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MOKSLAS MENAS
LITERATŪRA

JAM NESTINGA KŪRYBINIO POLĖKIO
IR VILTIES

Stasio Santvaro 60 metų amžiaus sukaktį minint

i

su gimtuoju kraštu.

*
Šiais metais gegužės mėn. 27 lis ir šakotas. Tačiau smarkiai 

d. Stasiui Santvarui sukanka 
60 metų. Koks būtų teisingiau
sias Stasio Santvaro apibūdini, 
mas, aš nesiryžtu spręsti. Daž
niausiai jis minimas kaip poe
tas. Tai yra tik dalinė tiesa. 
Stasio Santvaro asmenybė yra 
daug platesnė ir daug šakotes- 
nė: dramaturgas, solistas, ak
torius, visuomenininkas, operų 
libretų vertėjas ir rašytojas, 
baleto libreto rašytojas, teatro 
direktorius, žurnalistas, poetas 
ir t. t. Lietuvių Enciklopedijos 
renkamam tome jo asmenybės 
ir darbų apibūdinimai užima ke
letą puslapių. Gi mes čia pami
nėsime tik pačias stambmenas.

Stasys Santvaras gimė 1902 
m. gegužės 27 d. Rusteikoniuo- 
se, Seredžiaus valse., Kauno 
apskr. Mokėsi Seredžiuje, Vil
niuje ir Kaune. Klaipėdos kon
servatorijoje studijavo muziką 
ir dainavimą, o gavęs Švietimo 
ministerijos stipendiją, studija
vo muziką ir dainavimą Mila
ne. Ten pat studijavo italų kal
bą ir literatūrą.

1919 m. sausio 11 d. stojo 
savanoriu Lietuvos kariuome
nėn. Dalyvavo kautynėse su 
bolševikais ir buvo sužeistas.
1923 dalyvavo Klaipėdos kraš
to sukilime. Tarnavo: kariuo
menės intendantūroj, Eltoj, bu
vo Tautos teatro ir Vilkolakio 
administratorius, Lietuvos Ai
do korespondentas Italijoj. Bu
vo operos solistas - tenoras, 
operos teatro dramaturgas. 
Yra išvertęs: ,Mocarto Don Ju- 
aną ir Figaro vestuves, Smeta- 
nos Parduotąją nuotaką, Boro, 
dino Kunigaikštį Igorį, Wolf - 
Ferrari Keturis storžievius, 
Flatowo Martą, Verdi Otelio 
ir Traviatą, Humperdincko Jo
nuką ir Gretutę, Massenet Ma- 
non, D’Alberto Mirusias akis, 
Pucini Bohemą ir Vakarų mer
gelę, Dzeržinskio Ramųjį Doną 
ir eilę kitų mažesnių dalykėlių. 
Taip pat yra išvertęs apie 100 
atskirų operos arijų ir dainų. 
Patsai parašė tris operos libre
tus: Pagirėnai, Eglė, žalčių ka
ralienė ir Atlantidą, taip pat 
baleto libretą Sužadėtinė.

Grožinės literatūros baruose 
pradėjo reikštis 1921 metais, 
atspausdindamas savo pirmuo
sius eilėraščius Sekmojoj dienoj. 
Vėliau savo raštus spausdino: 
Bare, Židiny, Naujame žody, 
Mūsų dienose, Naujojoj Romu
voj, Vaire, Lietuvos Aide, XX 
Amžiuje, Akademike. Pirmasis 
jo dramatinio žanro veikalas 
Saulytė išsp. 1923 metais, o
1924 ir pirmasis eilėraščių rin. 
kinys Saulėtekio maldos. Jo pa
rašytos dramos: Žvejai, Žemėj 
nesusitikę, trilogiją Minių my
limoji, Pranašas, Pavergtieji, 
pjesė Kaimynai, Moterų san
tarvė. Poezijos: Pakalnių debe
sys, Giesmės apie saulę ir sie
lą, Laivai palaužtom burėm, 
Atidari langai, Aukos taurė.

Kadangi sukaktuvininkas gy
vena Bostone, aplankau jį ir 
čia pateikiu keletą jo atsakymų 
į mano įvairius klausimus.

kapojamas laiko ir istorinių 
įvykių. Kiek man pasisekė žinių 
surinkti, mano protėviams ne
stigo maištaujančios dvasios. 
Vieni buvo įsimaišę į 1831 m. 
sukilimą, o mano senelis dėl 
dalyvavimo 1863 m. sukilime 
prarado žemes ir turtą ir kiek 
vėliau buvo įsikūręs nuominin
ku nedideliame Pikčiūndvario 
palivarke. Tetų ir dėdžių buvo 
nemažai. Vienas iš jų buvo ku
nigas ir katalikų misionierius 
Kinijoj. Nesmagu pastebėti, 
kad “nubiednėjusi” giminės ša
ka netruko prarasti šiltesnį ry
šį su tais, kurie į sukilimus ne- 
įsivėlė ir savo sodybų neprara
do.. Mano giminės epopėja ga
lėtų būti dramatiška ir įdomi, 
bet kas ją parašys? Deja, sa
vo šakoj iš vyrų tarpo aš esu 
paskutinis.

— Gal ką nors iš vaikystės? 
Gal pats gražiausias žmogaus 

sapnas yra vaikystė. Dvylika
jos metų aš praleidau erdvio- neatsilieka nuo žmogaus
se Seredžiaus apylinkėse, kur 
buvo ypač gausu kapelių, kapų 
ir milžinkapių mistikos. Pats 
savo akimis regėjau, kai griu
vo skardžiai, o iš jų į tyrą 
Peštvės vandenį ritosi žmonių 
ir arklių kaulai. Tie metai, pa
skendę padavimuose ir pasako
se, mane ypač stipriu ryšiu su
rišo

V. Maželio nuotrauka

Žiedam ir vaisiam saulės klėtis bus atidaryta,
Panirsi spinduliuos kaip sidabrinės upės gilumon. (S. Santvaras)
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šių metų 
kuris taip- 

okupantų

— Ar iš gausios šeimos esa
te kilęs?

— Giminės medis buvo dide-.

Okupantų pataikūnas A. 
Venclova parašė savo atsimi
nimus apie a. a. rašytoją A. 
Vienuolį. Atsiminimai išspaus
dinti naujame (4) 
“Pergalės” žurnale, 
gi yra leidžiamas 
kontrolėje Vilniuje.

Šalia įvairių sapaliojimų, 
įdomus yra Venclovos pasipa- buvo teisingos, ir rašytojas, at 
sakojimas, kaip komunistai cen
zūravo Vienuolio raštus. Venclo
va, kalbėdamas apie Vienuolio 
“Puodžiūnkiemį”, rašo: “Atro
do, kurdamas šį romaną ra
šytojas (Vienuolis) dirbo dau-

Stasys Santvaras Vytauto Maželio nuotrauka

sap-Vaikystės sapną baigiau 
nuoti Vilniuje, tame nuostabiai 
gražiame Vid. Europos mieste, 
kur ne tik pradėjau mokytis, 
bet ir geriau save pažinti.

— Kada pradėjote rašyti?
— Tikiuosi, jog klausiat, ka- 

pradėjau eiles rašyti? Pir- 
jų pluoštą paruošiau 1916 
lankydamas Ryto draugi- 
gimnaziją Vilniuje. Mano

da
mą
m., 
jos
globėjas buvo dail. Ant. Žmui
dzinavičius, o pirmieji netiesio
giniai poezijos meno mokyto
jai Maironis ir Faustas Kirša. 
Žinoma, jau tada skaičiau Ad. 
Mickevičių, Puškiną, Lermonto
vą, bet poezijos žodis lietuvių 
kalba tada mane ir daugiau 
jaudino ir labiau veikė.

— Koks svarbiausias jūsų 
gyvenimo įvykis?

— Mano gyvenime, kiek aš 
jį aprėpiu, buvo visa eilė svar
bių ir jaudinančių įvykių. Ma
lonių, širdį glostančių, bet ir 
tokių, kurie lyg nepagydoma

šešėlio. Kuris jų svarbiausias 
— nelengva atrinkti. Gal visi 
jie svarbūs ir... veik nė vieno 
svarbiausio...

— Ką iš savo kūrybos la
biausiai vertinate?

— Rašytojo santykis su savo 
darbu yra atskira ir paini prob
lema. Atsakymų į tą klausimą 

| gali būti įvairių, nes, be kita

ko, rašytojo santykį su savo 
kūriniu nemažai lemia ir žmo
gaus būdas. Mano asmeniniai 
išgyvenimai dažniausiai būna 
tokie: keletą dienų naujai pa
rašytu dalyku būnu patenkin
tas, vėliau “susižavėjimas” 
mąžta, prasideda priekabių ieš
kojimas.

Kai dabar atsigrįžtu atgal, 
-regiu, kad nemokėjau nei pi
nigų, nei laiko taupyti. Dirbau 
nemažai tokių darbų, kurie ir 
be manęs galėjo būti gerai at
likti. Jei laiko turėčiau, bandy
čiau atsisėsti ir daug ką iš nau
jo rašyti. Tokį rimtą pasiryži
mą jau eilė metų nešioju 
auginu, lyg kokį medį, 
laiko niekas neduoda.
. Ką daugiausia mėgstu,
gal ir vertinu, tai draminę kū- 

’ rybą. Deja, paskutinis scenos 
veikalas, kurį parašiau 1943 
m. yra Moterų santarvė, 3 
veiksmų komedinio pobūdžio 
pjesė. Moderniųjų laikų bar-1

savy, 
bet...

taigi

barai atėmė iš manęs teatrą, 
tai neliko kam ir scenos veika
lų rašyti. Aštuoniolika metų, 
išbarstytų svečiose šalyse, yra 
asmeninis rašytojo apiplėšimas. 
Galvoju, kad tą savęs ir tėvy
nės praradimą ne kitaip jaučia 
ir kiti lietuviai rašytojai.

— Ar dabar ką nors rašote, 
ar ką nors artimoj ateity ža
date išleisti?

— gavusiam įžadus, neleng
va jų išsižadėti. Rašiau viso
kiose sąlygose ir aplinkybėse, 
rašiau glostomas, plakamas ir 
prie gėdos stulpo rišamas, sten
giuosi ir dabar rašyti, nes gi 
vienišam žmogui reikia pačiam 
pasirūpinti, kad šio gyvenimo 
kely įsibrėžtų nors šiokie tokie 
jo buvimo pėdsakai.

Gali kiek keistokai nuskam
bėtų pasisakymas, kad šiuo me
tu žaviuosi tematika, kurios 
daug metų nemėgau ir net ven
giau. Jau baigiu sudaryti stam-

(Nukelta j 4 psl.) 

KAIP KOMUNISTAI CENZŪRAVO VIENUOLĮ
giau negu kada nors anksčiau. 
Jis atsižvelgė į draugų rašyto
jų pastabas, vėliau tobulino ro
maną, padedamas kai kurių 
redaktorių. Knyga įgijo tikslius 
meninius ir visuomeninius ak
centus, darėsi sodresnė, kom
paktiškesnė, įtikinamesnė. Deja, 
ne visos redaktorių pastabos

simenu, skundėsi:
— Supranti, tamsta, man re

daktorius patarė išmesti gėles 
iš įsimylėjusių jaunuolių ran
ku — girdi, — jos mums, tary
biniams žmonėms, nereikalin-

į gos. Ir kai kuriuos gamtos vaiz. redaktoriai — tai partijos pa
dus patarė išbraukti — irgi, 
sako, nereikia jų mūsų litera
tūrai. Eet kaipgi taip galima, 
tamsta ? Juk tai neteisinga, be 
to nebus meno, tamsta.

