, plaukams 
kirpti mašinėlių, odos ir kitų labiausiai SSSR pageidaujamų pre
kių žemiausiomis kainomis.

Galite ir užsakyti iš katalogų angliškas medžiagas, avalynę, 
vaistus, akordeonus, siuvamas mašinas, maistą ir t. t. Pav.: 
3‘/i y. mėlyna lygi ar dryža vilna vyr. siutui. 3 y. mėlyna ar 
tamsiai pilka vilna vyr. paltui ir skustuvas “Solingen”. . $52.50 
3 y. mėlyna ar pilka vilna moter. paltui. 4 y. mėlynas su taškais 
ar kvadratais rayon suknelei, vilnonis megztinis, 3 rayon koji
nės 2 rayon apatiniai ir 2 kelnaitės ........................................ $48.00

Sujungus abu siuntinius į vieną, pridedame 14 et. parkerį
“Victory” ................................................................................... .. $100.00
30 sv. cukraus..................................................... ................................. $ 16.00
18 sv. kiaules taukų, 10 sv. miltų. 5 sv. cukraus, 4 sv. monų kruo

pų ir 2 sv. ryžių........................................................................ $ 28.50

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 West 26th Street, Chieago 23, III., USA.

Telefonas CRavriord 7-2126 
i^— - - ■

Už $69 parduodami Formica virtuvės stalai pas mus $39.00 

Už $49 parduod. stiklo durim knygų spintos pas mus $29-00 

Už $69 siūlomi 9x12 kilimai, įvairių spalvų, tik .... $49-00 

Už $49 parduodami rašomieji stalai pas mus tik .. $29-00 

Už $200 pard. šaldytuvai. Frigidaire. Gen. EI. .. $ -| 5O'00 

Už $100 siūlomi virimui parcelano pečiai pas mus $56*00 

Už $200 parduodami miegamieji 3 dalių pas mus $149-00

Už $200 Televizijos pas mus tiktai .......................... $ -| 59*00

Už $20 parduodami paveikslai, puikiausi vaizdai, tik. $9*95 

Už $150 siūlomos skalbimo mašinos pas mus tik .. $99-00 

Už $3 parduodamos sofos pagalvėlės pas mus tik ....

Po $60 parduodami dulkių siurbliai pas mus tik .. $39.00

Fifth $4.89

MARASCHINO (CHERRY) LIQUEUR Fifth $3.39

uaučnial

P TELC Vision
tsales - Service)

Sav Inž. A SemSnan 
3321 K. HnlsVd St., tel. CL, 4-566.1 
Atdara kasdien 9-6, pirm. ir ketv. 9-9

KRON-BRANNVIN OR ANDERSON,
IMPORTED AQUAVTT Fifth $3.98

CHARTREUSE (GREEN), 110 Proof Fifth $g.79

MILLKR. BUDWEISER, OLD STYLE,
HAMMS, SCHLITZ, PABST Case of 48
caro-, Case $7.95

PASKOLOS PIRKIMUI NAMŲ — 

nuo I metų iki 20 metų, lengvais mėnesiniais at- 
mokėjimais. Nuošimčiai nuo 472% iki 5%.

Taupytojams mokame augštus ditidendus.
Indėliai apdrausti iki $10.000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių®

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais, antrad., penktad. ir šeštaa. 9 v. r. Iki 4 .30 p. p 
Trečiadieniais uždaryta visą dieną Ketvirtadieniais 9 vai. r»- 
to iki 8 vai vak

Lietuvių Prekybos Namų apyvarta kasdien didėja, nes mūsų 
klientai patenkinti mūsų prekyba ir pataria savo draugams. 
Mūsų moderno stiliaus prekės puošia gražiausius lietuvių namus 
ir sudaro garbę jų savininkams.

NE VELTUI ŠIMTAI KARTOJA: IŽAS TIK TURI GERĄ 
SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ

niRNlTURE CENTER. INC.
Lietuvių Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis

TEL. — VICTORY 2-4226

ATIDARYTA
Pirm.. Ketvirtad - - - - -........
Kitom Dienom

Sekmad. atdara nuo 12 iki 5 vai.

9—9:30
9—6.00

J*

Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregorayiėia.
Dažai, Alyva. Stiklas. Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai 
ir elektriniai reikmenys.

1961 West 47th St. Tel. LA S-4189

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
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Švėkšnos grafas.
INŽ. J. RUGIS, Chicaga

rininku rusų gvardijos puošniau 
šiame kavalergardų pulke ir 
paskutinius kelis metus savo 
tarnybos kariuomenėje išbuvo 
Paryžiuje kaipo karo attašė pa-

Prieš trisdešimt metų, gražią tingą skaičiumi ir kokybe biblio- vaduotojas. Bet dar jaunas bū- 
1928 metų vasaros dieną, į Švėk teką. Ji vėliau pateko į Kauno damas, sulaukęs vos 35 metų, 
šną suvažiavo minios švėkšnie- Universiteto biblioteką, kur ant jls išėjo j atsargą pulkininko 
čių ir jų- kaimynų, dalyvauti iš- daugelio senų knygų ir rank-, laipsnyje ir persikėlė gyventi ■ 
kilmingame pašventinime naujų raščių galima buvo matyti ant- j savo pamiltą Švėkšną. Čia jis 
puikių mūro rūmų Švėkšnos gim spaudą — Bibliotheca Georgii vede savo giminaitę iš Vilkenų 
nazijai. Į tas iškilmes atvyko Comitis de Plater. Gedminaičių dvaro Plateraitę 1912 metais. 
Lietuvos prezidentas, popiežiaus bibliotekos tvarkytoju jis pasi- Priešingai tų laikų papročiams 
nuncijus, Klaipėdos krašto gu- kvietė žinomą rašytoją Simoną vestuvės buvo Švėkšnoje labai 
bematorius, švietimo ministe- Stanevičių, autorių garsaus ei- i iškilmingai atšvęstos. Vestuvių 
ris ir daugelis žymių svečių, lėraščio — “Šlovė Žemaičių”, puotoje dalyvavo daug svečių, 
Šiomis iškilmėmis buvo apvaini- Jis palaikė artimus ryšius su atvykusių iš toliau, taip pat jau- 
kuotas darbas eilės žmonių, at- Simanu Daukantu. Atrodo, kad navedžiai puikiame Vilkenų dva 
sidavusių tam reikalui ir kilnios Jurgis Plateris pats nieko žy- re vaišino ir keliasdešimt kai- 
aukos daugelio kitų, supratusių mesnio neparašė, bet kiek išga- mynų, švėkšniečių ūkininkų, 
švietimo reikalą ir svarbą. i lėdamas rėmė rašytojus ir mora .

A .. „ . .. i liai ir materialiai. Jaunas bū- Šviesus a mimas
bveksnos gimnazija , .. .® damas jis pasireiske kaipo stip- į Dar prieš 1914 m. karo pra-

ri ir kūrybinė asmenybė ir bu- džią Švėkšna pajuto naujo Švėk 
vo išrinktas Raseinių apskrities šnos dvaro šeimininko rūpestin- 
bajorų vadu. Ankstyva mirtis gumą, siekiant pagerinti gyve- 

šnon garbingos atminties švėkš- Į nedavė jam pilnai pasireikšti,, nimo sąlygas ir ekonominę būk- 
nietis Domininkas Endzelis. Jis, Į nes jis mirė sulaukęs vos 26 me-1 lę savo apylinkės. Švėkšna, bū- j

Pradžią Švėkšnos gimnazijos 
steigimo akcijai padarė grįžęs 
iš Chicagos savo gimtojon Švėk

Naują aparatą žmogaus kūno peršvietimui demonstruoja techni
kas Bob House, kurio peršvietimo stiprumas yra 350 kartų stip
resnis negu buvo ligi šiol. Šis peršvietimo aparatas padės surasti 
nesklandumus širdyje ir kituose svarbesniuose žmogaus kūno or
ganuose. Aparatą pagamino Picker X-ray korporacija Clevelande 
ir The Rauland korporacija Chicagoje. (UPI)

mirdamas prieš prasidedant pir
mam Pasauliniam karui, visą 
savo turtą paliko švietimo rei
kalams, pavesdamas jį globoti

tų. | dama pasienyje, buvo giliame Į
- krašto užkampyje, be jokio ge
resnio susisiekimo. Net į arti- 

Prasidėjo 1830 metų sukili- mus Prūsus nebuvo gerų kelių
Knygos grafo karietoj

ir tinkamai sunaudoti, jo pa-j mas prieš rusus, siekiant nusi- ir muitinės. Grafo Jurgio Pla- 
rinktam komitetui vadovauja- kratyti jų valdžios ir atgauti terio rūpesniu buvo įsteigta mui
mam dr. Juozapo Rugio. Ūžė- nepriklausomybę. To sukilimo tinė Inkakliuose ir buvo supla- ===============^^========^=^^^==^^=====^
jęs karas užtęsė Endzelio su- laiku ne tik Lietuvoje, bet ir nuotas ir pradėtas statyti plen- šnos valsčiaus reikalas surasda- • palikusios gražu vardą mūsų
manymo vykdymą. Bet Lietuvai plačiame pasaulyje pagarsėjo tas iki sienos. Bet čia įsimai- vo pas jį susidomėjimo ir prisi- istorijoje ir tęsęs tas gražias
tapus nepriklausoma ir patiems vardas grafaitės Emilijos Pla- — ’--------J— —*-*------------2~~
lietuviams pasidarius savo kraš- teraitės. Ji vadovavo būriui par-
to šeimininkais, Endzelio idėja tizanų Lietuvoje ir žuvo kovų 
susilaukė įgyvendinimo ir jo pa laike Kapčiamiesčio apylinkėse.
liktas turtas tinkamo sunaudoji- Jos kapas vietos žmonių iki pas- sienio kraštuose. Tuo būdu net ševikai 1940 metais, jis nusto- 
mo. Švėkšnoje 1919 metais bu- kutiniųjų laikų buvo gerbiamas trumpas, vos apie 5 km. plentas jęs savo ūkio ir viso turto pali- 
vo įsteigta progimnazija, vėliau ir lankomas. Jos mirtį apdaina- negalėjo būti užbaigtas ir jo ko gyventi Švėkšnoje, nenorė- 
išsivysčiusi į pilną gimnaziją, i vo puikiame eilėraštyje — Pul-1 pravedimo užbaigimas turėjo damas pasitraukti iš Lietuvos,

Bet 1925 metais švėkš išti kinklko mirtis — didysis poetas laukti Lietuvos nepriklausomy- sulaukęs senatvės. Bet nežiūrint 
k bflitmc o-nicmc A(^omas Mickevičius. b’ės laikų. Švėkšnos gyventojų jo 66 metų amžiaus, laike žiau- xew g2s fįred boilers and furnaces
mAoai S’ uno Prasidėjus antram prieš ru-1 patogumui jis bažnyčios bokšte rių birželio 1941 metų vežimų,
sudege apie 300 namų. Sudege Į aiic 18 , jis buvo vienas iš pirmųjų, bol-

šė karo vadovybė su savo stra- dėjimo savo triūsu ar materia- savo šeimos tradicijas Lietuvos 
teginiais sumetimais, kad geriau jįa pagaiba 
sias Rusijos apsigynimas karo
atveju yra jos blogi keliai pa- Kuomet kraštą okupavo bol-

nepriklausomo 
kais.

gyvenimo lai-

ir gimnazija' d t' t besi5' i SUS sukaimui 18 3 metais sau- įtaisė gražų laikrodį, kuris skam J
? J?au ° \ r° ai' šio mėn., vėl plačiai praskam- biu varpu pranešdavo laiką pla- ševikų suimtas ir žiauriose sąly-

nom To ^arbo18 Pa & * bėjo Platerių vardas. Pačioje tesnei apylinkei. Miesteliui plės- gose, užkaltuose gyvuliniuose
enerri' " 1 ’ U ^am - p_ras to sukilimo pradžioje jaunas tis jis užleido platų ruožą dva- vagonuose, su eile kitų švėkš-
čmčai tuomefinTc1Om Paziurc^T1’ grafas Liudvikas Plateris su- ro žemės, o dalis miestelio gat- niškių išvežtas į tolimą šiaurę,