Tai buvo asmenybės kulto 
laikai, kai kurie mūsų redakto- 
toriai iš tikrųjų kartais kibda
vo prie rašytojų su keistomis 
pretenzijomis, kažkodėl įsivaiz
davę, kad viską supranta tik 
jie, o rašytojai — nieko”.

Šitaip rašo Venclova. Aišku, 
' kad tie Venclovos vadinamieji

statyti cenzoriai. Per jų ran
kas pereina kūriniai net tiek 
aukštą vardą turinčių rašyto
jų kaip Vienuolio, ir partijos 
liniją pravesdami, jie net prie 
tokių smulkių dalykų kimba. 
Venclova rašo, kad tai buvo 
“asmenybės kulto laikais”, at
seit, Stalino metu. Stalino, tie
sa, nėra, bet vieton asmenybės 
kulto dabar 
kultas, ir tam 
kas aukojama.

yra kompartijos 
stabui vėl vis-

J. Daugailis

—NAUJAUSIEJI —

Stasio Santvaro eilėraščiai
MALONES PILNOJI

O nepaliaujamos pagalbos Motin,
Malonės ir gėrio pilna,
Verkiu aš savo kraujo nuostabiausio žiedo, 
Krūtinėj klaiki dargana...

Aptemo akys ir giedri padangė,
Mįslingi man Dievo ženklai--------
Ir skeldi akmenys, vilties ugny daiginti,
Ir dūžta, kaip žaislo stiklai...

Nejaugi mane maldos vėtrom skrenda, ,
Nejaugi malonės nėra? —
Meldžiu Tave, kad nepalaužtų laivo stiebo 
Išlėkus Į dangų audra...

O nepaliaujamos pagalbos Motin, 
Malonės ir gėrio pilna,
Tikiu, jei Viešpats laimintų tik vienu žvilgsniu 
Pradingtų širdy dargana...

MANO MYLIMAS MEDIS

Vėjuotoj ir nuogoj pagairėj mano medis stovi, 
Su vėtromis praskrieja metai jo šakom, — 
Bet jo paunksmė — tai atbėgančių pavasarių šventovė, 
Svajonių žvaigždės krenta jo glėbin naktim ilgom...

Kaip kregždės, per padangę mano medžio lapai skrenda, 
Velėnos daugelį prislėgė atžalų-------
Tarytum amžinas keleivis, jis per juodą purvą brenda, 
Ar gali kas nutildyt giesmę girių ir šilų?..

Negąsdink mūsų, tartum šmėkla, šaltas laike kirvi, 
Nemėtyk pykčio, keršto ir mirties žaibų! — 
Lyg pasaką, mes prnshne būties dienų auksinę virvę, 
Nepulsim niekuomet po kojomis tironų ir stabų...

Ir tu, kvapioji metūge, išbėgusi į rytą, 
Šaknim, kaip rankom, kibki žemėn mylimom — — 
Žiedam ir vaisiam saulės klėtis bus atidaryta* 
Panirsi spinduliuos, kaip sidabrinės upės gilumon...

Vėjuotoj ir nuogoj pagairėj mano medis stovi, 
Su vėtromis praskrieja metai jo šakekn, — 
Bet jo paunksmė — tai atbėgančių pavasarių šventovė, 
Mirtis neapkabins jo rankom žudančiom, piktom.

ŽUVĖJAS

Nors verda, trankos vandenys įtūžę,
Nuo verksmo ir kančių kalnai ir girios ūžia — 
Pakilk auksiniam apsiauste, o saulės spinduly, 
Išplauk į vandenis toli!

Seniai, seniai išniekinom Žuvėją,
Prakeiksmo kupina širdis kasdien klaikėja, — 
Nors dulkėmis apsidengė žmogaus akių stiklai — 
Ten y ra į gelmes tinklai!

Stebuklo laukia visos žemės tautos,
Stebuklo laukia gentys alkanos, apgautos — 
Tu audrą, tartum žvėrį, suvaldai ir prablaivė!, 
Te uostam renkasi laivai!

Kaip tulpės diegui leidi prasikalti,
Kaip saulės ugnimi sušildai tundrų šaltį — 
Prabilki pro erdves: Nutilk, niekšybe išdidi, 
Te meilė šūkauja širdy!...

Tu vėliava baltoji žemės bokštų,
Be Tavo šilimos visi žiedai užtrokštų, —
Tu burė, toly plazdanti, palaimos ir vilties, 
žvaigždžių giesmė juodos nakties...

PAVASARIO SNIEGAS

Snaigės lekia pro kaminus ir stogus, 
Byra, kaip didelio sodo žiedai, — 
Bet neišskrenda rūpesčiai slogūs,
Sieloj kraunas, kaip gėla, liūdni vaizdai...

Seno medžio viršūnė jau nulinko,
Ledo neprakala jo atžala, —
Tyli kankliai miškų giesmininko, 
Ir latakais nėbteka beržų sula...

Saulė vėl džiugina ąžuolą ir škirpstą, 
Upės pakrantė bus džiaugsmo pilna, — 
Tik širdy šaltos snaigės netirpsta. 
Žydrą dangų dengia speigo ūkana...

CREDO

Nors drasko sodo žiedus šėlstanti kruša, 
Nors kančios lenkia širdį nusiminti, 
Nors avilm negrįžta bitinai plušą — 
Tikiu aš Visagalio Dievo mintį.

žvaigždynai, tartum didžio mieste žiburiai. 
Laukų žiedai — tie neskaityti raštai, 
Padangių ramuma ir upių sūkuriai — 
Pilni giedros, lyg nuotakos sugrąžtai.

Gyvybės alpulio ir troškio vedama.
Per pievų šaltą rasą brenda sraigė--------
Lakštingala dainuoja meilę alpdama. 
Ir akla mėlynų erdvių pakraigė.

Padangių gervės, marių žuvys ir žmogus — 
Gyvybė žemėj pažerta be saiko-------
Ir gausiai duotas žemės grožis prabangus, 
Ir nesuvokiama platybė laiko.

Nors krinta pelkėti erdvių paukštė pašauta, 
Nors paslaptį būties sunku įminti,
Nors verkia siela, lyg belaisvė prislėgta — 
Tikiu aš Visagalio Dievo mintį.
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Michelangelo Pirmojo žmogaus sutvėrimas (Freska Siksto koplyčioje Vatikane)

,3ų rinkoje. Knygą išleido 
re- 

įvado 
An- 
Os- 
psl., 
kie-

čia laida. Abi pirmosios laidos 
buvo, palyginti, per trumpą 
laiką išparduotos. Knygą dau
giausia perka amerikiečiai, o 
taip pat ir lieutviai, dovanoda
mi savo draugam amerikiečiam. 
Galimas daiktas, kad ši knyga 
vėliau pasirodys ir pigiųjų kny
gų laidoj.

JUOZAS PRUNSKIS

— Istorijos apie karą tarp knygoje savo straipsnyje pri- nių tarp gydytojų, psichiatrų 
mokslo ir religijos nėra tai be- mena mokslininko dr. Lecom- ir kapelionų. Ir jis daro išva- 
šališka informacija, o papras- te du Nouy žodžius: dą:
ta propaganda, piknaudojanti — Ne mes, o įsitikinęs ma- — Šiandieną, kada astralinė 
istorinius faktus, — rašo dr. terialistas parodo didelį (nors radiacija iš žvaigždžių, esančių 
Andrew K. Rule, vienas iš gi- ir negatyvų) tikėjimą, kai jis tūkstančius šviesmečių nuo mū- 
laus išsimokslinimo, vadovau- užsispyręs nuolat tiki, be jo- sų, gali būti užregistruota ast- 
jančių krikščionybės apologetų, kių įrodymų, jog gyvybės pra- ronomijos observatorijose, ir 
kilęs iš Australijos, studijas džia... žmogaus smegenys, mo- kai jautriausi instrumentai ga- 
ėjęs Naujoje Zelandijoje, D. raJinlų idėjų gimimas bus tik Ii mums atskleisti visą mikro- 
Britanijoje, Vokietijoje, profe- gamtamokslio išaiškinti. kosmą mažiausioje ląstelėje,
soriavęs įvairiose JAV aukš- Ant ir teol mokslas mums paruošė kelią
tosiose mokyklose. Jo ir kitų ” ne mažesniam, o didesniam ti-
vadovaujančių įvairių tikybų Filosofijos profesorius dr kėjimui. Mes esame perimti bai- 
dvasininkų pasisakymai išspaus- John F. Peifer savo rašte mi- mingos pagarbos, matydami 
dinti šiemet išėjusioje knygoje nėtoje knygoje primena moks- tuos kasdienius stebuklus apie 
“Science and Religion”, kurią limnko Pierre Teilhard de mus... '
redagavo dr. J. C. Monsma. Chardin 1959 m. išleistą kny- Dr. Aber cituoja didžio moks-

Jis, net Galilėjo atvejį prisi- gą “Žmogaus fenomenas”. Prof. lininko Alberto Einšteino pa
minęs, tvirtina, kad toje byloje leilhaid tai pasaulinio garso reiškimą tuo klausimu jo kny- 
“nei inkvizicija, nei pats Gali- antropologas ir kartu jėzui- goję “Iš mano paskutiniųjų 
lėjas nelieka nei visai balti, tas teologas. Minėtai jo knygai metų”:
nei visai juodi”. Prof. Rule pa- Įžangą parašė Sir Julian Hux- — Nors religijos ir mokslo 
brėžia, kad Galilėjo atvejį api- ley, kuris vienu metu yra ma- sritys aiškiai yra atžymėtos 
bendrinti, išvedant taisyklę, nęs, jog mokslas jau tur būt viena nuo kitos, tačiau tarp jų 
kaip teologai laikosi moksli- apseisiąs be Dievo. Įžangoje yra stiprus tarpusavis santykis 
ninku atžvilgiu ir ginčyti, jog Huzley apie prof Teilhard kai- ir . priklausomumas... Negaliu 
tai tipinga teologų kryptis, yra bėjo: “Jungdamas plačią moks- suprasti tikro mokslininko be 
“neatsakingas ir nepateisina
mas darbas.”

Dr. A. Einšteino žodis

Prof. Rule daug tipingesniu 
laiko Einšteino 1930 m. pada
lytą pareiškimą, kad “Pasauli
nis religijos patyrimas yra kil
niausia, įkvepianti jėga, re
mianti mokslinius tyrimus”. Ir 
pats prof. Rule pastebi, kad 
“didieji mokslininkai ir labiau
siai reprezentatyvūs teologai 
paprastai yra parodę karščiau
sią įvertinimą ir susidomėjimą 
vieni kitų darbais”.

Jis primena, kaip 1931 m. 
E. H. Cotton suredagavo kny
gą “Ar mokslas surado Die
vą?”, kurioje fizikai, astrono
mai, geologas, biologas ir filo
sofas palankiai pasisako religi
jos atžvilgiu. Jis primena fizi
kės L. L. Miller atvejį, kuri 
pradėjusi su fizika, susekė, kad 
svarbiausios problemos yra fi
losofinės, ir po to jai išryškėjo, 
jog svarbieji atsakymai yra te
ologijoj.

lo žiniją ir gilius religinius jaus- gilaus tikėjimo. Tai galima iš
muš bei uolų vertybių suprati- reikšti palyginimu: mokslas be 
mą, autorius palenkė teologus religijos yra luošas, religija be 
žvelgti į savo idėjas naujoje mokslo — akla.
evoliucijos šviesoje, ir moksli- Dr. Aber taipgi pi Įmena fi-

Miehelangelo Laiptų Madona, kurią skulptorius sukūre,
būdamas 16 metų.