,.L- 1IUf organizavęs partizanų būrį, už- vės einanti pro dvaro žemę bu- kur ^ar» gautomis žiniomis bu-
“ Ma? k 'lP H i ”uo’ė dali"i «•» vo ižgrįsta. vo gyvas 1943 m., bet vėliau jo-

aS a am •1aU°1?a i liu- Mūšio laiku sužeistas, jis Bet neilgai teko šeimininkau- kių žinių apie jo likimą negali-
tX ? kuriui Patek° i rusų rankas ir Mura”iU Švėkšnoje, nes prasidėjus ka- ma buvo gauti.
Ampri’imn izron-o' J jovo-Koriko įsakymu buvo su- rui grafas Jurgis Plateris bu- - ., „ . ... . . įuoeAmerikon kreipėsi, surasdamas 1 - , . , • ,. Švėkšnos istorijoje Platenai
atjautimą ir reikalo svarbumo

1920 West 47th St.
Tel. CL 4-9840

m • v -r 1 Pabaigoje XIX šimtmečio ŠvėksupratUu,- Ta.p bendrom jėgom: šnos dvarą Ad„.
mas, o gretimuose Vilkėnuosedirbant, Švėkšnoje išaugo gra 

žūs, dviejų augštų gimnazijos 
rūmai. Tie rūmai buvo pasta
tyti puikiame Švėkšnos dvaro 
parke, kurio gerą ketvirtadalį 
paaukojo gimnazijos komiteto 
narys ir buvęs jo pirmininkas 
grafas Jurgis Plateris. šia pro
ga ir tenka prisiminti tą kilnų 
asmenį, daug gero padariusį

KRONIKA
• Jeronimo Ignatonio prejni-• 

juotas romanas Ir nevesk į pa-1 
gundą jau pradėtas siuntinėti > 
platintojams. Autorius čia duo
da psichologinio realizmo kny
gą. Pažymėtinas autoriaus kom 
pozicinis sugebėjimas ir proble
mos vieningumas bei realumas. 
Paprastu, nepretenzingu stilium 
autorius vaizduoja kaimo mo
kytojo gyvenimą. Kaikas tam 
vaizduojamam mokytojui pri
kiša nerealumą ar naivumą, esą 
tokio mokytojo negalėjo Lietu
voj būti, tačiau romano komi
sijos nariai buvo visi žinomi 

: pedagogai (B. Babrauskas, J. 
Kavaliūnas, P. Maldeikis, J. 
Švaistas ir D. Velička) todėl 

| jiems reikia tikėti, kad toks 
į mokytojo atvaizdavimas yra įti 
kimas. Be mokytojo romane 
vaizduojamas naivus studentas,

I ryžtingas klebonas, viliojanti 
mokytojo žmona ir dar visa 
eilė mažo miestelio personažų. 
Romanas virš 300 psl„ gražiai 

j išleistas. Viršelį piešė dail. J.
1 Pilipauskas. Knygą išleido Lie- 
į tuviškos knygos klubas. Kaina 
trys doleriai. Gaunama Drau
ge.
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COROORAN FUNERAL HOME 

Serving all Chicago 
Ample parking faciiities 

Air conditioned chapels
16150 N. Cicero, Chicago 46, III. 

PEnsacola 6-3833
HĮ1IIĮIĮHIJIIIĮI1IIIHIIIIHHHIH1II1IIIHIIIIH

L & L HEATING
SALES AND SERVICE

Gas and oil conversions

KEWANEE BOILERS 
CENTURY FURNACES

STATYBAI 
PRISTATOM 

IR NAMŲ 
PATAISYMin 
Visokiu rūšie
MEDŽIAGA

CARR MOODV 
LUMBER CO.
STASYS LITMINAS, Eres.
3039 So. Halsted St.

3016 W. 42nd St., Chicago 32, ŪI. 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo 8 vai 

ryto iki 6 vai. vakaro. 
Šeštadieniais iki 3 vai Dopiet

M^HKSSMOM

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
GINEITIS

rui grafas Jurgis Plateris bu
vo pašauktas kariuomenėn, di- ... , .
vizijos štabo viršininko parei- ° .&ra ° Vertimai — Pilietybė

K.
S. Fairfield Avė., Chicago 29 

Tel. HEmlock 4-8037

gom ir grįžo Švėkšnon tik 1918 
metų vasarą, dar vokiečiams

Jurgio Platerio gražus atsimi- duoda pamotas, 
nimas ilgam laikui paliks švėkš-

Laiškai
Prieš karą. baigęs

Čikagos universitetą.
1 dol. 25 et. vai. — privačios.

„ C ... J rsi .  ...................... .„ mečių tarpe. Tai buvo kilnus pa- <5-čias augštas. durys po kairei, artigyveno grafas Aleksandras Pla- šeimininkaujant ne tik jo dva- ri . , ..... . . 1 G3-čios gatvės ir caiifornia Avė.)i -i likuoms Lietuvos didikų seimos, _____ __________________ __te ris. Grafas Aleksandras pat- re, bet ir visam krašte. • _____ ______________ _______  1 1 ‘ * y
sai ūkininkavo savo dvare ir _ ----------------- ~
gražiai tvarkė savo didelį ūkį. j Atgavęs savo ūkį iš vokiečių
Jo pusbrolis, grafas Adomas ’ ^afas, Jurgis Plateris pradėjo 
buvo Vilniaus gubernijos bajo
rų vadu ir užėmė labai augštą 
vietą prie Rusijos caro dvaro.

jį tvarkyti, atitaisydamas vokie
čių gruoboniško šeimininkavimo 
padarytą žalą. Kuomet buvo pra

: Jis buvo šalininku taikingo su- i vest& žemės reforma, Švėkšnos 
Švėkšnai ir taipogi Platerių gi- Į gyvenimo su valdžiusiais kraš-1dvare buvo įsteigtas pavyzdin-
minę ilgus metus valdžiusią 
Švėkšną ir palikusių gražių at
siminimų ne tik Švėkšnoje, bet 
ir mūsų krašto istorijoje.

Rašytojų bičiulis
Platerių giminė, kilusi iš Va

karų Vokietijos, atkeliavo į Lat 
viją dar XIII šimtmetyje ir kiek 
vėliau, šeimai išsiplėtus dalis 
jų apsigyveno Didž. Lietuvos 
kunigaikštijoje ir rgažiai pasi-

tą rusais, bet toli gražu nebu
vo palankus Lietuvos rusinimui. 
Kuomet rusų valdžia sumanė 
pastatyti Švėkšnoje cerkvę, jis 
visom išgalėm trukdė ir cerkvė 
Švėkšnoje nebuvo pastatyta.

gas ūkis, kurį jo savininkas gra 
žiai vedė iki bolševikai, okupa
vę Lietuvą, atėmė ir dezorgani
zavo ūkį, paversdami niekais 
eilės metų darbą.

Bet grafas Jurgis Plateris ne
Kuomet dr. J. Rugiui už tauti- tik rūpinosi ^savo gražaus ūkio 
nę veiklą ir knygų gabenimą iš 
Prūsų gręsė ištrėmimas į toli
mas Rusijos gubernijas, grafas 
Adomas Plateris panaudojęs sa-
vo didelę įtaką ir pažintis iš

reiškė musų krašto istorijoje, gelbėjo jį nuo tremtįes. O vė- 
ypatmgai Lietuvos kovose prieš į lįj,,, nncjitaitvdnvn kaH Siėmė, nors jam buvo siūlomaMaskvą ir vėliau prieš rusų Xmo" XS^ ^valod^'-U

priespaudą. 1577 metais Vilhel- i sieną puošnioje grafo karieto-' PYlinkėJis dalyvavo ir poli- 
mas Plateris atėmė iš rusų Daug je kurios 4ikrinti ^kag neiš. tiniame gyvenime ir visuomem 
pilio pilį ir išlaisvino miestą iš drįsdavo. -----
Maskvos valdžios. 1654 metais , 
vienas iš Platerių gynė Smolens
ko miestą, priklausiusį Lietuvai . , ... ......., . , f. ..ar patekę bėdon sveksnieciai Vitais laikais, nuo apgulusios ji * , -suomet surasdavo užtarimą ar Maskvos kanuomenM. BJe Pla- p|aterius
tenų uzeme augstas vietas Didž. , * jr jT • . „ • ............... .... Adomas daug rūpinosi savoLietuvos Kunigaikštijoje ir keli

tvarkymu. Jis taipogi veikliai 
dalyvavo ir viešame savo apy
linkės gyvenime, tuo prisidėda
mas prie nepriklausomo gyveni
mo kūrimo ir tvarkymo. Nors 
jis valstybinių pareigų ir nepri-

niame bei labdarybės darbe. Bet
„ . ». .... daugiausiai jis pasireiškė švie-Baznvcios statybojT. j- • , , • a- timo srityje būdamas pirminin-Rusų vaidininkų nuskriausti , . .. ,ku ar nariu gimnazijos komite

to. Kiekvienas stambesnis Švėk

Hollywood TUXEDO RENTAL
Featurlnš the latest and finest in 

all men's formai wear for that big
tvhč<! Vieno -i,, žei I e occasion. at lowest cost.

. . " i sutvarkė parką ir rūpinosi mies specui discount for hrid»-groomsmos saka nuo 1766 metų valde,. -- • T- ... w>th this ad.
plačius Švėkšnos dvaro nloti,s ! te l° J.‘\Pa<leĮ° 6227 S. Aahl^d WA 5-1251

1 pastatyti gražioje vietoje nedi- —
Platerių vardas ypatingai pa- dėlę, bet gražią mūro bažnyčią

garsėjo po Lenkijos-Lietuvos . liuteronams. O kuomet 1901 me 
valstybės padalinimo. Pradžio- tais prelatas J. Maciejauskas

jų buvo Lenkijos-Lietuvos vals- švėkšnos papuošimu. Jis pasta- 
1 tė gražius rūmus Švėkšnoje ir

je XIX šimtmečio vieną iš Švėk 
šnos dvarų, Gedminaičius, val
dė Jurgis Plateris. Jis studijuo
damas Vilniaus universitete su
sidomėjo didinga Lietuvos pra
eitimi, papročiais ir tradicijom 
ir pamilo lituanistiką. Jis tapo

pradėjo statyti puikią didelę 
bažnyčią, grafai Adomas ir Alek 
sandras Platenai davė visą rei
kalingą miško medžiagą, išde
gino plytas statybai ir paaukojo 
keliasdešimt tūkstančių rublių. 
Be to išrašė iš Tiroliaus puikų

vienu iš žymesnių ir veiklesnių didįjį altorių ir sakyklą bažny- 
lituanistinio sąjūdžio dalyviu čiai. Paskutinius savo gyveni- 
Žemaitijoje. Būdamas vienas mo metus Adomas Plateris pra- 
turtingesnių anų laikų Žemaiti- leido Švėkšnoje ir buvo palaido- 
jos bajorų, jis dėjo pastangų tas po bažnyčios didžiuoju alto- 
sukurti savo Gedminaičiuose riumi.
kultūros ir lituanistikos centrą. Iš jo Švėkšną paveldėjo jo 
Per keletą metų, negailėdamas sūnus grafas Jurgis Plateris. 
triūso ir pinigų, jis surinko tur- Jaunas būdamas jis tarnavo ka-

DELICIOUS PIZZA
Take it home or enjoy it 

right here!

BEverly 8-0317 or 9171

DE LISA
ITALIAN REST.AURANT 

AND PIZZERIA

1201 West 95th St.
Prlvate Rooms for Banqu*fs 

Parties, etc.
Call for ERKE DKMVEKY

PRESCRIPTIONS
CAREFULLY

COMPOUNDED 
FULL LINE OF 

VITAMINS
AT REASONABLE PRICES

GEORGE EISELE
PHARMACISTS

176 West Adams Si.
FRanklin 2-8935

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUMO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archei Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

<» IK A D I X S B A S

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47 th St., FR 6-1998 

TV. RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
l’arda viuias-taisymas. Sek. uždaryta

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus ii 
tolimų ir artimų atstumu.