• Lithuanian Quartet, Aloy
zo Barono, Mariaus Katiliškio, 
Algirdo Landsbergio ir Igno 
Šeiniaus novelių rinkinys ang
liškai šiomis dienomis pasirodė

Manyland Books leidykla, 
dagavo St. Zobarskas, 
žoJį paiašė piof. Charles 
goff, aplanką piešė dail. 
melskis. Knyga turi 212 
kainuoja 4.95 dol. Įrišta į
tus viršelius, atrodo gana puoš
niai. Apie “Lithuanian Quar- 
tet” noveles knygos įvado au- 

; torius rašyt. Angoff rašo: “Ši- 
: tos šešios istorijos sudaro aukš
tos literatūrinės vertės tomą. 
Nors jų paskirtis nevienoda, 
jos visos yra sėkmingos savo I 
paskiroje srityje. Jos apima be
veik visą žmogaus patirties 
skalę. Jos aktualios mūsų lai
kams. Jos aktualios visiems lai
kams, — toks tikras ir gilus 
yra jų visuotinis patrauklumas. 
Visi, kurie jas perskaitys — ir 
reikia tikėtis, kad tokių skai
čius bus gausus, turės iš jų
daug naudos. Galima drąsiai i 
pasakyti, kad šie kūriniai pa
deda geriau suprasti tą misti
nį stebuklą, kuriuo yra žmo
gaus širdis”.

Knyga gaunama ir Drauge.
• Selected Lithuanian Short 

Jtories, lietuvių rašytojų nove
lės anglų kalba, išeina jau tre- j

• Dėmesys lietuviškajai baž
nyčiai. Ryšium su naujos baž
nyčios pašventinimu gegužės 
27 d. Maspetho lietuvių para-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—1" vai. Ir 7—9 v.Vai.- _________ __________ __ _ __

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
’len. uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas PK 8-322*
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

1 pijoje, kurioje klebonauja pre
latas Jonas Balkūnas, Brookly- 
no vyskupijos savaitraštis “The 
Tablet” gegužės 19 d. laidoje 
ryškiu straipsniu kreipia ypa
tingą dėmesį į šią architektūri
niu atžvilgiu įdomią bažnyčią. 
Straipsnyje iškeliama jos lietu
viškosios architektūros bruo
žai, pabrėžiant ornamentuotų 
lietuviškų kryžių grožį. Straips
nis iliustruotas bendru naujo
sios bažnyčios vaizdu ir didžio
jo altoriaus lietuviškąja deta
le. Akcentuojama taipgi bažny
čios architektas J. Mulokas ir 
vidaus įrengimų projektuotojas 
dail. Vyt. K. Jonynas.

— Nė vienas žmogus nėra lai 
svas, jei’u jis negali įsakinėti 
sau pačiam. —Pitagoras

I
!

I

i

Rez. Ui’^ 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą Jei ne- I 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

i

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpubUc 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

, Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; treč. 
t uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
Į nuo 7 iki 8.

i

Mowrer - - sąžinės ramumą. 
Kiekvienoje toje asmenybės te
orijoje yra tiesos elementų, jos 
išryškina tik vieną aspektą 
žmogaus, kolų mes matome Šv. 
Rašto šviesoje.

|

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California

• a- no* 'ieu nuo 6—8 vai vak. 
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir Kitu laiku paga’ sutari.
Ofiso telef. 476-4042
Rez. WAlbroOk 5-3048

felefonas; GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

Valandos 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų, išskyrus trečiadienius, 
uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. Ir šeš 
tad. tik 10-12.

!

P. ŠILEIKIS, 0. P.
frutezlslas 

.painiai-f oteza: Med. bau- 
‘ažai. Spv. pagalba kojoms 
,Arcb Supports) Ir t.t 

t> x šeštadieniais 9-1.
ORTHO P F. 1)1 JOS <i:CBN«KOS IAB. 
fX50 VV. odrd su. Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR X. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priimu ligoniu* pagal susitarimą. 

Dėl valandos Jcambinti telefonu 
HEmlock 4-15>2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

DR. ZIGMAS RUD/ŲTIS
2745 VVest 69th Street

Spee. ORTHOPEDINĖS LIGOK
Priešais e>\ Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. ▼. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad
nždarvta šeštad. 10 v r. iki 2 p p

Nebeik) laureatas Compton

Dr. G. Emest Thomas, me
todistų dvasininkas, primena 
atominį fiziką Arthurą Comp
ton (Nobelio premijos laurea
tą), kuris kartą davė moksli
nę paskaitą, po kurios viena 
jauna moteris jo paklausė, ar 
jis tiki Dievą. Compton pasakė: 
“Kaip mokslininkas turiu pri
pažinti, kad neturiu faktų, ku
rie patvirtintų ar paneigtų Die
vo esimą. Tačiau kaip žmogus 
aš pripažįstu, jog neturiu kito 
išaiškinimo visatos buvimui 
kaip Aukščiausią Mintį. Aš ti
kiu į Dievą ir Juo pasitikiu”.

Presbiterionų dvasininkas dr. 
William Childs Robinson. stu
dijas gilinęs JAV ir Šveicari
jos universitetuose minėtoje

ninkus — įžvelgti savo žinijos losofą Hermann Cohen. kuris 
dvasinius atspalvius”. Tas pats knygoje “Proto religija” rašė: 
prof. Peifer cituoja ir didžio “Tiesa yra ryšys tarp mokslo 
tolimųjų erdvių tyrinėtojo, ra
ketų kūrėjo Werner von Braun
žodžius; “Dievas įkvėpė į mū
sų širdis smalsumą domėtis pa
sauliu aplink mus: Jis įgalino 
mus pasiekti mokslo žiniją ir 
davė teologinius sugebėjimus 
patenkinti tą mūsų smalsumą”.

I.aboratoriji.i tyrėjai ir 
seminarijų mąstytojai

Izraelitų teologas, filosofijos žmogaus

ir religijos”.

Psichologų teorijos asmenybei 
išaiškinti

Presbiterionų teologas dr. 
Richard W. Gray, minėtoje 
knygoje “Science and Religion” 
atkreipia dėmesį, kad žmogaus 
supratimo pilnuma aptinkama 
Šv. Rašte. Jis pabrėžia, kad 
įvairios psichologijos mokyklos 

elgesį bandė išaiškinti
išryškindamos tik kurį vieną 
polinkį: Freudas — seksą. Ad- 
leris — užtikrintą saugumą. 
Jung — aiškų tikslą ir religiją. 
Hom<y. Sullivan ir Fromm — 
tarpusavius ryšius (meilę), 
Frankl — gyvenimo prasmę, 
Rogers savęs integravimą.

daktaras Felix Aber savo 
straipsnyje minėtame kolekty- 
vin:amc veikale džiaugiasi, kad 
yra harmoningas santykis tarp 
tyrėjų laboratorijose ir taip 
mąstytojų «cminarijose ir sa
kyklose. Toks bendras darbas 
jau matomas daugelyje iigoni-

Episkopalų ministeris, buvęs 
laisvamaniu

Pagaliau įdomus liudijimas 
dr. John Clarence Petrie, ku
ris, tapęs episkopalų ministe- 
riu, vėliau per 30 metų buvo 
vadavaujančiu asmeniu laisva
manių sąjūdyje, o dabar vėl j uždaryta. 
grįžęs į krikščionybę, veda at
kaklią kovą prieš komunizmo 
užmačias. Dabar jis tvirtina, 
kad nieko nėra moksle, kas 
griautų tikėjimą. Jis pabrėžia:

— Protas ir mokslas mums 
sako, kad Dievas yra. Religija 
tai patvirtina ir skleidžia die
viško apreiškimo šviesą į 
struktūrą, kurią protas ir 
mokslas parodo tvirtose, bet 
šešėlių dengiamose linijose... 
Dievo buvimas yra neišvengia
ma žmogaus mąstymo išvada. 
Ar mes tai žinodami eisime to
liau. Jis tai paliko apsispręsti 
mums patiems.
Mokslininko nuolankumas ir 

teologo moksliškumas
Peržvelgę tuos kolektyvinio 

veikalo įvairių teologinių kryp
čių atstovų pareiškimus bei jų 
pakartojamas mokslininkų ci
tatas. mes randame religiją ir 
mokslą esant dviemis draugin
gomis jėgomis ir galime kartoti 
New Yorko Mokslo Akademi
jos prezidento A. Cressy Mor- 
rison žodžius:

— Mes dar esame tik moks
lo aušroje, ir kiekvienas švie
sos didėjimas daug ryškiau at
skleidžia protingo Sutvėrėjo 
darbą. Mes padarėme nuosta
bius atradimus. Turėdami 
moksliško nuolankumo dvasią 
ir turėdami tikėjimą, paremtą 
mokslu, mes artėjame prie kas
kart didesnio Dievo pajautimo.

O tiems, kurie neįstengia 
įžvelgti tos damos tarp tikėji
mo ir mokslo, galime pakarto
ti Pijaus Xl žodžius:

— Tie. kurie kalba apie ne
sutarimą tarp mokslo ir religi
jos. yra arba įsitikinę, kad 
mokslas yra pasakęs tai, ko;

t

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

TeL 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin. Illinois

Valandos pagal susitarimą
r«4 ofiso HE 4-584*. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71»t Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9

I
I
Į
: Antr. 1-6, t-eč., šešt pagal sutarti

;♦
Tel. ofiso HE 4-5758: Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
Bendra praktika ir Alergija;

-alandos. pirm. antr.. ketvirt. 2-9
ai. penkt. 1P v r. Iki 9 v v.; 

šeštad. 10 v. r iki 1 p. p 
priima pagal susitarimą

DR. J. G. BYLA-BYLAITIS 
.Nervų smegenų chirurgija, Hgo* 

2737 VVEST 71st STREET
V jandos tik susitaruF
Tel. GRovehill 6-3409

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spee. plaučių ir širdies) 
756 VVest 35th Street 

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 7-9. šeštad. 10-2 p. p.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Tel.: RElUnce 5-1811 
6R. WALTER L KIRSTUK 

(Lietuvis gj Jytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:38-8:30 
vai. vak šeštad t * v<t1 trečiad

ofiso ir buto Ol vmpk 8-415*

DR. P. KISIELIUS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15tb SU Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 *al. vak 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Rez. teL PR *-0563, Rez. PR 9-6730
Dr. W. Ross Dr. L Sei būtis

Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
gau Avė.. Suitė 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III. 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą.. Jeigu 

neatsUiepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rez. tel. GRovehill 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. ui. 

Penkt. tik 1—3. p. m.
| 'frnėisd L nan: •» įtarti

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA-CHIRURGS 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 
vak.. pirm., antr., ketvlr. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIV IR VAIKU LIGŲ 
i SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad. antrad.. ketv. tr penktad. 
'nuo ii vai iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 

Ligonius 1,1 val Lyto — 1 vai p Šeštad 1i 
vai. rvto iki 3 vai p. p 

Ofice tel. R!’ 7-1168 
Res. tel. U Albrool 5-3765

i 
t

t

vak.. vai 
vai.

Į DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd. 

(Damen Avė. kampas) 
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 

p. p. ir pagal apointmentą.. 
rei. Ofiso LA 5-2134. Rez. 878- ^960

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. WAlbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 Ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek 
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais "Uf 
2 vai. Iki 5 vai. vak.

»

v.

t

TeL Ofiso 247-1002 Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi Įvairios nervinės ligos 
Valandos pagal susitarimą. 

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL 8U8ITARIMZ

4

i

TVI ofLso PR 8-7773. rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street 

pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p.
’ • ' 1 6-8 v. v.

Vai.: r' - - •
antrad ir penktad

D-

DR. W. M. EISITEISINAS "E 4‘8‘8
s

AKUŠERIJA IR MOTERV LIGOS

8132 8. Kedzie Avė. WA 5-2670.
Valandos pagal susitarime Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Oftoo HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moterų Ilgo* 

2454 Wert 71*t Street 
(71-oa Ir Campbell Are. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 Ir 8—s vai vak

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialvbė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

’ Vai.: kaadlen l—l Ir _ _
šeštadieniai* 1-4 p. p

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su.-------
PAGAL 

Tel.
Skambint 2 Iki
ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kaadle

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 West 71«t Street 
kasdien nuo 8-8 vai.VAL.: _______ _____ _ _____ ______

ftettad. nuo 12:10 Iki 2:10 vai. p p
rak.,

l Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 
Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

I tJrnnlns nriims ozml «n«ttarlTr»» 
į Ofiso tel. HE 4-7007.

Namų-rez. tel. PRospect 8-90SI
DR. JANINA JAKŠEVIAIUS

(JOKŠA)____
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2OM Weet 83 Street

Vai.: Pirmad. tr ketv. nuo 8 v. Iki 
4:88; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:

,DR. JULIA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. OI 

Telef. offfcto; Prilm&n 5-6788 
Namų: BEverly 8-3*46

Prt6m. vai.: KasJien 8-» v. v., šešt.
1-4 v p p. rročiadlenl — uždaryta

I
Tel. ofisų RE 7.881b. VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm, ketv. 2-4 p. p. -tr 8-8 
p. p., šešt. 1*-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai Antrad. Ir penkt. 8-7 vai. p. p. 

, nMsnrt*
i < telefoną* — Rfshop 7-*!W'

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTER(
LIGOS

Ofisas tr rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 
penkt. nuo 2 iki 4 tr nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. tr šeštaū

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

-alandos: nuo 1-4 Ir 8-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIIS

(VA8KAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

6248 Sonth Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 8-Š. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiai* atvejais tr susitarus

TeL ofteo PR *-6448. re*. HE 4-*1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 1*1 8 v. v

TreCiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
TeL ofiso CA 6-0257. rea. PR <-«<M 

Rea. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.; 11 v ryto IKI « v. p.p.. 8-7 v.v.

jis tikrumoje nėra taręs, arba ‘’VDYTOJAS IR CHIRURGAI- 
kad religija yra skelbusi tai, 
ko ji niekada nėra mokiusi.

|
3844 63rd Street

Vai kasdien nuo 7- 4 p p >t «
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta. >

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampa* Kedzie Ir Archer) 

v A L.: kasdien nuo 2 Iki • vai. va*
Treč. Ir sekmad tik aualtaru*.

OR. ST4SY% ŽMU1DZINIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency) šaukit* telefono - 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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D?lis Pzd. Lituanistikos Instituto studentų ir sve čių tautosakos seminaro metu. Pirmojoj eilėj (iš 
kairės) — stud. Konstancija Petrylaite ir Danguolė Šukelytė. antrojoj eilėj — Gražina Bičiūnaitė, As
ta Veličkaitė. Danguolė Prišmantaitė ir kiti. Disku sijoms vadovauja stud. Jon.' s Račkauskas.

Ped'goginio Lituanistikos Instituto tautosakos seminaras. Tema: “Ugnis ir žemė lietuvių liaudės ti
kėjimuose”. Instituto studentai ir svečiai seminaro metu. Pirmojoj eilėj (iš kairės): stud- Teresė Pau- 
tisniūtė, Jūratė Juozevičiūtė, Gražina Bičiūnaitė ir kiti.

>7
J t**?1■ ist ’-o-. rv-'f.tvto stu-

(1 ožį ’ e Ilo'i ° t ■ ' d P.tryleitė tau-
t ■?’ os :'. 'r .■ sk?. t ■ referatą
‘Ugnis lieti 
runose.

ivių liaudies tikėji-

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS

Nuotraukos V. Noreikos
Susirūpinkime butinu lituanistu prieagliu

Inžinierių bei architektų, gy- I 
dytojų, chemikų ir kitų sričių 
profesionalų skaičiai mūsų išei
vijoje metas iš meto auga, o 
tuo tarpu lituanistų skaičius 
baimingai mažėja ir nyksta, ir 
toji lietuvybei grėsminga spra
ga nuolat vis didėja, nes tos 
srities prieauglio ruošimas pa
liktas lyg ir Dievo valiai. Nors 
slimboliškai tam grėsmingam 

Vtuanistų mažėjimui pristab
dyti ir įsteigtas Chicagos Pe
dagogini Lituanistikos Insti
tutas, šiemet baigiąs ketvirtuo
sius mokslo metus.. Dalis Ped. Lituanistikos Instituto rėmėjų bei 

kos seminaro metu. Pirmoj 
“Draugo” red., antrojoj eilej 
ba M. Krikščiūnas, Instituto 
sėdi kun dr. J. Kubilius, SJ.
kas; pačiame kampe — Vytautas Šimkus, Instituto rėmėjas, ir 
kiti.

svečių tautosa- 
eilėj — poetas Kazys Bradūn s, 
— Pronskus. “Naujienų red.: k l- 

Glcbos Komiteto narys; šalia jo 
Instituto Globos Komiteto iždinin-

torijos šaltiniai ir periodizaci
ja. 4. Psichopedagogiką.

Antras semestras: 1. Fonolo-; <
gija ir fonetika. 2. Lietuvių 
liaudies tikėjimai ir papročiai. 
Tautocakos seminaras. 3. Lie
tuvos kaimyninių kraštų isto
rijos bruožai. 4. Žurnalistikos 
pagrindai.

Trecias semestras: 1. Akcen
tologija. Morfologija. 2. Klasi- 

i cizmas, sentimentalizmas, ro
mantizmas ir jų atgarsiai lie
tuvių literatūroje. Literatūros 
seminaras. 3. Pasaulio lietuvių 
istorija. 4. Lietuvių kalbos me
todika ir mokyklinė praktika.

» hospitantai. Tikraisiais klausy
tojais priimami asmenys, išė
ję aukštesniosios lituanistinės 
arba tolygios mokyklos kursą 
ir baigę vietos aukštesnįjį 
mokslą (high school). Kol ku- 
r oš iš minėtų sąlygų trūksta, 
asmuo yra laikomas laisvu 
klausytoju Hospitantais laiko
mi asmenys, kurie klauso tik 
vieną ar kelis Institute einamus 
dalykus.
Studijų trukmė ir kvalifikacijos

Pilna Instituto programa išei
nama per 6 semestrus, arba 3 
metus, dirbant mokslo metų 
šeštadieniais po 4—5 valandas 
ir kitu la:ku, su pačiais studen
tais susitarus.

Europos kraštų universitetus 
Instituto Lektorių Taryba lai
ko turinčiam magistro laipsnį 
(MA ar MS). Naujus lektorius 
kviečia Lektorių Taryba.

Vadovybė

Institutui šiuo metu vadovau
ja : prof. dr. Albinas Liaugmi- 
nas (direkt.) Domas Velička 
(vicedirekt.) ir Aleksandras 
Dundulis (sekr.). Visus Insti
tuto 
nius 
džia 
ba.

mokslo ir kitus pagrindi- 
reikalus svarsto ir spren- 
Instituto Lektorių Tary-

Koreferentė ' Danguolė šukelytė 
tautos'kos seminare kritikuoja K. 
Petrylaitės referatą.

ruošti ne

Globos Komitetas

Instituto tikslas 
tiek lituanistus teoretikus, kiek 
lituanistus praktikus, t. y. li
tuanistikos dalykų dėstytojus 
lietuvių išeivijos mokykloms 
bei šio krašto mokymo įstai
goms, kur tokie dalykai dėsto
mi (pavyzdžiui, lietuvių kalba 
juk ne nuo šiandien jau dės
toma kai kuriuose JAV kariuo
menės .daliniuose, Berlitz Scho- 
ol of Languages Chicagoje ir 
kitose kalbų mokyklose). To- 
k’oms švietimo įstaigoms rei
kalingi dėstytojai ne tik gerai 
moką bendrinę lietuvių kalbą, 
bet ir sistemingai susipažinę su 
jos fonetika bei fonologija, ak
centologija. su tos kalbos isto
rija ir kitais kalbos dėstytojui 
žinotinais dalykais.

Kad Institutą baigusieji bū
tų pasiruošę ne tik dėstytojo 
darbui, bet ir lietuvių kultūri
nei pažangai kurti bei visuome
ninei veiklai vadovauti, be ati
tinkamų programos dalykų, 
kaip pvz. žurnalistika, šiuo 
tikslu atitinkama kryptimi ve
damas ir pats mokomas darbas.

Darbo kryptis
Vesdamas kurio nors dalyko 

praktikos pamoką Chicagos 
Aukštesniojoj Lituanistikos Mo 
kykloj, Instituto studentas ruo
šiasi uždaram praktiniam mo
kyklos darbui, o specialiuose 
pusiau viešo pobūdžio Instituto

2. Rea- 
natūralizmas, simbo- 

impresionizmas ir jų

seminaruose, pats skaitydamas 
ar kritikuodamas kito parašy
tą referatą, dalyvaudamas dis
kusijose ar diskusijoms vado
vaudamas, jis ruošiasi kultūri
nė kūrybos veiklai bei jos va
dovavimui. Pusiau viešo pobū
džio seminarai, kuriuose, be pa
čių studentų, dalyvauja Insti
tuto rėmėjai ir visų dalykų lėk- ir kaip rimtai Vertinamos jau- 
toriai, kaip patirtis parodė, yra nosios kartos idealistinės pa- 
reikšmingi abiem pusėm: ir stu. stangos. Jos vertinamos ne tik 
dentams, ir 
bei (siaura 
nei.

čios, nėra jokio generacinio ply
šio, apie kokį nūdienėje mūsų 
spaudoje taip dažnokai užsime
nama. Per seminarų diskusijas 
Instituto studentai praktiškai 
jau yra patyrę, kiek vyresnio
ji karta savo įdomiomis moksli
nėmis paskaitomis gali pratur
tinti studento kultūrinį akiratį,

istorija. 2. Ekspre- 
estetizmas, futuriz- 
atgarsiai lietuvių li- 
Naujausioji lietuvių

Instituto rėmėjams žodžiu, bet ir gyvu pinigu. Be 
prasme) visuome- smulkesnių sumų, sudėtų pa

vienių asmenų ir organizacijų, 
kurių dėka Institutas šiuo me-

Studentui toks seminaras yra tu ir laikosi> paskutiniuoju lai. 
ku po 250 dolerių paskyrė Lie
tuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris ir Varpininkų Filiste
rių Draugija, o JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdyba 

509 dolerių.

dėkinga ir graži proga parody
ti savo sugebėjimams bei polė
kiams, įsigyti pilietinei žodžio 
drąsai, pamatyti kitų ir savo 
trūkumams ir jiems pašalinti. 
Rėmėjams, kurie padeda Insti
tutą išlaikyti pinigais ar dar
bu, šiokie seminarai yra vie
nintelė proga susipažinti su 
Instituto darbu, jo mokslo ly
giu bei pažanga.