Tel. BIshop 7-7075

MOVING

BROLIŲ ŠARKŲ RESTORANAS
GERALDAS IR JURGIS ŠARKOS 

6301 W. 63rd St. Tel. POrtsmouth 7-8207
Arti Midway aerodromo

Puikios puošnios patalpos vestuvėms, banketams ir kitokiems 
parengimams, kuriose gali svečiuotis 300 asmenų. Atsilankykite 
pamatyti arba patelefonuokite susitarimui.

Moderniškai dekoruotas Cocktail Lounge ir Restoranas, lie
tuviški valgiai ir rūpestingas patarnavimas sudaro jaukią aplinką, 
taip kad Jūs ir Jūsų svečiai bus patenkinti.

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MŪSŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KITUR!
— o —

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps tiek kiek 
yra reikalinga vienai eilutei arba 
kelioms. Didžiausias pasirinkimas 
visai šeimai, mažiems Ir dideliems!

Toliau gyvenantieji gali gauti medžiagos pavyzdžius, ir jiems 
pasiųsime tokias medžiagas, kokių jie pageidaus C. O. D.

DIDŽIAUSIAS MEDŽIAGŲ PASIRINKIMAS URMO 
PREKYBOS APYLINKĖJE

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET. • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo talaiMluM: Ka.siHcn nuo 8:30 ,ai. ryto iki 6 v*L yak.;
Pirmadieni iki 7 vai. vak.: šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

HENRY S.

211 WMT MCKSON AT WIU2

Tel. WEbater

9-4187

EDVARDAS SAUNORIS GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų artimųjų.

3942 W. 111 th St., PR 9-1355 ir 9-1356

ALEX BRINAS
GENERAL CONTRACTOR & CARPENTER 

2715 WEST 43RD STREET, PHONE LAFAYETTE 3-9751 j
Visų rūšių darbai: medžio, mūro, cemento, plasterio, elektros, J
plumbingo ir kiti. Garažai, butų ir biznio patalpų pertaisymai. J

Geras darbas — nebrangios kainos! ’

/r

Mes

mokame

Augštą

Dividendą!

PER 40 METU
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA * 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVE

4038 ARCHER AVENUE. Tel. LA S-6719 
AUGUST SALDUKAS, Prezidentas

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LITUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas FRontier 6-1882

'/;%PADIDINA 

DIVIDENDĄ 1

CRA NE SAVING S
2555 WEST 47th STREET LAfayette S-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advototM
Mokame angštus dividendus. Keičiame čekiu. Parduodame Ir perkama 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai. 
Pradėkite tapyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki >10,000 
Darbo valandos: pirmad lentai a Ir ketvirtis n lala nuo 9 1X1 S vai. vakaro; 
antrad. Ir penkt. t Iki G: trečtad. uždaryta, o Sekt. nuo • Ucl vidurdienio

AND LO AN 
ASS*N



MIGUEL DE UNAMUNO

NAUJOJI PORTUGALŲ 

LITERATŪRA

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, 1958 rugsėjo 27

, miausia jo “Fadriąues Mende- 
! so susirašinėjimą”. Ten pasa
kyta kokia yra paėdanti su- 
perkritiška dvasia.

Correa d’Oliveira poezijoje 
verkia Portugalija ir jo kūry
boje alsuojame subtiliausiomis 
kaimo kvaptimis. Paskaitykite 
“Šaknį”, paskaitykite “Prily- J

markande. 1912 m. baigė Mask • Dail. Komas Viesulas, rug-
, voj medicinos* fakultetą. Tra- j sėjo 17 d. išvyko vieniems me- 
! chomos ligos specialistė, para- tams į Europą. Aplankys Ita- 
į šiuši keletą mokslinių knygų. Ii ją Ispaniją, Prancūziją, Vo- 
Buvo Lietuvoje universitete a- j kieti ją, Belgijoje aplankys Briu-
kių klinikos asistentė ir Vaike- sėly tarptautinę parodą.
lio Jėzaus dr-jos, kurios pirm. ~ u -.... • Dail. Jenas Subačius pra-

uvo prel. P. Januševičius, ama jo • bažnyčios dekoravimo dar 
tų mokyklų ir prieglaudų akių bus Kearny, N. J., ir Middl Vil-

Vaizde matyti naujas bepilotinis lėktuvas priešo pozicijoms tirti. 
Lėktuvas paleidžiamas nuo sunkvežimio platformos dviejų raketų 
pagalba, kontroliuojamas nuo žemės ir jon grįžta parašiuto pa
galba, "

M. de U-no, ispanų filologas, portugalų lyrikas dabar gyve- 
rašytojas, poetas, esejistas ir fi-1 nąs ir vienas didžiausių šių die-! ginimus’’ Kartais jis pasiekia 
losofas anot vokiečių filosofo nų pasaulio, yra pasiekęs nie- Joao de DeUS augščiausio pap-
grovo Keyserlmgo yra europe- kad išraiškos. Ir jos rastumo ir švelnumolinui poziunu svarbiausias ispa- . , . laauiuuu u svcmmuu,
nas nuo Goyos laikų”. Jis stip- pasiekęs grynu paprastumu. Tačiau yra du portugalai, nar 
riai ir kūrybingai pasireiškė vi- Ne6 sunku yra rasti ką nors j šiauši, ryžtingiausi ir stipriau
siose literatūriniuose žanruose, spontaniškeenio, paprastesnio, Į gj, kurie jąjžeidžia įr pratrūks- 
bet ypatingai jis stiprus esejuo- mažiau dirbtino už Joao de pranašiškais žaibais. Jie man 

Deus lyriką. Visa jo kūryba su- į atrodo esą ‘ labiau iberiški, ma- 
telpa į nedidelę knygą (Cam- įiau portugališki, bet to nepai-' 
po de Flores — Gėlių laukas) sant giliai tokie, 
ir netgi iš jos visai lengva bū-| Kalbant apie Camilo Castel- 

Pas mus Ispanijoje portuga-įtų išmesti du trečdalius, betij0 Branco, kartą Guerra Jun-
lų literatūra nepakankamai pa- tai kas lieka yra žavus grakš-1 queįr0 man sakė, kad Camilo, ---------------------------------------------------------------------------------- ”
zįstama ir vertinama, kaip tu- tumo, šviežumo ir ‘jausmo ste- toji aistringoji ir kenčianti šie- pyrą. Tą pačią mintį aš pats RobespJerrą, Dantoną, Mara-

se. Per visą gyvenimą jis kovo
jo prieš materializmą ir labai sie
lojosi mirties ir nemarumo klau
simais. , P. G.

retų būti, nors abi kalbos taip buklas. 
artimos, kad be didelių pastan-Į QUental yra visai kas kita. 
gų galima skaityti portugališ-į Garsūs sonetai Antero de Quen
kai. Kartą Cervantes apie por
tugalų kalbą pasakė, kad tai 
ispanų kalba be kaulų. Jį patai
sant reikėtų pasakyti, kad is-

tai — jo tėvynėje jis tevadina- 
mas tiesiog Antero — dažnai 
yra kažkas kauluota ir kieta; 
idėjinis ir abstraktusis elemen-

panų kalba yra suakmenėjusi tai pasireiškia mažakūniais, ne 
portugalų kalba. Apžavuose, ku visad gerai vaizduotės padeng- 
riais toji kalba mus užburia, iš tais. Tačiau koks gilumas ir 
dalies yra ir tai, kad joje gir- neviltis ’. Kokia religinio jaus
tame šviežius, vaikiškus mūsų mo aimana! Vargšas Anteras, 
primityvų garsus. Ir joje daug kuris baigė nusižudydamas, y- 
balsų, kurie glamonėja mūsų ra sįeia, galinti būti palyginta 
ausį ir vaizduotę.

ligų konsultantė. * lage, N. Y.

la, • buvęs labiau ispanas nei daugelį kartų išvysčiau savo tą. Napoleoną, apie anglų poe- 
portugalas. Ir iš tikrųjų, yane; “Don Kichoto ir Sančo gyveni- i tus, apie Balzacą nepralenkia 
stebina, kad “Pražūtingoji mei- me”. vieno Oliveiros Martins Iberų
lė” ligišiol neišpopularėjo Ispa- Daug jums galėčiau pasakyti j civilizacijos istorijos skyriaus 
nijoje, — nes man atrodo, kad apie pusiasalio genijų ir kaip apie Igną Loyolą. Ir taip pat

jis apjuosia ir vainikuoja is- paskaitykite jo Nūn Alvares 
paniškumą ir portugališkumą, gyvenimą, o paskui ugningas 

sias, koks kada buvo parašy- bet ką aš jums galėčiau tuo strofas, kurias į šio kario as- 
tas Pirėnų pusiasalyje, ir vie- atžvilgiu pasakyti, nepalygina- į keto lūpas įdeda G. Junąuiero 
nas nedaugelio reprezentatyvi- mai geriau tai pasakė Oliveira savo “Tėvynėje”.

tas meilingos aistros romanas 
yra intensyviškiausias ir giliau

nių knygų musų bendros ibe- į Martins, apie kurį Menendez 
rų sielos. Tai yra pagrindinė y Pelayo yra rašęs, kad jis
iberų literatūros knyga (ispa- buvo pereito šimtmečio meniš- ^jtera~tūrą7 jis greit’ nesitedį’ 

. . . , ¥ - x- . nų’ portugalų ir kataloniečių). klausias istorikas, o aš manau t&d .. nutrauki tikėdamasis
isj ir vaizduotę. su ThOmsonu (pereito simtme- - kad jis buvo vienintelis istori- , . J ,. v_
Ir būdamos abi _ kaimyninės čio), Senancouru, Leopardi, JUmalho Oftigao, subtilus kri j kag artistas> kokį turėjo pusią-. turėčiau pasakyti

Išvertė P. Gaučys

Ir matau, kad jeigu tebetę- Į 
j siu savo pokalbi apie portugalų ■

Įsigykite nuosavus namus, kuriuos mes statome 
gražioje apylinkėje. Atvažiuokite apžiūrėti juos — 
5104, 5106 ir 5108 So. Tripp Avė. Apie sąlygas 
teiraukitės telefonu: CEdarcrest 3-1739.

BORCHERT IR JUSTICE
STATYBOS BENDROVĖ
11654 Longwood Drive, Chicago 43, Illinois

Statome namus visoje Čikagoje ir apylinkėse.
Turime ilgametį patyrimą.