Ketvirtas semestras: 1. Sin
taksė. Dia’ektologija. 
lizmas 
lizinas,
atgarsiai l’etuvių literatūroje. 
Literatūros seminaras. 3. Lie
tuvos kultūros istorija. 4. Isto
rijos dėstymo metodika ir mo
kyklinė praktika. 5. Tautybės 
samprata ir tautinė individua
lybė.

Penktas semestras: 1. Lietu
vių kalbos 
sionizmas,I mas ir jų 
teratūroje. 
literatūra okupuotoje Lietuvoje 
ir išeivijoje. Literatūros semi
naras. 3. Lietuvos istorijos 
problemos 4. Lietuvos etnogra
fija. 5. Lietuvių literatūros dės
tymo metodika. ir mokyklinė 
praktika.

šeštas semestras: 1: Lietu
vių kalbos seminaras. 2. Lietu
vių tautos istorijos metodolo
gija. Semmaras. 3. Lietuvos me
no istorija. 4. Lietuvių kalbos 
dėstymas nelietuviams (meto
dika).

Š:e mokslo dalykai, prisilai
kant prie dėstymo sąlygų bei
aplinkybių, numatomi dėstyti tų) 
ir neakivaizdiniu (koresponden-

Asmenys, išklausę dvejų me
tų kursą ir išlaikę nustatytus 
egzaminus, laikomi kvalifikuo
tais pradinių lituanistinių mo
kyklų mokytojais. Jiems išduo
damas Instituto baigimo pažy
mėjimas su išklausytų ir išlai
kytų dalykų pažymiais.

Baigę trejų metų Instituto 
kursą ir parašę pasirinkto da
lyko (kalbos, literatūros ar is
torijos) diplominį darbą įsigy 
ja aukštesniųjų lituanistinių 
mokyklų mokytojo cenzą. Pa
sirinkusiems specialybe lietuvių 
kalbą suteikiama teisė būti lek
toriais nelietuvių švietimo įs
taigose, kur toji kalba dėstoma. 
Ba:gusiam trejų metų kursą 
išduodamas Instituto baigimo 
diplomas, kuriuo suteikiamas 
lituanistikos bakalauro laipsnis. 
Kartu išduodamas pažymėjimas 
su išklausytų ir išlaikytų daly
kų valandų skaičiumi bei įver
tinto 
miais.

Už

Be to, šie seminarai parodė, 
jog tarp rinktinio lietuvių jau
nimo, lankančio Institutą, ir 
tarp vyresniosios kartos, šį 

1 Institutą visokeriopai remian-

Einamieji mokslo dalykai
Pirmas semestras: 1. Bend- ciniu) būdu. Šioks dėstymas 

rinės lietuvių kalbos kursas; 
rašomieji darbai: rašiniai bei 
vertimai iš anglų kalbos. (Kur
sas privalomas naujai įstoju
siems studentams.) 2. Lietuvių 
liaudies poezijos žanrai (epas,
lyrika, drama). 3. Lietuvos is- jų grupių: tikrieji, laisvieji

bus galimas pradėti, atlikus ne 
maža paruošiamųjų darbų, ku
rie palengva jau eina į priekį.

Klausytojai

Instituto klausytojai yra tri- 
ir

In-tituto studentų proseminarinėį ka-
Instituto diplomante, Gia- 

Teresė Pautieniūtė, Danguolė šukelytė, Dalia 
Indreikaitė (pila kavą), Jūrate Juozevičiūtė ir Jonas Račkaus
kas, paskutiniojo semestro studentas.

Dalis Ped Lituanistikos Instituto rėmėjų bei svečių posemina- 
rinėje kavutėje (iš kairės): Juozas Šlajus, Mečys Valiukėnai 

"Dirvos" Bendradarbių Klubo atstovas,- Meč>s Meckevičius, 
Varpininkų Filisterių D jos pirm., kun. Pr. Garšva — "Draugo” 
redaktorius, .Juozas Mnsilionis — CALM direktorius ir Jeroni
mas Ignatonis — JAV LB švietimo Tarybos pirmininkas.

Dalis Ped. Lituanistinio 
vutėj (iš kairės): Asta Veličkaitė 
žiną Bičiūnaitė,

Instituto Globos Komitetas 
rūp’nas'. Instituto išlaikymu. 
Globos Komitetą sudaro: kun. 
Brunonas Markaitis, SJ, (pirm), 
Lietuvos gen. konsulas dr. Pet
ras Daužvardis, Profesorių D- 
jos pirm. Matas Krikščiūnas, 
LB Centro Valdybos pirm. Jo- 

-nas Jasa tis, LB švietimo Ta
rybos atstovas Juozas Tamulis, 
kun. dr. Jonas Kubilius, SJ, 
(Globos Komiteto iždininkas) 
ir Instituto Lektorių Tarybos 
atstovas Domas Velička.

Instituto studentė Jūratė Juo- 
seminare 
paruoštą 

liaudies

Naujų studentu registracija

diplominio darbo pažy-

Moksk) mokestis
mokslą visi Instituto 

klausytojai moka po 40 dol. 
metams. Aukštųjų mokyklų 
(kolegijų, institutų, universite- 

studentams, lankantiems
Institutą, šis mokestis jų pa
čių prašymu gali būti sumokė
tas iš Instituto Globos Komite
to stipendijų fondo. Globos Ko
miteto nuožiūra nuo šio mokes
čio atleidžiami ir kiti Instituto 
klausytojai.

Lektoriai

Kurie ateinanč'ais mokslo ■ zevičiūtė tautosakos 
skaito Zitos Acalinaitės

Į referatą “Žemė lietuvių 
tikėjimuose”.

Koreferente Gražina Bičiūnaitė 
skaito savo pastabas dėl referatų 
skaitytojų tarties bei kirčiavimo.

Koreferentė Teresė Pautieniūtė 
tautosakos scmin re kritikuoja Z. 
Acalinaitės referatą.

metais galvoja lankyti Ped. Li
tuanistikos Institutą prašomi 
registruotis jau dabar. Užsira
šyti galima Jaunimo Centre 
pas Instituto iždininką tėvą 
J. Kubilių ir šiuo adresu: Do
mas Velička, 7838 S. Green St., 
Chicago 20, III. Telef. VI 6- 
7624.

Institute šiuo metu dėsto: 
prof. dr. Petras Jonikas (kal
bos dalykus) prof. dr. Albinas 
Liaugminas (ped. dalykus), 
prof. dr. Vanda Sruogienė (Lie
tuvos istoriją), Aleksandras 
Dundulis (kalbos ir literatūros 
metodikas), Vincas Liulevičius 
(pasaulio lietuvių istoriją ir ist. 
dėstymo metodiką), Petras 
Malderikis (psichopedagogiką), 
kun. dr. Juozas Prunskis ir Ka
zys Bradūnas (žurnalistiką), 
dail. Adolfas Valeška (Lietu
vos meno istoriją), Domas Ve
lička (bendr. lietuvių kalbą ir 
literatūrą).

Instituto lektoriais gali būti 
asmenys, baigę aukštąjį moks
lą magistro ar daktaro laips-; b<-‘t kokios kultūrinės veiklos 
niu. Baigusius Lietuvos ar kitų i sąlyga. D. Vk.

Institutą gali lankyti visi tik
raisiais, la.svaisiais klausyto

jais ar hospitantais be amžiaus 
skirtumo. Prireikus, gali būti 
suorganizuota ir speciali kurio 
nors dalyko, pvz. lietuvių kal
bos, grupė. Bent patenkinamas 
bendrinės lietuvių kalbos mokė, 
j i mas ypač reikalingas tiems, 
kurie norėtų bendradarbiauti 
ar jau bendradarbiauja spaudo
je. Apskritai gimtosios kalbos 
mokėjimas juk yra pagrindinė*

• Lietuvis mokslininkas ma- 
temetik i suvažiavime. Dr. Čes
lovas Masaitis šią savaitę da
lyvavo Prisitaikančios struktū
ros sistemų klausimams svars
tyti matematikos mokslininkų 
konferencijoje Chicagoje. Pri
sitaikančio- struktūros sistemų 
teorija yra visai nauja mate
matikos šaka, kuri modernioje 
civ 1 jojo įgauna didelės 
r< ikšmės. Šioje matematikų 
konferencijoje dalyvavo apie 
2CC n- iii .-i iš įvairių JAV 

tų ii valstybinių bei 
tji . no institutų. Dr. 

šiuo metu dirba
Balistikos tyrimo laboratorijo
je Abcrdeen, Mary landė.

umv
privačių
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JAM NESTINGA KŪRYBINIO

POLĖKIO IR VILTIES
ni leidėjai, lietuvio rašytojo 
knyga jokiais šauksmais neįsi
prašo į tautiečio pastogę, dva
sia snaudžia ir snūsta, o rūpes
tėlio beveik jokio! Na, gal kam 
atrodo, kad dar 500 metų Ame- 

i rikos lietuviai turės tiek rašy- 
i tojų, kiek , šiandien jų turi! 
Drįstu skatinti tokias viltis, nes 

Į kūdikėliams priklauso dangaus 
karalystė...

Mažiausiai galima prikišti 
pačiam tremties lietuviui rašy
tojui. Jam nestinga nei kūrybi
nio polėkio, nei ambicijos gerai 
užsimotą darbą atlikti, jam ne-j 
stinga vilties ir pasiryžimo iš
silaikyti meninėse aukštumose. 
Savos visuomenės truputį nuo
širdžiau paremtas (pvz., išper- 
kant išleistus lietuvių rašyto
jų veikalus), jis galėtų dar sun
kesnę naštą ant savo pečių pa
kelti ir dar vertingesnių veika
lų sukurti. Deja, gyvenimo są
lygos, ypač laiko stoka, kerta 
mūsų rašytojų sparnus, maži-

(Atkelta iš 1 psl.)
boką erotinių eilėraščių rinki
nį. Greičiausiai ir tų knygų 
vardas bus Erotika. Kada tą 
rinkinį baigsiu ir jam leidėją 
surasiu — šiandien atsakymo 

• dar neturiu.
Šiemet, Maironio metais, bus 

išleistas mano lyrikos rinkinys 
Aukos taurė. Leidžia Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas J. Ka
počius. Meniniu knygos apipa
vidalinimu rūpinasi dail. Tel. 
Valius. Aukos taurę pripildė 
daugiausia religinio nusiteikimo 
eilėraščiai. Kaž kodėl man pa
čiam nuolat kyla klausimas: ! 
ar galėčiau kitą tokį lyrikos 
rinkinį parašyti? Vargu, nes 
daug kas širdy pakito.

— Kaip vertinate tremties 
ir pavergtos Lietuvos rašytojų 
kūrybą?

— Trumpas klausimas, bet 
didelė problema...

Kadaise, kai bandžiau teigti, l 
kad gyvenimo sąlygos lemtin- mūsų rašytojų sparnus, maži- 
gai veikia rašytojo kūrybą, bu- na JU kūrybos k.ekybę ir gal 
vau smarkiai užpultas ir api- ne^ kokybę. Tačiau ir tuo atve- 
bartas. Šiandien, kai ir vėl ke- jei sulauksim laisvės die- 
liolika metų nuriedėjo pelkės- 
na, gal ir tie, kurie andai mane 
peikė, jau mato, kad kiekvienas 
kūrėjas privalo turėti nors pa
kenčiamas kūrybos sąlygas, 
kurių pagrindinė — daug laiko, 
ne jo trupinėliai.

Deja, ir tie, kurie jau Ame
rikoje išgyvenome tuziną me
tų, tų pakenčiamesnių sąlygų 
dar vis neturim. Belieka tik pa
čiam plaktis, o drauge ir ste
bėtis, kad turtingo krašto, tur
tinga lietuvių bendruomenė ne
pajėgia taip susiorganizuoti, 
jog ir savos kultūros ugdymui 
nors šis tas būtų atseikėjama. 
Ypač liūdnoj būklėj atsidūrė 
mūsų dailiojo žodžio kūryba. 
Vienas po kito dingsta žymes-

i

f

Vėjuotoj ir nuogoj pagairėj mano medis stovi, »
Su vėtromis praskrieja metai jo šakom. (S. Santvaras)

V. Maželio nuotrauka

LIETUVAITE TARPTAUTINIAME
ŽYY

MINERALOGŲ KONGRESE
Mineraloge dr. J. Rimšaitė 

buvo viena iš Kanados Geolo
ginės Tarnybos (Geological 
Survey of Canada, Ottavva, On- 
tario) delegatų Tarptautiniame 
Mmeralogų Sąjungos (Interna- | 
tional Mineralogical Associa-1 
t.on) kongrese, įvykusiame š. 
m. balandžio 17—20 dienomis 
Wash.ngtone, D. C. JAV.

Laktai ė padarė pranešimą, 
vaizdi.ai iliustruotą spalvoto
mis nuotraukomis, iš savo uo
lienas sudarančių žėručių ty- 

i nuėjimo.
I

rica), finansuotojas — Tauti-I 
nis Mokslų Fondas (National j 
Sc ence Foundation). Kongreso 
tikslas — pakelti tarptautinį * 
susipratimą ir tarpusavį moksli
ninkų bendradarbiavimą.

B. S.

I

.— Per paskutinius 3,456 metus 
žmonija be karų išsivertė 230 me-

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 
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I nos, tremties rašytojai nebus 
išjungti iš tarpo tų, kurie su 
visu užsidegimu kūrė prisikė
lusios ir kovojančios tautos 
giesmę.

Lietuvoj lietuvis rašytojas 
yra belaisvis Net ir apribotos 
temos veikalas ten yra nemok
šų taisomas ir koreguojamas. 
Kaip tamsoj negali pražysti le
lijos žiedas, taip nelaisvėj ne
įmanoma sukurti meniniu po
žiūriu didžiai vertingų grožinės 
literatūros kūrinių. Tačiau tai 
yra tik išorinis įspūdis. Kokius 
kalnus nuvertėm tremty ir ko
kius darbus atlikom namie bū
dami, galėsim objektyviai įver
tinti tik tada, kai, niekeno ne
prievartaujami, viską galėsim

sukrauti į tas pačias lentynas romi nuostoliai Lietuvoje būtų 
ir ant tų pačių svarstyklių pa- išlyginti čia, Amerikoj. O tam 
sverti.

— Kokią kūrybą labiau ver
tinate. — grynai estetinę, ar 
maironinę, kuri žadina tautą?

— Maironis tik todėl ir yra 
didis poetas, kad 
visų pirma yra 
subtiliau tariant, 
stokojanti emocijų
ko temos išgyvenimo. Gal aš 
klystu, bet man visada atrodė, 
kad kiekvienas žodis yra dailus, 
jeigu jis yra dailiai pasakytas.

— Kokie pageidavimai skaity
tojui

jo kūryba 
literatūrinė, 
meninė, ne- 
ir betarpiš-

“International Mineralogical į 
Associat.on” yra 22 tautinių 
mineralogijos mokslo draugijų Į 
junginys, šiame trečiame bend- ’ 
rame kongrese dalyvavo apie 
pora šimtų mokslininkų iš įvai
rių pasaulio kraštų: Austrijos, Į 
Belgijos, Bulgarijos, Čekoslova- 
k.jos, Egipto, Italijos, Norvegi
jos, Olandijos, SSSR, Suomijos, 
Švedijos ir kt. Pranešimus įvai
riomis mineraloginėmis temo
mis skaitė mineralogai iš 'JAV, 
Anglijos, Australijos, Danijos, l 
Indijos, Ispanijos, Japonijos, 
Kanados, Naujosios Zelandijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos ir Va
karų Vokietijos.

Suvažiavimas buvo paįvai
rintas ekskursijomis po minera- | 
logijos mokslui įdomesnes New Į 
Yorko, New J.ersey, Pennsylva- i 
nijos, Maryland ir Virginijos vie 
toves bei į Philadelphijos, New 
Yorko, Netv Haven, Conn., ir 
Cambridge, Mass., mineralogi
nius muziejus, taipgi į Washing-' 
tono, D. C., Carnegie Instituto 1 
Geofizikos laboratoriją, į Na- į 
tional Bureau of Standards ir j 
į JAV Geologinę tarnybą (US 
Geological Survey).

Kongreso pranešimai vyko 
JAV Tautinio muziejaus, Smith ; 
sonian Instituto patalpose (US.i
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TELEVIZIJAS i
paprastas ir spalvotas nebrangiai ! 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, į 
už dirbtuves darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

I. MIGLINAS
2549 W. 69th St. U a. PR 6-1063
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RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka i’, ko
mentarai, muzika, dainos ir jJiag 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten . gaunamas ir 
Draugas”.

i

MOVI NG
ŠERĖNAS perkrausto baldus 

kitus daiktus. Ir iš to.” Miesto
R 
ir 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis 

Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais Ir sekmadieniais nuo 8 Iki 
S:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė.,

Chicago 29. TU.

<— ~ " —-—==
MOKYKLOS UŽBAIGIMO ŠVENTĖ BUS VISOS ŠEIMOS

ŠVENTE, KAI TURĖSITE SKANIŲ MUSŲ TORTŲ

%

ir visuomenei?
Pageidavimai tegali būti 

trumpi: netikėkit, kad dar 
metų Amerikos lietuviai 
tarpe turės tokį didelį bū-

čikagiečiams jau gerai yra žino
mas puikus Brighton Bakery Felikso 
Mackevičiaus gaminių skonis. Gyve
nantieji ne Chicagoje dabar taip pat 
gali apsirūpinti skaniais Brighton 
Bakery gaminiais: Raguoliu (Baum- 
kuchenu), lietuviškais biskvitais, įvai
rių skonių pyragaičiais, aguoninėm 
babkom, medauninkais, mazurkomis.

visai
560
savo
rį rašytojų! Pasistenkit, ilgai
nedelsdami, kad jie savo misi
ją atliktų' iki pabaigos ir mir
tų, savo tautiečių nekeikdami. 
Metas, pats metas subrusti, kad 
lietuvių grožinei literatūrai da.

lietuviško skonio keksais, įvairiais tortais, astuonių rūšių duona 
ir kitais gaminiais. Tuos visus gaminius BRIGHTON BAKERY 
pasiųs jums paštu. Reikalaukite gaminių kainoraščio, iš kurio 
pasirinksite kas jums yra reikalinga. Cikagiečiai gali vietoje (ke
pykloje) gauti jau pagamintą prancūzišką tešlą, iš kurios patys 
namie pasigamins sau pageidaujamus kepinius.

BRIGHTON BAKERY
2457 West 46th Place

Chicago 32, Illinois Telef. Vlrginia 7-1250
BRIGHTON BAKERY GAMINIŲ REIKALAUKITE

VISOSE MAISTO KRAUTUVĖSE

J /

VALANDOS 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad nuo 9 iki 12 30 p. p

I

sąjūdžiui, tai didžiulei ir gyvai j 
bangai sukelti daug nereikia — 
tik prisiminkim ir įsiklausykim 
Martyną Mažvydą: “Imkit ma
ne ir skaitykit, ir skaitydami 
permanykit”...

Kaip iš sukaktuvininko pa
sisakymų matome, jog, nežiū
rint visų gyvenimo sunkumų, 
audrų ir likimo smūgių, sukak- 
tuvinnkas dar nėra pavargęs, 
daug rašo ir, metų naštai vis National Museum, Smithsonian

I
Kongreso globėjas — Ame- ! 

rikos Mineralogų Draugija 
(Mineralogical Society of Ame-

didėjant, nei nemano jai nusi- .Institution). 
lenkti. Tokį mes Stasį Santva
rą matome ir kasdieniniame gy
venime. Tiesus, judrus, taip 
pat gražiai besišypsąs ir dar

■ nesuamerlkonėjęs. Todėl verta 
yra ir teisinga, kad birželio 2 
d. Bostono ir apylinkių lietu
viai sukaktuvininkui Stasiui

I Santvarai ruošia viešą pagerbi
mą. Povilas Žičkus

1

SIUNTINLAMS SIŲSTI Į LIETUVA GERIAUSIA TIESIOGINIAI 
BE TARPININKŲ PER LTCENZUOTĄ LIETUVIŲ FIRMĄ 

“COSMOS PARCELS ENPRESS CORPORATION”
Viena iš penkių Inturisto, dabar Vniešposyltorg įgaliota pri

imti ir siųsti siuntinius j Lietuvą ir kitus SSSR kraštus.
Siuntiniai pristatomi gavėjams Lietuvoje per 6—7 savaites ir 

nei vienas siuntinys neužkliuvo ir nedingo.
Dabar tik ką gautas leidimas kai kuriems vartotiems daiktams 

siųsti į Lietuvą licenzuotuose siuntiniuose apmokant muitą -čia — 
būtent:
laikrodžiai, juvelirinės brangenybės, radio ir foto aparatai, siuva
mos mašinos, rašomos mašinėlės, muzikos instrumentai, amato 
įrankiai ir pan. Taip pat siunčiame drabužių standartinius siuntinius. 

Pavyzdžiui: 3 kostiumams vilnonės medžiagos $24.50. Su per
siuntimu $45.

MAISTO siuntiniai iš DANIJOS pristatomi gavėjams per 3 
savaites. Dėl informacijų bei nemokamų katalogų prašome kreip
tis į:

“COSMOS PARCEL EXPRESS CORPORATION”
3212 South Halsted Street. Chicago 8, Illinois, Tel. CA 5-1664, ar

”MARQUE.TTE GIFT PARCEL SERVICE"
2439 West 69tli Street, Chicago 29, Illinois, Tel. WA 5-2737

E. Žukauskas, M. Veleckas i

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puiki; mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956—1961 metą modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-iy mėn. 
garantiją

f!0%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 

iž apdraudę nuo ugnies ir a.uto-;.jĮ 
no! >1110 pas £

FRANK Z A P O L I S |
32O«% Wcst 951h Street 

:hicago 42. Illinois
MTel • «A. 4-SO54 ir Grt. 6-4339.1
f**- --s®-

VSSTI VII M OT’tAI kOS IX 
įmins KCSIf * TOTO.JKAFI.JO 
MCSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PROTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VT 7-2481

(Incorporated)
JKnVAKMA.S t EIS,

.MEDAt’S KOPIMO ŠVENTE
Medaus kopimo baigtuvės daž

nai lietuviams išvirsdavo į šventę 
su vaišėmis, į kurias sukviesdavo 

(gimines ir kaimynus.
Kviečiamieji atsiveždavo kepinių, 

mėsos, gėrimų.
Į kepimo pabaigtuves kviesdavo 

ir neturtingus kaimynus sodinda
vo" v.ž stalo ir elgetą, jei jis tuo 
metu pasimaišydavo.