šalys savotišku būdu atsiskyru 
sios nuo likusios Europos, ne
žinau koks kvailas likimas mus 
laikė atsiribojusius ir dvasiš
kai. Madride lengviau gauti an
glišką, prancūzišką ar vokišką 
knygą nei portugališką.

tikas, vienoje savo studijoje a- sajįg Artistiškiausias ir giliau- į 
pie Camilo rašė. kad XVII š. sjas Vadinasi, kažkas didės- j 
gyvenimo romantiškumas yra nj0 jr gjiesnj0 menininką. Į 
perkeltas į šių dienų gyvenimo jQ vaįzcĮuotė pasiekia gelmių, i 
sąlygas. Jis ima pradžią —; kokjų pavargęs ir vargingas

_________ __________________  _ “.iš A* dinas^os j mokslas nepasiekia. Jo “Iberų
talis buvo viena tų sielų, la- *r tur* iberų genijaus bendrus civilizacijos istorija” turėtų bū

Taip dalykams esant, Kokia bia.usia. .. R T besnėje poetinėje' 1 itera tūroję * Į

yra tokio nutolimo priežastis ; troškulio, amžinybes bado. Tarp : n° ir P0^10’ “ .neturėtų bu-
7. rofoc v™i«irinie «alvti«* ’ sonetU yra tokių, kūne gy- jAereses_ KOniemPuac“uam ti amerikiečio, kuris nebūtų su-toks retas kultunnis sąlytis. į į !lyriškume, Calderono ir Lope

a^nle- .r Je mistiniam
kūme”. Ir kaip tasai žmogus,

Kierkegaardu ir su didžiaisiais 
nusiminėliais. Ispanijoje nieko 
neturime į jį panašaus. Com- 
poamor (žinomas ispanų poe
tas, Vert. past.) atrodo kaip 
skepticizmo falšuotojas. Quen-

Tariuos galįs atsakyti: akiplė- .
šiškas ispanų išdidumas iš vie- ... ... . , „ ._ . . ti išversti i visas kalbas žmonos puses ir liguistas portuga- “ 2"“*“ toks reprezentatyvus ir toks 

vaisingas, mūsų tarpe tebėra 
nežinomas! Ar kartą ateis jo

1, įtarmgunias iš kitos. Ispa- kankinamų sfinkso žvilgs-
nas yra pilnas paniekos ir aki- m°\ ... '

^X.ų°SunaSii ji kad atėjo Eca de
^ieka^XTį^,rt”Sdijų i kiaidžiojan- Qu«n.so - venas n-k,tas pra
i- i™, čias svajones Antonio Nobre, ...ir tyciojamas. iš jos, — jos (a.v.- dabarties rašytojus
nepažįstant, o Portugalijoje y- kutls turėjo tokios didelės įta- , T_ —*------
ra netgi tokių, kurie įsivaiz-ikos portugalų jaunimui. Tasai
duoja jog mes norime juos pa- Antonio Nobre, autorius kar- jabiau iberų ge-

ciausio patriotinio nusivylimo „ . ‘ ..
friistik Pnrtuealiia yra ver s°”«o, kuris baigiasi žodžiais: »«P«rtugalų’ Man ps
fr vistik, Portugabja yra ver .,Draugaj kokia nelaimį atrodo giliai mpamskas, būda-

našesni už betkurį mūsų ispanų

Ir patsai Guerra Junąueiro, 
kuris man taip kalbėjo .apie

sipažinęs su šia puikia knyga.
Užuot dar kartą kartojus ben 

dras vietas apie tai. kas buvo 
ispanų siela Amerikos atradi
mo ir jos užkariavimo metu, 
būtų gera pajieškoti Oliveira
Martins knygoje. Jos neskait
linguose puslapiuose glūdi dau-

KRONIKA
• Buivydaitė Kutorgienė Ele

na šiais metais atšventė 70 m. 
sukaktį. .Gyvena Lietuvoje. Gi
musi 1888 m. liepos 28 d- Sa

lt ycu likę 
P I Z Z A 

You will likę 
WAL-MAR PIZZA
We deliver any size or type 

ALSO ITALIAN BEEF 
AND SAUSAGE

............. ' '

PAGELBĖKITE SAVIESIEMS 
UŽ GELEŽINES UŽDANGOS!

Geriausiai tai atliksite, pasiųsdami jiems 
vilnoniu medžiagų.

MES GAVOME DIDELI KIEKĮ RNKTINIŲ VILNONIŲ 
MEDŽIAGŲ Už LABAI MAŽAS KAINAS VYRŲ IR 

MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
naujos mados medžiaga.

Vertės iki $3.50 
Specialiai yd. tik....

giau išminties, daugiau sočio- Sanduiches served *til 4 a. m. daily
logijos ir psichologijos, nei dau 
gelyje tomų pripildytų žinio 
mis. Jokia Tame studija apie

4618 S. WESTERN AVĖ.
Tel. LA 3-6320

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.56
specialiai už jardą 
tik ............. MOTERIMS VILNONE PAL

TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

$4.50

ta studijų ir pažinimo.
Bent kaistą metuose ten nu

vykstu, ir grįžtu kiekvieną kar
tą vis labiau prisirišęs prie šios

Portugalijoje!” mas giliai portugališkas. Gal
Enjov Living m the Country! 

ST. ANNE NURSING MOME 
“A Home Away From Home"

Tasai pasiduodančios nevil- daugelis skaitėte jo Don Žua , iOCated Ręst Home for
ties ar beviltiško pasidavimo į n° .™irtlS‘r Papras‘ elderly, mental, chronics. diabeties.

1 tieji” ir “Tėvynė”. Tose dvejo- convalescents and Doctor’s Pa

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROVE
83rd St. and Willow Springs, Rd.

Willow Springs, Ilinois

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už jardą tik.......... S5'5Ū** I

SPAUSDINTO ŠILKO CKEPE 
vertė §2.50 nž jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą
tik ............................... S-| .DO

kenčiančios ir garbios tautos. tonas kiekvienu metu pasireiš- 
Bet visų labiausia aš pamėgau k*a portugalų literatūroje. Iš 
portugalų literatūrą, tariant J° teišsivaduojama griebiantis 
naująją patyčios ar abuojumo, kuris

Neneigdamas kaikurių, portu esm^je yra ispaniškas.
■galų klasikų vertės, tunu pa- Patyčių ir satyrinė gaida Por- 
sakyti, kad mano supratimu tugalijoj eina ranka rankon su
portugalų literatūra verta skai erotiniai elegine. Atrodo, kad__ , ________ _________ .
tyti nuo pereito amžiaus, pra- taį tauta temokanti verkti ar ezija yra muzikinis krištolas. anjtime- 
dedant romantiniu periodu, nuo tyčiotis. Ir pasityčiojimas daž- Krištolas, kristalizavimasis gra 
Almeidos Garetto ir Herculano. naj reiškia savotiškas ašaras.
Ir manau, kad jos tikrasis auk- Henrikas Heine tyčiojos, kad 
so amžius yra dabartinis. raudomis nedraskytų krūtinės.

Lyginant su kataloniečių Ii- Įr ar nemanote, kad Eca de 
teratūra, turiu pasakyti, kad Queiros negailestingų satyrų
nors ši pastaroji yra turtinges- patyčios nėra tokios pat skaus- i de Pascoaes, pas kurį tikrovė , 
nė ir įvairesnė už portugalų, mingos ir tokios besiskundžian-! ištirpsta j jos šešėlius, o šešė- 
ją laikau ne tokia originalia čios
ir išsiskiriančia iš kitų. elegija

Kataloniečių kartais mum zo garsioji giminė”, o paskui i daugiau tikrovės nei pats žmo- Brėžinės uždangos, 
primena ispanų, kitais — pran- “Miestas ir kalnai”. Bet jeigu gus. Jean Valjean pergyveno T.amc yra medžiagoskaikada iuių, fr beveik norite J pLl Vieton Hųgo, o Ofeiija M- ,
visad persodintą vaisių; tuo--------------------- ----- ------------------------------------------- -- -------— paltui; moteriai: 2 suknelės, vie-i Jus busite saugūs, atidavę iš dak-

na vilnonės medžiagos ir kita med- ^ro. 8aut^ receptą išpildyti vais- 
vilnės ir vaikui ar mergaitei apsi-| svariausia užduotis

' išpildyti tiksliai receptus, , kaip

se poemose slypi Portugalijos tients. (Men and Women). 15 miles 
siela, kaimiškos, paprastos ir S. E. of Kankakee on Route 1. —
, - . . , Lovely rooms. excellent home and ■kenčiančios pirmoje ir herojines Mmosphere fine home ,
antroje, kuri yra Dantės pobu- cooke<j meals and diets, 24 hours 

; džio veikalas. ! nurses’ care. Patients can have the
Kiekvienas poetas, sakė Co- Services of their personai physi- 

leridge, yra muzikas ir filoso- cian
fas, ir anot G. Junąueiros po

Į auy liiiic.
ST. ANNE

Ressonable by month or 
week. Phone, write or come out

žiu idėjų, jausmų ir įspūdžių, i 
yra poetinė filosofija. Ir visos 
portugalų filosofijos reikia jieš- 
koti jos poetuose.

Vienas tokių yra ir Teixeira

NURSING HOME
391 W. Station St., St. Anne, III. 

Phone 7-6517■ ■ ■ ■ ■ - »»»»»»»»

NEPAPRASTA NAUJIENA
xa w»xvzo W'OX£7n.uxaAX<«xaxx~ j xovxx Įyei.a, »7*^*a*--***A»jj w tik už $31.98 ----------—.

kaip kad verksmingiausia liai sutirštėja ir pavirsta tik- galite nusiųsti siuntinį savo arti- \ Į
a? Paskaitykite “Ramire-rove. Jam žmogaus darbai turi miesiems ^Lietuvą ar kitas vietas

f

SAUGU!!!

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

HELFAND’S TEXTILE 
COMPANY

Telefonai: MOnroe 6-I2L0 
SEeley 3-8806

1210 So. Union Avė.
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS 

Vž KIEKVIENA PIRKINI 

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

J

tuo
tarpu kai portugalų literatūro
je pilna laukinių vaisių, kurie 
yra tartum kalnų braškės. Pa
vyzdžiui negali būti palyginimo 
tarp Verdaguero ir Joao de 
Deus, kai dėl jų genijaus ga
lios, platumo ir reikšmės. Ver- 
dagueras groja šimtastygia ar
fa, tuo tarpu kai Joao de Deus 
groja dvistygia ar tristygia gi- 
tarėle; Verdagueras iškilo į e- 
pines augštumas; Joao de Deus 
tealsavo tik meile ir liūdesiu. 
Bet, to skirtumo ribose, Verda- 
guera kūryba mum skamba 
kaip kažkas žinoma centrinės 
europinės poezijos srovėje ir 
daugeliu atvejų kaip kažkas vi
siškai ispaniška. Kartais prime
na Zorilla, kitais atvejais mū
sų mistikus. Tuo tarpu kai 
Joao de Deus turi ypatingai 
savotišką žymę.

Joao de Deus Ramos, žino
mas kaip Joao dc Deus, didžiau 
sias miręs portugaJų lyrikas, iš 
tikrųjų yra neišverčiamas. Tai 
augščiausio laipsnio paprastu
mas, ir kaip man kartą sake 
Guerra Junąueiro, didžiausias

MES NESAME PATENKINTI IKI 
JOS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo klijentams ui rėmimą mūsų firmos lr Jų pato- 
Kumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų ištaiga Neuarke bus atidara ir sekmadieniais nuo 9 iki 
4 valandos.

2) Mes tuojau neatidėliojant iSsiunčiame.
3) Oro pašto siutintai. Jeigu jie pristatomi iki 12 valandos, išsiun

čiami tą pačią dieną.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
3) Mūsų maisto, audeklą ir vaistų NAUJI standartiniai siuntiniai 

yra stadaryti ilga patirtimi fa- remiantis mūsų kUJentų pareikala vintais. 
ATEIKITE f

PACKAGE EXPRESS & TRA VĖL 
AGENCY, INC.

1241 N. ASHLAND AVĖ., CHICAGO 22, ILL.
Tel. HUmboMt 6-2818

312 MARKET STREET, NEWARK, N. i. Tel. Mltcbell 2-2452

MOŠŲ SKYRIAI:

rengimui medžiaga. _ |jfe yra daktarQ nurodyti
Medžiagą pasirenkate iš mūsų Kasdien išpildydami didelį kiekį 

medžiagų sandėlio kokia jums pa- receptų, vartojame šviežius vais- 
i tiks. Siuntinys yra pilnai apdraus- tus, kurie sėkmingai veikia. Tū
tas ir muitas apmokėtas. Siuntė-1 rime vaistu, importuotų iš užsie- 
Jas jį gaus 6 savaičių laikotarpyje ū" pačių naujausių, vėliausiai
ir nieko jiems nereikės primokėti. *®rasty.

Palatine Bargain Basement da-! .kviečiame ir Jus duoti mums iš- 
b», duoda proco, visiem, pa,.)- 
bėti savo artimiesiems už geleži
nės uždangos.

PALAT1ME BARGAIN 
BASEMENT

1263 NO. PAULINA IR 
1286 Miluaukee Avė. (kampas) 

Telef. HUmboMt 6 3333
P. g. Pra&ome pranešti savo drau

gams ir pažįstamiems, kad ir jie pa
sinaudotų šiotiiin itepaprastomis leng
vatomis. pasiųstų medžiagų siuntl-

jsitikinsite, kad mūsų vaistai tik- j 
rai švieži ir kainos labai prieina
mos.

TŠPIT.nOME IS LIETUVOS GAU
TIS RECEPTT’S.

DARGIS VAISTINĖ
CHARLES DARGIS,
Reg. Pharmacistas 

2425 W. Marąuette
Road

Chicago 29, III.
Tel HF-mioek 4-6050

78 Seoond Avenue 
NEW YORK S, N. Y. 
ORegon 4-1540 
Atidaryta kasdien nuo 
9 iki G, sekm. Iki 4 p. p. 
832 N. 7tb Street 
Philadeiphia 23, Ta. 
WAimit 3-1747

llAOt Jos Campau Av. 
DETROIT 12, MiCH. 
7'Otvnsend 8-0298

031 Albany Avenue 
HARTFORD, OONN. 
CHapei 7-3104

121 S, Vermont St. 
I.OS ANGKI£S, GAU
Dlnkirk fc-0550
1530 Bedlord Avė., 
Rrooklyn 10, N. Y. 
Trt. Ingersol 7-0-405,

Ingersol 7-7272.
Jum. patarnaus mūsų tarnautojai ir su Jumis i Atdaras nuo 9 iki «;

kalbės gimtąja kalba. 1 ėett. ir aek. nuo 9-4 v.
1

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.

1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobiliu* 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemaloni!mų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompaniją:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDINO COMPANY 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
DUBUOUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN S INDEMNITY COMPANY 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY A SU RETY COMPANY 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriter»”

fl'MAIl.EV and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. x Room 800

Telefonas CEatrnl 6-5206

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

jsldėdamt Juozo Spaičio alumlnlajus "Ptorm 
Wlndow»” langus. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekvieną pavaw| ir rudenį langų (Sėmimu lr 
■tėtelių sudėjimu. J. Spaičio atuminijaua "Storm 
Wlndowa'' laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas sto
vės Pasaukite mus dar Šiandien ir mes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite įsigyti visų rflSIų 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
8359 So. Haisted St. Tei. Vlrtory 3-O472
Galite skambinti kasdien arba atvykti J mūsų 
įstaigų nuo !» vai iki G vai va k Ptrmad Ir ket- 
virtad nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.



šeštadienis, 1968 rugsėjo 27 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

SANTINIKETAN
Taikos ir ramybės universitetas 

. J. DAINALSKAS, Prancūzija 

Šią vasarą, Indijos pasiunti- ■ vieno europiečio mokslininko,

kaitės atvaizdas ir 1 rublio ženk
le Lietuvos Tarybų ministerijos
rūmai Vilniuje. Visuose ženk- ” Havvthorne Daniel. Ji pavadin-
luosę parašai rusų kalba. “ntro vaUybos ku3turos relka- ta The Ordeal of the Captive

1954 m. išleido 40 kapeikų ams naf*'s’ Z!a sualruPlnęs e" Nations. Jis apžvelgia 13 Rytų
ženklą Poemos Stalinui auto- y^neS,.J. ‘°,e os.b - °' Europos tautų pavergimą bei
ris poetės Salomėjos Neries 50 kla. blbbo?eka nnktb kn>'?.as pagrobimų.

kurios butų saugojamos ligi

KRONIKA
Viktoras Mariūnas,

• Naują knygą apie bolševi-
LB

• Dail. J. šlapelio ir dail. • T. Yasiliauskienė-Babušfci- 
kų pavergtas tautas paskelbė J. Kaminsko pomirtinė darbų naitė šią vasarą turėjo kelionę 

paroda ruošiama spalio mėn. per visas JAV. Kelionės metu 
4-12 dienomis Čiurlionio galeri- ji instruktavo Amerikos baleto 
joj. mokyklų mokytojas.

zaooK}, suuijuo jroorunu vrcrru turvu.SA.lu ntvmoiuututv, oįmimO gllkakČiai paminėti U MULU Sd.u5ujaiIlUS Ugi
nybės pastangomis. Vienos uni-; kuris buvo tą mokyklą aplankęs, atvaizd^ Pal Lietuvos nepriklausomybės at-, . Konip. K y. Banaitis yra
versiteto salėjo įvyko Kalkutos ]svečias pasakė: -Besdankan- ir kalbomis gav.mo ir iš tos bibliotekos kny suprojektavęs parašyti dar dvi
---------- - -------------- -------- --------- ’ gos galėtų būti parvežtos Lie-! operas jeiga jam leis sveikata

- lo?‘ ir' 'Sleu° kapeikų tuvos bibliotekoms, kurios iš- ir medžiaginės sąlygos, kurios
. . , . . . , ^en_ a ln.e0. aPSū o gar ei metus bolševikinį šlamštą, bus kompozitoriaus sąmata yra la-

raidą, apie tosios mokslo lyg), tiesiog aristokratiškumas, drau- jo 55 m. gimimo sukakties pa-1 pustuštės. Knygas turėtų suau- bai kuklios bet kurioms CTauti 
Būdingiausia Šiandieninės In-'f P^tomas laisvumas ir minėjimui. Parašas rusų kalba., koti skaitytojai, kurie nusipir- jis rivalo verstis fortepiono 

dijos raudos žymė, esąs josios ?rauge j"“1*"*0““ ats'Pa’ Jais metais išleistas kt- kę ir perskaitę galėtų įrašyti pamokomis.
siįebėūmas jungti mūsų laikų nerangumo ir grubu- tas 40 kapeikų ženklas Didžio- linkėjimus būsimam Lietuvos
civilizacijos laimėjimus su ge
riausiomis tradicijomis savosios 
senos kultūros. Viena tokių in
stitucijų, kurių veikla kaip tik 
praktikoje jungianti tas abi ten 
dencijas, yra netoli Kalkutos.
Tai universitetas Visva-Bhara- 
ti, labiau žinomas vardu San- 
tiniketan, arba Taikos ir ramy
bės būstinė.

Tas universitetas išaugo iš

universiteto profesoriaus dr. i čiam toje mokykloje visų pir 
Karam labai įdomi paskaita apie ma į akį krenta kokia tai dva- 
mūsų laikų Indijos kultūrinę sinė ir materialinė distinkcija,

GUŽAOSKV BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių,' banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
2443 WEST 63RD STREET 

Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

mo”! sios revoliucijos (1917 m. spa- skaitytojui ir ją perduoti sau- • Kun. A. Linkevičiaus, o ne i I
lio mėn.) 40 metų sukakčiai .pa- goti Tėvynės bibliotekai. kun. Senkevičiaus, kaip per i
minėti. Parašas rusų kalba. Lie- Taip pat Viktoras Mariūnas klaidą buvo paskelbta, mirties! 

Tuojau po Indijos nepriklau- tuviškai tik “Lietuvos S.S.R.” yra numatęs suorganizuoti kny sukaktis buvo prisiminta praė-i|
somybės atgavimo Santiniketan Iš patikimų šaltinių Lietuvoj gos po namus platinimą. Vie- jugį^ šeštadienio Draugo kultu-1'

Santiniketan dabar

buvo pertvarkytas ir tapo pil- teko patirti, kad Salomėjos Ne- no mėnesio šeštadienis būtų ros kronikoj.
nateisiu universitetu su praplės-. ries ženklas, kaip gražiai meniš-l skirtas knygos platinimui. “Duo 
ta programa, pritaikinta nau-; kai nupieštas ir lygiai taip pat na ir spauda” šūkis privalo ly
giesiems krašto reikalams. Ta- išleistas, seniai išparduotas ir dėti šį darbą, nes abu dalykai nion, to pat pavadinimo vals
čiau jis ir dabar nėra siaura darosi filatelinė retenybė. Kiti lietuviui turi būti reikalingi. i tiečių tarptautinės unijos orga-
prasme universitetas, nes pilnu-, Lietuvos “garbei” ženklai taip- Knygos platinimo šeštadienis nas, paskutiniame numeryje

International Peasant U-

mokvklos 1863 metais isteietos moje Pasinė savo autonomi-Į gi gražiai išleisti tėvo didelio rašytojo rSX- »■ ^icijas, ravo dvasią, ra-j, Sov. Rusija kasmet .Helętaa 
nath Tagore. PaS Rytojas ten ™

, . bindranath Tagore nustatytos pašto ženklų (didžiuma dido- . , . ,irgi buvo ilgus metus, ypač pas ° . ■ ■ r. j * j-, * * ,, ninku s-gos narių darbų paro-, • • - , . tradicijos, studentai raginami, ko formato, dėl to patrauklus),, , * sx ų 1kūlimais savo gyvenimo metais. v,,™ JLmivie vra da. numatoma ruošti gruodžio
' lūs, kurie atneša vaisius”, t. y. viena geriausių priemonių pro- Tmėneaio pradžioje Chicagoje.Ten jis ir mirė (Rabindranath kad studijuodami jungtų “moks kurie laisvajame pasaulyje yra

Tagore gimęs 1861.V.7 ir miręs lus’ atnesa va^ ’ /• Pnemomų pro- DaIyvaug
1941.VHI.7 d.). praktines žinias su mokslais, pagan ai uz Komunistinę ver- dailininkai Numatoma šio

i kūne nesą sviesą , t. y. grynai giją. .. i sezono metu nuo rudens ligi*
Savotiški mokymo metodai ' kultūrinio pobūdžio. , Redakcija pastate, šios zi- surengti Chica-ofe
„ . . , . ... , , i nutes autorius yra žymus fila- *, . ’ , & - J
Nuo universitetų vakanetis- Tai yra koedukacine mokyk-. tdistag turi &pecializuotus Lie- dev-vnias Puodas.

ko tipo, o taip pat ir nuo esan- la. Berniukai ir mergaitės gy-iėiu Indiioie kairi nvz Ilahaba-’ vena atskiruose nastatuose ta- 08 P Wų Vokų ! Stas5s ' *■><«'lėtus reda-
,, -3 3 ’ J - - ■ o j ’ 3 kinitta, taip pat turi pilnus rin- guoja kultūros žurnalą Ginta-

dOfadrase ar Bombajuje Sau- aau mokos, ,r žaidžia drauge., tremdnių Sao Pa.jto Brazll k 2ur.
tmAebau visų pirma skinasi . Toji mokykla traukia ir švelnu- , „ st0 kloae vokieti- i nalas 32 psl
mokymo metodais, kurie visų salius. Šiandieną ten yra ne tik r
pirma rišasi su senomis Indi- universitetas, bet ir vienas rim-
jos tradicijomis. Gi pagal tas tesnių tarptautinių Azijos tyri- 
tradicijas mokymas turįs rem- nėjimo institutų, 
tiš dvasios jungtimi ir draugys
tės ryšiais tarp mokytojo bei
mokinių. Rabindranath Tagore Nežiūrint i didelę pagarbą tra 
auklėjimą laikė esant dideliu dicijoms, Santiniketan neužsida- 
menu. Jis rašė: “Sėkmingiau- ro sustyrusiuose organizaciniuo 
sias auklėjimas yra toks, kuris se ar programiniuose rėmuosė.

būtų Spaudos diena Ameriko- Lietuvos žinių skyriuje kritiškai Į 
je, o ir kituose kraštuose. pasisako apie naująsias kolūki-

• Amerikos Lietuvių Ateiti- i nes re^ormas Lietuvoje.
• Kun. A. Kontauto, Lietu- 

! vos vyčių dvasios vado, para
šytąją angliškai brošiūrą apie1 
šv. Kazimierą leidžia patys vy
čiai.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO<
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokąs nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South Califomia Avenue 

Telefonas LA 3-8440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IB NAKTf

• Dr. Aldona Šlepetytė nuo
į šių mokslo metų pradžios Ford- ■ 
hamo universitete pradėjo dės
tyti prancūzų literatūrą ir ru- 
sų kalbą.

• A. Tamošaitienė, gyvenan
ti Kanadoje, audžia lininius raš
tuotus sienų apmušalus lietu- j

lūs Los Angeles, Calif., išvyko vių kambariui Pittsburgho uni- 
dirbti į Yaie universitetą. versitete.

joj. Suinteresuotieji gali jam • Paulius Jasiukonis, baigęs
rašyti Draugo adresu. filmavimo ir fotografijos moks-

Kaimo sociologija MA HUAMG HERB TEA
Special!!