Išskirdavo rusą ar kitos tikybos 
žmogų. Tokiems nedarydavo išim- 

-ties jri jie būdavo seni vietos gy
ventojai. kaimynai. Bet būdavo 
vietų, kur iš vaišių neišskirdavo 

į ir žydo.
Medaus kopimo metu pasiųsda

vo net kito kaimo ligoniams ir ne
turtingiems senukams, kiti — ku
nigams ir bažnyčios tarnams, 
miestelio elgetoms.

Turtingesni bitininkai kopimo 
i proga vaišindavosi net po trejetą 
dienų.

—»
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Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau 
šiai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau 
gumas, skubus ir malonus patar 
navimas
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4J4%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

I

GEGUŽĖS MĖNESIO
IŠPARDAVIMAS 

NAMŲ RAKANDŲ 
Televizijy, pečiu, refrige- 
ratoriu, auksiniu daiktų, 

laikrodėlių, deimantų.
SUDRIKO KAINOS ŽEMESNES 

KAIP KITUR

LENGV AIS I.šSIMOKĖJIMAIS 
dalių miegamojo kambario 

setai nuo .......................  $89-00

dalių miegamieji nuo .. $139.00 
dalių svečių kambario i

setai nuo.. $89.00 iki $400.00 
Karpetai. virtuvės setai, pečiai. ' 

šaldytuvai, skalbimo mašinos, mat
racai. televizijos, lietuviškos plokš
telės.

3

4
2

BUDRIK 
FURNITURE 

3241 So. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
Sudriko radio į programos sekmad. 
š stoties WHFC. 1450 kil nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

MOVING
Apdraustas perkraustyma* 

Įvairių atstumu
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė. 
Tel FRontier 6-1882

i*

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. VVestern Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. WAIbrook 5-5121

I

i

I
l

INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!
Stein Tevtile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainan! 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galimą 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

STEIN TEXTILE CO. --

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.
TELEFONAS — HARRISON 7-3737

Mūsų naujas adresas yra tik blokas j rytus ant Roosevelt Rd. 
nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų.

Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo į Šiaurę 
ant Jefferson St. — aikštėje

Atidaryta kasdien įskaitant ir sekmadienius nuo 9 v. r. 
iki 5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta.

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 26 d. S

karta B. Armonienės knygoje

MARGIS MATULIONIS, Chicago, III. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
K. Žoromskis Pamaryjei

Anglų kalba A. L. Nasvyčio parašytoji Barboros Armonienės kny
ga “Leave Your Tears in Moscow” mūsų lietuviškoje spaudoje buvo 
įvertinta gana palankiai. Kiek šykščiau. bet bent neprieštaringai atsilie
pė ir vienas kitas amerikietis. Lietuviškieji vertinimai buvo rašyti 
išimtinai vyresniosios kartos žmonių. Šį kartą norėtume skaitytojus 
supažindinti su mūsų jaunosios kartos nuomone. Tam tikslui persi
spausdiname straipsnį iš Chicagos Aukštesniosios Lituanistikos mo
kyklos laikraštėlio “Tėvynės atgarsiai (33 ir 34 nr.), išeinančio kas 
mėnesį, redaguojamo ir prirašomo pačių šios mokyklos mokinių. Straips
nio “Palik ašaras Maskvoj” autorius yra tos mokyklos 8b klasės mo
kinys Margis Matulionis, taipgi amerikiečių kolegijos studentas. Kai 
kurios jaunimo čia keliamos mintys, manome, turėtų būti imamas dėme
sin, leidžiant ateityje panašius leidinius arba net ir darant grožines 
mūsų literatūros vertimus anglų kalbon. Red.

javo humanitarinius mokslus: 
psichologiją pas prof. E.Spran- 
gerį, religijos filosofiją pas 
prof. R. Guardinį, Šv. Raštą 
— pas prof. K. Adam, o taip 
pat prancūzų literatūrą. 1949 
rudenį atvykusi į JV, apie me
tus dirbo Brooklyne Micamold 
fabrike. Prel. J. Balkūno pade
dama, 1950 gavo Šv. Jono uni
versiteto, Brooklyne, N. Y., sti
pendiją farmacijai studijuoti.

Nuo antro kurso 1951/52 per 
Lietuvos Laisvės Komitetą ga
vo Laisvosios Europos Komite
to stipendiją: trejus metus Šv. 
Jono Universitete ir vienerius 
metus, tęsdama 1954/56 ma
gistro studijas Madisono Uni
versitete, Wis. Po to 1956/58 
dirbo Warner - Lambert Co. 
tyrimo institute Morris Plains, 
N. J. 1958/61 New Jersey Vals- 

(Nukelta J 7 psl.l

Siųskite dovanas savo artimiesiems 
Lietuvoje ir tolimame Sibire per 

PATIKIMĄ FIRMĄ

Jau tiek triukšmo sukelta 
lietuvių visuomenėje dėl šitos 
knygos! Jau sudarytas aukų 
rinkimo fondas, kurį naudojant 
leidinys bus platinamas angliš
kai kalbančiosios visuomenės 
tarpe, nes ši knyga parašyta 
anglų kalba. Lietuviškuose laik
raščiuose rašoma apie ponięs 
Barboros Armonienės stebuk
lingą atvykimą į JAV po ilgos 

kančios Sibiroir žiaurios 
kūmose.

Po tokių 
sidomėjau 
moniene ir jos

reklamų aš irgi 
ponia Barbora

dy-

mui, bet ir pačiai įvykių eigai. 
Vis taškai, vis reikia skaityto
jui sustabdyti mintis. Beveik 
atrodo, kad elementorių skai
tome! Jau ir nebenuostabu, kad 
žodynas neturtingas. Kiek kar
tų sutikau tą vos vos ant ko
jų bepastovintį epitetą “niu!” 
Galiu jau beveik girdėti tokius 
protestus:

. — Daktaras Nasvytis norė
jo įkvėpti bendram 
nuoširdžią kaimietišką

su- ferą.
Ar- Betgi man atrodo,

kūriniui 
atmos-

kad tai
pergyvenimų Yra nesąmoningas viešas ponios 

knyga “Leave Yours Tears in Armonienės įžeidimas! Juk ji- 
n ai ne tik baigė gimnaziją Lie
tuvoje, bet dar ir studijavo 

laimė, ir dėka p. Dundulio Ii- j d:i metus “home economics”. Ir 
tuanistikos mokyklos mokyto- Pf šito drįsti jai primesti kai- 
jo, knyga pateko į mano ran-1 rojiško naivumo bruožus! 
kas. ■ M"”1 atrodytų logiškesnis paaiš-

Viršelis patrauklus. Vyties' ki "mas kitur. Daktaras Nasvy- 
kryžius ir mūsų tautinė trispal- besikalbėdamas su ponia
vė: Bet... Pirmasis nusivylimas i rmoniene, greitomis užrašė 
mane apėmė, kai tik pažvelgiau Jos sakinius sutrumpintoje for- 
į viršelį. Štai autorė ne Barbo
ra Armonienė, bet “Barbara”... 
Nejaugi tokia šauni lietuvė jau 
rodytų pirmuosius skaudžius 
nutautėjimo ženklus? Graudu 
pasidarė man, lietuviui, žvel
giant į šį jau sukraipytą vardą. 
Bet greit nuvijau šias mintis, 
prisiminęs vieno filosofo pras
mingus žodžius; “Nespręsk

Moscow”. Užsimaniau būtinai 
perskaityti! Nusišypsojo man 
laimė, ir dėka p. Dundulio li-

imoje ir, grįžęs į darbo savo 
i kambarį, juos ta pačia forma 
parašė spaudai, be jokių taisy
mų ir perdirbimų.

Net ir argumentas, kad 
nia Armonienė, ilgus metus 
vendama Sibire, būk tai 
miršusi lietuvių kalbą, kas 
sakinių trumpumo išdava, 
tolygiai ją įžeidžiantis, neįtikė- 

knygos vertės iš jos viršelio”, tinas ir nepriimtinas. Kiekvie- 
Norėjau ir tiksliau susipažinti nas šios knygos skaitytojas ga- 
su knygos turiniu, o ypatingai U labai lengvai pastebėti, kad 
su dr. A. L. Nasvyčio anglų ponia Armonienė per visą šitą 
kalba, nes nuo josios švarumo i laikotarpį Sibire palaikė arti- 
ir lankstumo daug priklausys "
visas šios knygos pasisekimas 
amerikiečių masėse, o dar svar. | 
biau — aukštesniųjų valdžios 
pareigūnų tarpe.

Beskaitydamas knygą, susi
laukiau ir antro nusivylimo. To- ji vardai, visur, kur tik .įma- 
li gražu nuo natūralumo, kokį 
pasiekia tas rašytojas, kuris 
puikiai moka anglų kalbą. Sa
kiniai nuobodžiai parašyti, visi 
panašios struktūros, be jokio 
įvairumo. Jų trumpumas ne tik do, kad tuo norima amerikietį
kenkia knygos idėjų išreiški- skaitytoją palankiai nuteikti

po- 
gy- 
pri-

knygos atžvilgiu, koks
tada yra skelbiamosios kny
gos pagrindinis 
ne noras 
amerikiečio 
išlaisvinimo 
amerikiečiui 
išlaisvinimu ir ypatybių išlaiky- • linis pilietis tiki į absoliutinę 
mu, jeigu patys lietuviai jų at- ■ JAV stiprybę. Atskirti nuo Eu- 
sižada? Šio tikslo siekiant, rei-; ropos ir Rytų Pasaulio dviem 
kia ypatingai pabrėžti sovietų vandenynais, amerikiečiai jau 
vykdomą Lietuvos genocidą, seniai užmiršo karo pavojus, o 
bolševikinius žiaurumus. Šioje > gi jau niekas ir nebeatmena ci- 
knygoje aprašomas ne genoci ' vilinio karo baisenybių. Taigi, 
das, bet “de facto” vienos mo- komunistinis slibinas šliaužia

tikslas? Ar 
teigiamai nuteikti 
nuomonę Lietuvos 
reikalams ? Kodėl 
rūpintis Lietuvos

das, bet “de facto” vienos mo
ters pergyventos kančios rusų

gali pasiekti svarbių rezultatų vis artyn ir artyn prie šito ra-! 
kasdieninėje kovoje prieš ko- maus avių pulko, kurio sargy- 
munizmą. Šiandien žmonės yra binis šuo jau seniai miega šil- 
perdaug užmigę ant laurų, lai- tos saulės atokaitoje. Pažadinti 
mėtų antrajame Pasauliniame jį aiškiai reikia! Ir gal su Die- 
kare. Ypač Amerikoje,
aukštos civilizacijos krašte, ei-

4102 So. Archer Avė., Chicago 32, III.
Ši firma veikia jau 27 metai ir kiekvienam siuntėjui 

pristato pakvitavimą pasirašytą gavėjo
Telef. FRontier 6-6399

i 
šiame vo pagalba ponios Armonienės I 

knyga padės tam supurtymui,1 
kuris jau seniai turėjo ameri
kietį išbudinti iš snaudulio. Šio 
tikslo siekiant, pilnai sutinku, 
tik su kai kuriomis pataisomis, 
kad “Leave Your Tears in Mos- 
cow” būtų platinama.

Ir mūsų jaunimui patartina 
šią knygą perskaityti.'