Ma Huang Herb Tea, Endot-sed by 
the AMERICAN NATUROPATHIC 
ASSOCIATION, and has received th- 
Honor Award by the WOMEN’S FE- 
DERATION OF AMERICA. Form-r- 
ly $3.00, now only $1.50. In addition 

nesiriboja vien mokslo žinių per I Neseniai ten kaip tik tapo įves- to this special offer each purchaser 

davimu mums ir kuris harmo- ta nauja veikimo forma, būtent
nizuoja mūsų kasdienį gyveni- kaimo sociologijos ir kaimo mo- 
mą su mus supančiu pasauliu”, kymo metodų nagrinėjimas. Stu 
Tą mintį jis daug kartų yra pa- dentai yra įpareigoti prabūti j 
kartojęs savo kūriniuose (pvz. tam tikrą laiką netoli esančia- 
Namai it pasaulis). me mokymo centre Sriniketan,

Santiniketane galima studi- kad suipažintų su gyvenimu bei 
juoti visus dalykus, kurių mo- darbu pačių neturtingiausių ūki-, sižengimų dgl netvarkinn, laidu, 
koma vakarietiško tipo univer- ninku, kaimiečių. Tikimasi gau- Apsaugokite savo seimą, namus bei
sitetuose, bet taip pat ir daug ti ypač Įdomių išdavų iš anali- prityrusiam personalui patikrinti jo-
klausimų, kurių mūsų augštų- 2ės kaimo mokytojų parengimo laidus šiandien Mes atliekame -zo-z j jt c o komercinius bei industrinius darbus
jų mokyklų programose nėra, metodų. ; bet kur šiame "counly”. Esame
kaip pvz. indų šokiai ir muzi- Pabaigai prelegentas priminė, p^nlm^TaTnos.’ Nemotomiems
ka, indų poezija ir tt. Visų pir- kad Indijos premjeras Jawahar- apskaičiavimams saukite Mr. Salys, . , . , .. t. , • , - ! Tl 8-0355 arba ME 7-S52O (vaka-ma siekiama išlavinti vaizduo- į lai Nehru, kuris kaip tik yra to j rais).
tę bei sugebėjimą kritiškai ver- Santiniketan universiteto kanc- . ................................. .. ...
tinti faktus. Siekiama kuo di- į lerio rektorius, priduoda labai --------------------------------------- -
deliausio bendro išlavinimo ir didelės reikšmės to universite- i LALO MURILLOS 
pusiausvyros išugdymo. j to tolimesnei raidai. “Dažnai gal

Kaikuria prasme Santinike- į voju apie Santiniketan”, — ne- 
tan turi panašumo į Platono seniai pasakė Nehru, — “ir ma

will receive a special course in Bet- 
ter Biving free, given only to our 
patrons. Circular free. &'-nd Check 
or Money Order to Dept. AK.

THE BEE FARMS
209 Euclid BIdg., Pasadena, Calif.

ELF-KTROS iAkinAl
Tšvengkite statybos įstatymų pra-

Augštos rūšies rūbų gaminimas pa
gal užsakymą. Gražios importuotos

akademiją. Tas pats humanizmo nau, kad užtikrinimas tos mo-1 me<lztagos. Medžiagos importuo- 
bei teizmo jungūpas, tas pats kymo įstaigos klestėjimo yra tos Italijos. Kostiumai nuo $125. 
grožio kultas ir tas pats susiža- visos tautos pareiga, palikta
vėjimas minties ryškumu, pre- ‘ mums visiems Rabindranath 
cizingumu. Cituodamas žodžius Tagorės”.

v.Vai.: 9 iki 7 v.

917 S. Btue Island Avė.
SEeley 8-1797

Ne keturi, bet astuoni pašto ženklai 
Lietuvos “garbei”

IGNAS SAKALAS

Draugo kultūrinio priedo rug 
sėjo 20 d. numeryje nepasira- 
šusio Sov. Rusijos pašto ženk
lų rinkėjo įdėta žinutė, kurioj 
sakoma, kad Lietuvos “garbei” 
(kokia čia garbė) Sov. Rusija 
yra išleidus pašto ženklus: 1. 
su J. Žemaitės atvaizdu, 2. su 
vaikinu ir mergina tautiškais 
rūbais, 3. su Vinco Kapsuko 
atvaizdu ir 4. su lietuviškos mo
ters atvaizdu.

Tikrumoje, Sov. Rusija yra 
Lietuvos “garbei” išleidusi aš-, 
tuonis pašto ženklus.

1947 m. vasarą jungtinės že- 
mčs ūkio parodos Maskvoje pro j 
ga išleido keturiolika pašto ženk

FULTONNOSPITAL
“Namai išvykus iš namų”

Moderniškais metodais gydomi:
Alcholizmas — Nerviniai proto 

pakrikimai. Paruoštas registruo
tas personalas.

Fulton Ligoninėje rasite, kad 
nuoširdumas yra pirmoj eilėje. 
Rami, linksma aplinka. 24 vai. se
selių priežiūra.

Rašykite j:
FULIDN HOSPITAL

907 Edgenood Avė. liepi AF 
ATLANTA, GEORGIA

lų — vieną sau, tryliką paverg
toms valstybėms ir tautoms 
“pagerbti”. Vienas tų ženklų 
(30 kapeikų) paskirtas Lietu-; 
vai. Ženklo atvaizde Lietuvos 
pavilionas parodoje. Parašas 
rusų kalba.

1950 m. išleido tris pašto ženk 
lūs Lietuvos “prisijungimo” 
prie Sov. Sąjungos dešimtme
čiui paminėti. 25 kp. ženkle 
Mokslo akademijos rūmai Vil
niuje, 40 kap. ženkle M. Melni-

PULASKI COAL 00.
3025. W. 26th St.

Home of better fuels. Coal. coke,
fuel oil. Stoker coal our specialty. 
For dependable deliveries any- 
where call: BI 7-8200.

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygoa, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRcspect 8-4585.

IftOYDft MANO ARTRITĄ

Kurį turėjau per 5 ru. Taip pat tu
rėjau auKStų kraujo spaudimų, žaiz
dų skilvy, diabetų, tulžies, inkstų 
akmenis, lemrvą apendicito ataką. 
Pasigydžiau nuo tų negalavimų su 
naminiais vaistais, jokit; "drugs" nei 
Insulino nevartojau. Nebandau darv - 
tl diagnozės. prirašyti arlst gydyti 
taip vadinamas ligas; arba ,įa mi
nimus negalavimus, kurios esu de
taliai apraAys cirkuliare. Kaina tik 
$6.00. PraAau siųsti čekj ar money 
order: M. Lope s., 1708 s. San 4<»n-
•piln. Mockum H, < aitromis.

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. ’*urle kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ 2AIZDŲ 
negali ramiai sddeti Ir naktimis 

miegoti nea jų užslsenSJuelos žatdos 
niežčjima ir ekaudSJlma senų atvi
ru ir skaudžių žaldų uždSkite 
I-EOULO Ointment Jos gydymo 
ypatybes palengvina Jūsų skaudėji
mą ir galftslte ramiai miegoti nak 
ti Vartokite ją tapgl nuo skau 
lžlu nudeginu. Ji tappgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA 
SIS Taipgi pasalina perSejimą ligos 
vadinamos ATHLETE’8 FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplySimą 
tarppirSCių Tra tinkama vartoti nuo 
tžIOstančios suakilslos odos dedlr 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams.kada pe 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų JI yra gera gyduole nuo U 
virtinių odos ligų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
centų, $1.25 Ir $3.50,
(paAtu $3 85). Pir
kite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Mllvraukeo, Wls.. Oa 
ry, Ind. Ir Detroit Ml 
chigan. arba raitykite 
Ir atsiųskit Money Or 

I —

LEGULO, Department D., 
8618 W. Kddy Sk. Chleago 34, Ilk

A ieta, kurioje jausitės esą jaukioje aplinkoje. Tin
ką jūsų skoniui •sumuštiniai prie stiklo puikaus

WUERZBURGER HOFBRAU,

b

IMRORT TAP

ar

LOWENBRAU MUENGHEN.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR« 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvienos Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 S. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7 0145

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 West 47th Street Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 South Halsted Street Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSn7
1800 South Halsted Street Chicago 8, III.

TROOST-PACHANKIS
MONUMENTS

JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Presldent

6819 S. Westem Avė., GRovehill 6 3745

TSs ' » T

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMĄ 
RASITE PAS MUŠI

Atdara kasdien Ir sekmadieniai* auc 9 valandos rytr 

Iki 5 ralandoa pt- pietų.

5126 S. Western Avė. 
Telef. HEmlock 4-0159

Alus, leis jums tikrai pailsėti ir atsigaivinti. Patalpa yra elcktrini- 
niai vėsinama. Nemokamai privatus “I’arking Lot’’. Visus 
maloniai užkviečia sav. HENRY SZAFKANOWSKI

Petkus
TĖVAS ir SŪNUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1

6812 S. WESTERN AVĖ. Tel. GRovehill 6-2345-6 

1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhaN 3-2105-09
KOPLYČIOS VISUOSE MIESTO DALYSE

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna

vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti
mus.

Mea turime koplyčias 

visose Chicagoa 
ir Roselando dalyse iz 
tuojau psearnausime.

4348 S. CALIFORNIA AVĖ
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18TH STREET leL SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1133

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50TH AVĖ., CICERO, ILL Tel. OLympic 2-1008

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDTCKI
1646 W. 46TH STREET TeL YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 690, STREET 7el. RRpuMIc 7-1213
2314 W. 23RD PLACE Tel Vlrginia 7-8672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TH AVĖ. OLympic 2-5245 Ir TOmahaH 8-6687
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“Visų centre buvo Prudemci- 
ja Bičkus, šilto ir įtikinančio 
balso, grynos tonacijos ir tiks
laus muzikinio išpildymo sopra
nas’’...

Dainininke ir mokytoja
Antaninos Binkevičiūtės 25 m. muzikinės veiklos 

jubilėjaus proga

VLADAS JAKUBENAS, Chicago, III.

Mano pirmoji pažintis su An
tanina Binkevičiūte įvyko netru 
kus po to, kai 1932 m. sugrįžau 
iš Berlyno studijų į gimtąjį 
Kauną. Sekančiais metais iš

torijoje, o ypač jos privačioje 
studijoje atkreipė vis daugiau 
dėmesio; ji buvo pakviesta į 
Valstybinę konservatoriją, o 
vėliau į Vilniaus Valst. Muzikos

Paryžiaus studijų grįžo jauna mokyklą. Jos karjerą sutruk- 
dainininkė Antanina Binkevi- : dė II- Pasaulinio karo sukeltos
čiūtė ir konservatorijos salėje 
davė savo rečitalį. Jei šis re
čitalis ir nesuteikė didelio mas
to vokališkų įspūdžių, tai jis 
užtat nustebino skoningai pa
rinkta programa, talentingu iš
pildymu ir aiškia muzikine bei 
vokaline kultūra. Neužilgo te
ko asmeniškai susipažinti su 
A. Binkevičiūte. Ji gyveno dvie- į 
jų kambariukų beismonte (to-. 
kių buvo ir Kaune); savo bu-Į 
te ji mokėjo sukoncentruoti ne
mažą visų sričių menininkų ir, 
šiaip kultūrininkų, kurie mielai 
ten lankydavosi, leisdami laiką 
jaukioje ir kultūringoje aplin-' 
kūmoje. Teko pažinti Antaniną 
Binkevičiūtę, kaip patrauklaus, 
šviesaus būdo asmenybę, pilną 

. gyvumo, išsilavinusią, besido
minančią įvairiomis sritimis. 
Šalia malonaus soprano (vėliau 
dainavo mezzo-sopranu) ji turė-i 
jo įgimtą, gilų muzikalumą ir 
nemažą šios srities erudiciją.

audros. Ištekėjus už žinomo 
Valst. radiofono vaidinimų au
toriaus ir režisoriaUs J. Gu- 
čiaus, ji pasekė savo vyrą į 
tremtį ir atsidūrė tolimoje Aust 
ralijoje.

Sol. Antanina Binkevičiūte

tą! O tuometinėj Utenoj direk-, 
toriai Gineitis ir paskui kun. I 
Butvilą, abu balsingi vyrai, ne
vengdavo scenos, publika tai

Rugsėjinė
Moterų Dirva

“Gražu, kada pačios mote-

LIETUVIŠKOJI ŽVAIGŽDĖ ITALIJOJE
Italų spaudos atsiliepimai apie solistę Prudenciją, 

po jos debiuto Milane
KUN. DR. V. BALČIŪNAS, Roma. Italija

. ................ . . Corriere D’Infarmazione, 1958Dar taip neseniai šio dienras- dis_ buvo visiems, kai po genera-; m 14
cio skiltyse ir kituose lietuvių Įmes repeticijos sužinojo, kad... igekimas; .-Amerikiečių dai- 
ir Amerikos laikraščiuose mir- Toscą premjeroj dainuos lietu-
gejo džiugios žinios apie musų . ve Prudenciją Bickiene. | rfkietiška Tosca Naujajame Te_

įninin es ru encijos ic įe- Tačiau kai premjeroj pragy-{atre praėjo su dideliu pasiseki- 
nes h rai didehus ir užpelnytus do ta “lietuviškoji” Tosca, ita- mu. Nežiūrint atostogų ipeto, 

dainavimomene, at‘ i lų ausis tuoj sugavo ir suprato publika buvo skaitlinga”.
Į jos jėgą, grožį ir vertę. Pasivedusius ją į Cincinnati, o iš

ten į Italiją — Milaną, garsiau-; pylė triukšmingos katutės’ iš- “šie dainininkai, visi gana ge- snimu. v*™ pauvzaus apsi- gią pasaulyje muzikos ir dainos į g?!: "7 , ri ir pajėgūs, turi neabejotinai
Per Parapijos namus praėjo rengimo klausimą ,.rašo Mama j mieJtą, ^me ji ir vėl naujai ,u Ta ' eriSčiu^s ’ Pažymėtinų savybių, yra labai
beveik visos M. Petrausko ope- Ada savo straipsnyje Neužmiršk sužibo skaidria ? didele šviesa , žavėjimas^ ir ovacijos buvo šil Sera^ pasiruošę ir turi užtikrin- 
retės, atvažiuodavo patsai kom- savęs Moterų Dirvos naujausia- ir garbe visiemg Iietuviams. ej™aJ3J* ° w YorkoMetro" *4 sceninių gabumų. Iš visų va-
pozitorius, dalyvaudavo visi mu i me numeryje. Ji labai taikliai tos ir d&os. New Yorko Metro- Vavarri <,nektaklvie iškvla

Bendradarbiaujant Milano “I- į politan operos dirigentas, Faus- Rar vaRar° yj.®. lsRYla
o vu,iv savo asmenybe ir išraiškos m-talų Operos bei Koncertų drau- to aeva?. Amerikoje ir kitur t ir išlygintu bei

gijai ir American Opera Au-j^ gpektaklio ,pareiškė didel- turtingu niuansais balsu sopra- 
dition”, Cincinnati, Ohio, mūsų susižavėjimą ir pagyrimą. As- nas Prudenciją Bičkus, Flavios
mieloji dainininkė turėjo tikrai, meniškai ją sveikino daug gar--Toscos rolėje”, 
retą garbę ir gerą progą, gali-j gių italų ir amerikįečių, atvy- “Vakaro pasisekimas pasireiš 
ma sakyti, visam pasauliui pa- kušių gana gausiai į Toscos de- pakartotinais iššaukimais

laikė visai natūraliu reiškiniu, rys viešai kelia padoraus apsi-

zikalūs gimnazistai, nebūdavo ir teisingai duoda keletą pavyz- 
kur net statiems dyrėti salėje džių, kaip mūsų moterys, o kal
tuose parengimuose; be miesčio 
nių dar susirinkdavo artimųjų 
apyl. ūkininkai. Čia matydavom 
K. Binkį skaitant poeziją, gir- 
dėdavom S. Šimkų, uteniškį 
kompozitorių J. Gruodį. Paskai 
tos, vaidinimai, chorai, orkest-

kurios ir net gražaus amželio 
mamytės (net 60-70 m.) ne
vykusiai, nepadoriai ir be sko
nio rėdosi, nors tai ir būtų va
sarojimo vietovėje. Autorė .pa
giria Vyčių spaudoje įtikinan-’
ciai aprašomą gražų, kuklų, bet

scenon solistų, dirigento ir at
skirų vienetų”.

La Notte, 1958 m. rugpj. 14- 
15 d.d., stambia antrašte Ame
rikiečių balsai, milaniečių katu
tės, rašo: ,

“Vakar buvo nepaprastas va
karas Naujajame Teatre, kur 
bežengią scenon italai užleido 
savo vietą Amerikos kolegoms, 
prieš keletą mėnesių ruošto kon 
kurso laimėtojams, atvežusio 
juos Europon pasitobulinimo 
kursui ir debiutui”.

“Svečiai visų pirma nusipel
no pagyrimo savo sąžiningu mu 
zikiniu pasiruošimu... neabejo- 

' tinai augštesniu už sceninį, ku
riame daro pirmuosius žings
nius...

“Centriniame Toscos vaidme 
nyje buvo sopranas Prudenciją 
Bičkus, kurios skambus ir sod
rus balsas sugebėjo duoti to
bulą (paties autoriaus pabrauk
ta!) dainavimą ir išraišką ne
laimingai Toscos figūrai, pasi
aukojusiai iš meilės savo Mari
jui”....
Koks begaliniai gražus balsas...

Po operos spektaklio, rugp. 
į 16 d., tame pačiame Milano te
atre mūsų dainininkė dar kon
certavo su simfoniniu orkest
ru, kur tai.p pat buvo labai gau
su visokių meno garsenybių ir 
kritikų iš Italijos, Amerikos ir 
kitur. Šiam koncerte buvo iš
skirti du geriausieji daininin
kai: italų bosas ir mūsų Pru- 
dencija Bičkienė. Tuoj po ^kon
certo Metropolitan Operos diri
gentas, Fausto Cleva, nuošir
džiai ir šiltai sveikindamas pa
sakė: “Koks begaliniai gražus 
Jūsų balsas...”, o Cincinnati o- 
peros prezidentas tuoj čia pat 
užtikrino, kad sekantį sezoną 
Prudenciją Bičkienė tikrai dai- 

i nuosianti Cincinpati operoj.

Koncerto proga Milano didie
ji laikraščiai vėl pirmam pusla
py įsidėjo mūsų dainininkės nuo

dainavimo konkursą laimėjusių Sekančią dieną visi Milano trauką tautiniam kostiume su 
amerikiečių grupe, Prudenciją laikraščiai mirgėjo palankiau- plačiais ir šiltais iaįmėjimų ver-

rodyti savo talentą. Drauge su biutą.
rėliai, švenčių minėjimai, eks- kartu ir puošnų parėdą. Ji aiš- 
kursijos į istorinius laukus, pu į kiai smerkia mūsų moteryse įsi- 
šynėlius — buvo uteniškio kas- vyravusį amerikietišką madų 
dieninė duona, ar gal, dar svar vaikymąsi. Pabaigoje autorė 
biau už duoną. net pageidauja, “kad rengimosi

Kitame rojaus pievų gale gy- klausimu išsitartų daugiau skai 
Į veno caro laikais buvęs Vilniaus tytojų, ypač kada taip gundo 
į generalgubernatorius Veriovki- ■peršamos mados pasinešti į pik- 
nas, po revoliucijos pasilikęs tumą”. Tikrai, moterys gal.tų 
dirbti savo ūkely kaip pavyz- tik sveikinti tas, kurios ne tik 
dingas ūkininkas. Jo dvi dūk-Iškelia mūsų moteryse pasireiš- 
terys dainininkės dalyvavo stei kusį vėžį — rėdytis nepadoriai, 
giant Lietutvos operą, per ato-< nekukliai, bet net ir šauktinai j 
stogas lankydavos Binkevičių. šaukia su tuo kovoti. Kam sten 
namely, koncertuodavo Utenos i ^is kuklioms lietuvaitėms pra- 
visuomenei. Taip kad čia, prie i lenkti Hollywoodą ? Tik kuklus, 
Vyžuonėlės upės ne vien tik nerėkiantis, paprastumu dvel- 
laikštingalos skambėdavo... ! kiąs rūbas tesiskaito elegantiš- 

kd,s
“Mere galingas ir stebuk- „Mot Dirv0Je„ išsa.

‘“g“? ”,“* Pazlur? Pa‘ mus .prel, P. M. Juro vedama- 
veldejom is vyresniosios kartos, sis mums ,abiau j?„
kuri auklejosi priešrevoliucinėj K Keblinskienės “Vakaroji-i
Rusijoj, tos pažiūros rezultatas mas”, trijų veiksmų vaizdelis, įJos interesai muzikos srityje i ™Q a ----- ’ ~*J'e ------*

irgi neapsiribojo vien dainavi- Malonu patirti, kad jos gy- * Juozas Ciičins ' ^atri^os Rainos “Dėl ko Tavęs
mu vybinga ir šviesi asmenybė ra-' eiuviene, yra ir Juozas Gucius,, čia nėra”, jg organizacijos veik-

do pritaikymą jai brangiausio- Raun°, Vilniaus ir Klaipėdos, jOg įvairios žinios. 
Negalėdamas aprėpti visų pa- je srityje: dainavime, tiek dės-i0^03’ baletas- septynetas Vals

seigų, kaip Lietuvos Aido recen 
žentas, koopravau A. Binkevi-

tant, tiek pačiai dainuojant. Ją 
pažįstant, netenka abejoti, kad

tybės apmokamų teatrų, visa i 
eilė europinio masto dailininkų j Iš motery veiklos

čiūtę, kaip pagalbininkę ypač1 ir kitoje žemės rutulio pusėje,,ir mokslininkų ir tas laimin-: ★ Pabaltijo Moterų Tarybos f
----- ------ ----- t0lim0je Adelaidėje, tarp ten ^as faktas- kad mes ir emigra- Lietuvių Atstovybės Chicagos

nublokštų lietuvių ji skleidžia dar taip gausiai lankom skyriaus valdybos narės vaišins
dainos kultūrą. Jos įnašas į kul kultūriniusparengimus. Seno- kava, arbata bei kepiniais daly- 

Mūsu asmeniškas kontaktas tūrinę veiklą bus suburiantis, I J° Sinkevičiaus pavyzdys yra vius, atsilankiusius į Estijos, 
nenyko TkT^tie^“ o ne skaldantis, idealistinis, o i pamokomas: turtingas Petrapi-, Latvijos ir Lietuvos santarvės 
Teko stebėti ios tolimesne kar-i ne savanaudiškas ,io pramonininkas ir drauge ir bendradarbiavimo sutarties

. . v i t b- rV f karstas meno mylėtojas. Ne- pasirašymo 24 m. sukakties mi-
-P / s ybes racuotono Linkėkime mielai Antaninai priklausoma Lietuva nesigaili, nėjimą. Po trumpos rimtosios 

solistes ir tarnautojos bei sve- dar ilgai lietuvių tarpe kad tokįą tradiciją paveldėjo dalies bus visų trijų tautų kon-
timų kalbų vertėjos, o taip pat sav0 mylimoje profesijoje, gai- iš caristinės Rusijos.
kaip dainavimo pedagogės. Tam vinti tautiečius savo dainomis
ji turėjo ypatingų duomenų;'ir išauklėti ryškų jaunų daini- “"^^okTsi! dr‘ V‘ Landmano (latvio,

konservatorijoje, po to stoja į

operinei ir vokalinei sričiai; šio 
se atsakingose pareigose ji sa
ve pilnai pateisino.

jos darbas Liaudies konservą- ninku prieauglį.

certas, o po koncerto — vaišės.
Antanina Binkevičiūte, bai- faba?tieč,7 greitėto pirminin- 

ko dr. V. Landmano (latvio, 
šiemet pirmininkaujančio komi-

! Paryžiaus Rusų’konseiviton'ją* tet,ui! P^šymu, lietuvės buvo 
1 pakviestos pasirūpinti atsilan-

bės, ka
novas,
ti.

P. Andriušio žodis A. Binkevičiūtės 
sukaktį minint

Pačioj Utenos širdy, Vyžuo- kovskio arija apie gimtuosius
nėlės upelio stačioj atkrantėj, laukus nebe priežasties mūsų 
tarp žilvyčių ir jievų pasislėpęs buvo taip stipriai išgyventa. Ji- 
Binkevičių namelis, neprieina-'
mas, nematomas, kur patekti

gia dainavimą, be to, operinės 
režisūros skyrių, ir dar gauna

nai čia prisiminė Utenos pie- tQ grĮŽU ya Kaunan

★ SoL Alė Kalvaitytė, buv. 
Kauno operos solistė, dalyvaus 
koncerte spalio 12 d. 3 vai. 30 
min. p.p. Jaunimo centre, 5600 
S. Claremont, padainuodama Sol. Prudenciją Bičkienė

prancūzų kalbos diplomą. Po lietuviškų liaudies dainelių bei
arijų. Jos repertuare bus va-

, , ,. vas- Pilnas Purienų ir vieversių, fr‘ 'šven'čiam~ ' nagaičio ir Banaičio sukompo-, _ - , , • • - - •• i------------------------------
galima tik pnvahsku keleliu atkūrė mintyse Reses kalnelius, g^enime reįkšmingą datą pra nuotų dain’4- Akompanuos dr. Bickiene s. m. rugpj. 13 d. dai- šiom ir vertingom recenzijom I tinimaiSt kartu pabrėždami, kad 
iš plento. Mes, gimnazistai, šim- šimtą kartų išvaikščiotus jau- .į įninin A. Kalvaitis. Koncertas rengia- uavo Milano Naujajame teatre, apie amerikiečių Toscos pasta- t - iietuvg daįnįnįnkė

mes

tus kartų aplakstę visus Ute
nos užkaborius, ne sykį nebu
vom įsiskverbę prie šio lakštin
galų namelio, nes tai buvo pa
šaliniams neprieinamas, užda
ras rojaus kampelis. Pačioj

... džią laisvosios menininkės dar
nos mergaites svajingais _ pedagogės, visnomeninin. ma« Pabaltiečių komiteto, šven
tais. Parėjus į namelius pau- kės, golistės operog recenzen. čiant Estijos, Latvijos ir Lietu- 
pej, Jinai rasdavo visa, kas su- vos santarvės ir bendradarbia-

Puccinio Tosco je, Toscos vaid- ■ tymą ir pačią Toscą — Pruden- 
menyje. j ciją Bičkienę. štai keletas žy-

Italus nustebinęs siurprizas miausiųjų Milano laikraščių iš- Į
tvirtindavo jos svajones. Tėvas 
25 metus Petrapily buvo Blise- 
jevo alaus bravaro direktorius, 

miestelio širdy ir, drauge, toks. laisvalaikius skyrė dvasinei kul- sekę jos sceninę ir pedagoginę 
nuošalus. Šį bruožą pastebim f turai, lankydamas operos ir ba- veiklą, galime padaryti kelias

Kas gi poniai Gučiuvienei bū
dinga? Mes tik čia, Adelaidėje,

vimo sutarties pasirašymo 24

tai lietuvė dainininkė.
V ietinė amerikiečių spauda 

Grįžusią namo mūsų daininin-
Amerikos dainininkams besi-, traukų, liečiančių daugiau mū-, kę vįetinė spauda ir kaikurie 

didieji Chicagos dienraščiai taip

ir pačios Binkevičiūtės charak
tery — savo profesiniam ir vi
suomeniniam gyvenime jinai at
vira, svietiška, o asmeniškai —

m. sukaktį. Alė Kalvaitytė-Vel- ruošiant Milane Toscos spektak- Į sų dainininkę
basienė yra Pabaltijo Moterėliui, visi italai ir visa jų spau- L’Italia: “Vakar vakaro P4". pat' gUtiko sūdideliu dėmesiu 
Tarybos Lietuvių Atstovybės da iš anksto tikėjosi ir buvo! sirodymas Naujame Teatre ame įr labaį šflfaT vertinQ jog laimė. 
Chicago skyriaus narė. j beveik tikri, kad Toscą prem-J rikiečių dainininkų (meninin- , jimug> jsidėdami jos nuotrauką,

★ EmUija Vilimaitė, Pabalti- i ?er°j dainuosianti visiems ita- kų) galima sakyti, visumoje ' biografi% ?asišnekėjimus ir t.t. 
i • ,, . , t • x • 1 lams žinoma garsioji jų Mrs. susilaukė džiuginančių rezulta-j

išėius scenon "ai t ° °S ?C VV1^ Mike Buongiomo (populariau-' tų... American Opera Auditions Baigiant kartu su visa italų,
laikė ryšius su menininkais, lai .. ./71<ia?0SJ f yT7aus sįo Italijoj televizijos “Lascia Cincinnati, Ohio, iniciatyva gru amerikiečių ir lietuvių spauda">enk.^ U” pM.ro^ūs.MbūTO, valdybos izdminke, deda daug '

lėto spektaklius, žavėjosi šalia- skubias, nuoširdžias išvadas:
pinu pradedančiu jaunuoju Kip Mes nickuomet -------------
ru Petrausku, asmeniškai pa-, t.„j u.-,*,, ;ss. sį.ita ... lai k d J butų scenon Atstovybes Chicagos skyriaus ,

.tOl™aJ.!'UO i atsitikimo, Kad jinai savo re- energijos bei pastangų.
pertuarą kartotų per kelius kon šiant Pabaltijo valstybių san-nimiškosios turgavietės truks- į žmonėmis, tiesiog juos dievino, 

mo. I kaip ir visą tuometinę inteligen-
Nuo žaliosios atkrantės Vy- 

žuonėlė pasuka skersai plentą 
ir po to išbėga į neaprėpiamas

tiją. Muzika, daina, vaidyba bu 
vo Binkevičių šeimos tradicija. 
Po rusų revoliucijos visi grįžta

pievas, kurioms horizonte pas-, į motinos gimtąją Uteną; tė-
toja kelią augšti Naujaulyčio 
šlaitai, gi paskui persimeta siau

vas organizuoja iždinę, paskui 
Lietuvos Banko skyrių, kur iki

ru ruožu į pelkėtus miškelius. į mirties dirbo kaip vyr. buhal-
Reikia išeit Velykų dieną į Re- 
šės kalnus ir, balandžio vėjui 
šėlstant, pažvelgt į anos bekraš

teris.
Utena paskelbta nepriklauso

mos Lietuvos apskrities miestu.
tęs pievas, kurias tuomet nu- į pakelia galvą. Kaip senasis Bin 
kloja geltoni purienų audeklai. | kevičius, taip ir visi tuometiniai 
Tokiuose plotuose ir erdvėse sa inteligentai didžiausią reikšmę 
vaime gimsta Šumano, Caikovs skiria kultūrinei veiklai. Ką pa- 
kio, Šuberto daina, ima bango-1 galvotų australai, jeigu jų gim 
mis ristis Haendelio varijaci-' nazijos direktorius, ir dar, be 
jos, vaizduojančios rojaus lan- to, kunigas, per viešą koncertą 
kas. Sukaktuviiname koncerte | su kuria mokytoja išeitų scenon 
Binkevičiūtės padainuota Cal-1 ir sudainuotų romantišką due-

certus; neoaliudijom nė vieno tarvės ir bendradarbiavimo su-
fakto, kad jinai demonstruotų 
tiktai beasmeninę techniką, ne-

tarties pasirašymo 24 m. sukak 
tį. Jos iniciatyva bei rūpesčiu

Radoppia” programos vedėjo pė amerikiečių operos solistų norisi dar sykį pasidžiaugti ir 
ruo' buvusi žmona, gyvenanti dabar šiais metais atvyko į Italiją pri- palinkėti mūsų mielajai Lietu-

Amerikoj ir atvykusi ten Tos- sistatyti repertuaro operose mū vos lakštingalai, pirmajai ir dar 
cos debiutui su amerikiečių dai- sų miesto kritikų ir (publikos tik vienintelei iš tremtinių teį- 
nininkų grupe). Visa spauda! įvertinimui, miesto, kuris ir už- kopusiai į tokias meno augštu- 
apie ją tik ir rašė, popularino, sienyje laikomas žymiausiu ope- mas, sėkmingai ir nepailstamaisušildžius ios individualine ši- scena bus išpuošta Estijos Lat X 3 v ........linu., -ii . . . p 77 u- ’ u ‘blč,uhai sveikino-džiaugėsi, siun rimo meno centru... Tosca bu- dainuoti visam pasauliui musųlima; nepastebėjom, kad ji, su- vijos ir Lietuvos valstybės her 

darydama sau programą, netu- bais ir tautinėmis vėliavomis, 
retų tam tikros vadovaujamos . » . , . .
minties arba net sistemos. * DLK Blrutes dr?JOS Chl'

cagos skyriaus metiniame vi- 
Gučiuvienės programa visuo- suotiniame susirinkame buvo 

met buvo nauja, reikšminga, išrinkta nauja valdyba: Marija 
proporcingai lietuviška ir tarp- Tumienė, Gražina Musteikienė, 
tautiška, parenkant ir iš pašau-; Babickienė, Uršulė Lipčienė ir

tė iš anksto gėles. Ir koks virš vo kietas egzaminas ryžtin- tėvynės Lietuvos meilę ir ilgė- 
galvos sprogusios bombos įspū-lgiems ir uoliems amerikiečiams, sį tikrajam grožiui.

pirmininkė Sofija Oželienė griež M. Church, gyv. Evanstone, y- 
tai atsisakė nuo einamųjų pa-1 ra didelė pabaltiečių simpati- 
reigų dėl susidėjusių šeimos ap- kė, jos rūpesčiu bei pastango- 
linkybių. mis pasiųsti memorandumai

★ Kongreso narė Margaret Washingtonan, D. C., visuomet 
linių dainininkų kūrinių, kurie '■ Leonaitienė. Valdyba pareigo- J Church bus pagrindinė kalbė- būdavo išspausdinami perlamen 
mums aktualūs, kaip pavyz- mis pasiskirstys artimiausiu, toja pabaltiečių rengiamame Es tarinėse žiniose.
džiui: “Čia širdys šaltos”. Tai! laiku. Revizijos komisijon iš- tijos, Latvijos ir Lietuvos San- 
stiprios menininkės disciplina, rinktos: Vilhelmina Genienė, tarvės ir Bendradarbiavimo su- čiūtė su Algimantu Mackum 
sistemingas darbas, mokėjimas Jautakienė ir Pušneraitienė. Per• tarties pasirašymo 24 m. su- bus sutuokta spalio 4 d. (šeš-
ištobulinta technika nudažyti 
asmeniškom emocijų spalvom.

šės įvyks Balio Pakšto svetainė
je, 2801 W. 38th St., 7 vai. va
karo.

Dalia JuknevičiūtS neseniai 
tesugrįžo iš Europos. Laimėju
si Meno instituto Chicagoje sti-
pendiją, D. Juknevičiūtė viene- 

★ IHilininkė Dalia Juknevi-1 riems metams buvo išvykusi
Prancūzijon ir Italijon studijuo
ti meną. Jaunoji dailininkė reiš
kiasi aktyviai mūsų akademinioseptynetą metų draugijai ener-! kakties minėjime spalio 12 d. tadienį) šv. Kryžiaus bažnyčio- 

gingai ir sumaniai vadovavusi 3:30 vai. p. p. Jaunimo centre, je 11 vai. ryto. Vestuvinės vai- jaunimo tarpe.