Kas gerą skonj,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vietory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

/

masi įvairiais pavyzdžiais įro- R. Šomkaitė - farmacijos daktare
dyti, kaip komunistai naikina 
individo teises. Taigi, kaip ga
lima daugiau ko nors tikėtis 
iš šios knygos, kaip vien tik 
užuojautos poniai Armonienei 
ir neapykantos komunistiniam 
gyvenimui. O kurgi Lietuva? 
Šią knygą beskaitydamas, už
miršau pačią Lietuvą ir jos tra
gišką padėtį.

Žiūrint į ponios Armonienės 
knygą, kaip į komunistinės sis.

yra)
yra

I mus ryšius su lietuviais, tose 
pačiose sąlygose gyvenusiais.

Pirmasis nusivylimas, patir
tas žiūrint į knygos viršelį, 
dar labiau mane prislėgė turi
nio tąsoje. Tie mieli lietuviškie-

i noma, iškraipyti amerikonėji- 
mo požymiais. Net ponios Ar
monienės dukrelė jau nebe Da
nutė, bet Donna, o sūnus ir vy
ras ne Jonas, bet John. Atro-

temos nesuderini&o su žmogiš
kais idealais ekspoziciją, reikia 
sutikti, kad šioji knyga turi 
savo vertę. Joje pavaizduotas 
visiškas žmogaus teisių panei
gimas. Skaitytojas, dėka ponios 
Armonienės pasakojimų, pama
to tikrą komunizmo veidą, ku
ris dažniausiai būna apgaubtas 
diplomatiniais rūkais. Bet rei
kia pastebėti, kai skaitytojui 
kyla pyktis komunistinės Ru
sijos adresu, tai jis gailisi ne 
Lietuvos, bet ponios Armonie
nės. Lietuvė tarp lenkų, estų, 
latvių ir kitų pasirodo tik kaip 
vienas pavyzdys, bet simboliš
kai neperima Lietuvos vaid
mens.

Tačiau negalima neigti, kad 
ponios Armonienės knyga šiuo 
komunistinio veido parodymu

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 
siunčiančios siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

"D H /"'•TZ A r**T & TRAVEL AGENCY, Ine.XZjk.CzElAl IlZjUM LICENSED BY U.S.8.R.

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue — Tel. IN 7-6465 Ir IN 7-7272
NEWARK, N. J. — 312-814 Market Street. — Tel. MI 2-2452 ir M1 2-1681, BOwllng Green 9-6992
# Per mūsų firma siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku. # Visi muitai apmo
kami vietoje mūsų ištaigoje, gavėjas nieko nemoka. # Prie firmos įstaigų yra krautuvės kurtose galit. 
X™ įvairiausių prekių. * Shmtinių pristatymas garantuojamas 100%. # baigos ir skyriai atidaryti
kasdien nuo 9 v. r. iki 6 v v. Šežtad ir sekm. nuo 9 v. r. iki 4 v. v.

MOŠŲ SKYRIAI
r.

78 Second Avenue, 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540

1241 N. Ashland Avenue 
CHICAGO 22 ,I1L 

HUmboldt 6-2818

46 Whitehead Avenue 
SOUTH RIV ER, N. J, 
Tel. CUfford 7-6320

681 West Girard Avė., 
PHILADELPHIA, PA.

PO 9-4507

1028 Kenilworth Avė., 
CLEVELAND 18, OHIO, 

Tel. PRospect 1-0696

220 Worthington St., 
SPRINGFIELD, MASS.

REpublie 2-7163

1409 W. Genesse St., 
SYRACUSE, N. Y.

HArrison 2-5386
107 So. Vermont Avė 

LOS ANGELES 4, CALIF. 
DUnkirk 5-6550

11601 Jos. Campau Avė., 
DETROIT 12, MICH.

TOwnsend 8-0298

643-47 Albanv Avenue 
HAKTFORD 6, CONN.

CHapel 7-5164

126 Tilghman Street 
ALLENTOWN, PENNA. 

Tel. HE 5-0415

558 Hudson Avenue, 
ROCHESTER 5, N. Y.

Tek BAker 5-4210
1900 Fleet St. 

BALTIMORE 31, MD. 
DIckens 2-4240

303 Grove Street 
JERSEY CITY, N. J.

(Arti Hudson Tu be) HE 5-6368

• Per mūsų firma siunčiami siuntiniai paskyrimo vieta pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmo
kami vietoje, mūsų įstaigoje; gavėjas nieko nemoka • Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite 
gauti jvairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas loi/^ • įstaigos ir skyriai atidaryti 
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Dr. Rozalija šomkaite

cheminę 
Eksperi- 
faktiškai 
cheminės

FURNITURE CENTER, INC 
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875 

Vedėjas J. LIEPOMS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South Western Avė. krautuvė

r.

B U I C K ’ A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS!

NAUJAUSIAS BUICK-V-6! 
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild. 
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK, INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, IIL Tel. LA 3-2022
— ---------------- . ___ p

J

i

i frino analizę jo irimo eigoje. 
Taip pat reikėjo atrasti toks 
“tarpininkas”, kuris epinefri-! 
no irimo procesą .“užšaldytų” i 
su jo pirmuoju cheminės struk-; 
tūros pakitimu. Kai tie abu 
atradimai pavyko, tik tada pra
sidėjo eksperimentavimas su 
šviesos poveikiu epinefrinui. 
Rezultate buvo nustatyta, ku
riuo būdu epinefrino cheminės 
struktūros irimas vyksta ir 
koks šviesos kiekis yra pajėgus 
epinefrino molekulės 
struktūrą suardyti, 
mentai parodė, kad 
šviesa epinefrino
struktūros pastovumą veikia 
labai nereikšmingai ir kad pa- 

I grindinė epinefrino nepastovu
mo priežastis yra deguonis ir 
sunkiųjų metalų (geležies, va-| 
rio, nikelio ir kt.) ionai (ato- j 
mai ir molekulės su elektriniu 
įlydžiu).

Kadangi dizertacijos ekspe
rimentai apėmė tik, palyginti, 
siaurą sritį, bet atskleidė visai 
naujų svarbių duomenų epine
frino ažvilgiu, Federalinė Svei- | 
katos Valdyba (U. S. Public 
Health Service) pavedė R. šom-: 
kaitei atlikti kai kuriuos papil- i 
domus epinefrino nepastovumo 
tyrimus, tam reikalui nuo 1962 

1 pradžios jai suteikdama vadina
mą “postdoetorate” stipendiją.

R. Šomkaitė, gimimo linku- 
vė, Gataučių k., Linkuvos pa
rapijos, baigusi Linkuvos gim-

stabdyti, jų naziją, farmacijos studijas 1942

Gegužės 16 New Jersey Vals
tybiniame Rutgers Universite
te Rozalija Šomkaitė apgynė 
dizertaciją “Photodecomposition 
of 1-epinephrine” ir įgijo Ph. 
D. — filosofijos daktaro — 
laipsnį.

Antinkstinės liaukos medula- 
rinė (smegeninė) dalis gamina 
epinefrino hormoną, kuris, veik
damas simpatinę nervų sistemą, 
vaidina labai svarbų vaidmenį 
organizmo normaliam funkcio
navimui. Jis veikia kraujo apy
taką bei angliavandenių apy
kaitą, didina deguonies suvar
tojimą ir t. t. Medicinos prak
tikoje sintetinis epinefrinas 
kaip vaistas vartojamas gleivi
nių kraujavimui
sekrecijai mažinti, astmai leng- pradėjo Vilniaus Universitete, 
vinti, kovai su šienlige ir kito-’ Nuo bolševikų persekiojimo pa- 
mis alergijomis, sustojusiai šir- sitraukusi į Vakarus, 1945—49 
džiai išjudinti ir eilei kitų or- j Tuebingeno Universitete studi- 
gąnizmo negalavimų šalinti ar 
lengvinti. Sintetinio epinefrino 
kaip vaisto lig šiol neišaiškin
to pagrindo didžiausia silpny- i 
bė — nepastovumas. Jo chemi
nė struktūra labai veikiai su
yra, nuolat įgaudama naujų va
riantų. Lig šiol vyravo nepa
tikrinta prielaida, kad epinefri
no cheminė struktūra suyra dėl 
šviesos. Todėl epinefriniai vais
tai visada laikomi tamsios spal-1 
vos stikliniuose indaruose. Sa
vo dizertacijai R. šomkaitė pa
sirinko uždavinį eksperimentu 
nustatyti šviesos poveikį epine- 

l frinui. Tam pirmiausia reikėjo 
atrasti mikroanalizėg specifinis 
metodas, kuris įgalintų epine-

VOSYLIUS FOOD MART
2433 W. 69th St, Tel. PR 6-2113

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet, sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat, 
grocery prekės.

G IC A B I X S K A S
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St, FR 6-1998 
TV RADIJAI. HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta 
ta.* aa.ss.s-* j»j»

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

INSUR D

Mutual Ąed&ud Savings
and rJ^oan ^/^tssocialion

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Virginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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E. Manėt Kavinėje
(Walter Meno Galerija, 

Baltimorėje) “Nebėra nieko svetimo” literatūros vakare. Iš dešinės į kairę: A. 
Almenienė, poetė Liūne Sutema ir A., Antanaitienė.

P. Petručio nuotrauka
Praėjusį rudenį Baltimorės 

meno galerijoj (The Baltimore 
Museum of Arts) vyko garsi 
V. van Gogho paroda, sutrau
kusi minias meno mėgėjų. Da
bar vėl vyksta kita, nemažiau 
svarbi paroda, pavadinta “4 
Paryžiaus tapytojai”. Tai Edu
ard Manėt, H. G. Edgar Degas, 
Berthe Morisot ir Mary Cas- 
satt, vieni iš impresionizmo 
pradininkų ir nenuoramos maiš
tininkai prieš “Salon dės 
Beaux - Arts” sustingusį klasi
cizmą. Įdomu, kad šie keturi 
tapytojai, būdami artimi vienas 
kitam savo menine samprata, 
buvo susibičiuliavę ir asmeni
niam gyvenime. Berthe Mori
sot, garsiojo prancūzų dailinin
ko 
už 
ne. 
jo
vertuko moteris Mary Cassatt 
buvo amerikietė, gimusi Pitts- 
burghe. Jos brolis buvo Penn- 
sylvanijos geležinkelių kompa
nijos prezidentas. Būdama 30 
metų amžiaus, ji nuvyko į Pa
ryžių, ten apsigyveno ir susi
draugavo su minėtais meninin
kais.

toje išstatyta meletas paveks- 
1", kurie atitiko tuo laiku Pa
ryžiuj viešpatavusią “Salon” 
ivasią. šie paveiks’ai, sudary
dami kontrastą su parodoj iš- 
statyta’sais, rodo, prieš ką 
■mpres’on’stai maištavo. Toks 
Iv'eių priešingų srovių sugre
tinamas išryškina, koks didelis 
’ūž s įvyko mene pasauly maž
daug prieš šimtą metų, lūžis,, 
oaąenklinęs moderniško meno 
nradž’ą. Viena meno srovė ne
gali amžinai tęstis. Atėjus lai
kui, ji turi užleisti vietą kitai. 
Tuo reiškiasi žmogaus kūrybin
gumas. O gyvenimas, apskri
tai, - nemėgsta tiesių linijų. Jos 
egzistuoja tik trumpam inter
vale, ar tas būtų atstumo ar 
laiko dimensijoj, fiziniam pa
sauly ar žmogaus dvasioj.

i 
Parodoje išstatyta 143 dar

bai, kurių tarpe keturios De- i 
gas skulptūros. Bet tai tik pu
sė to, kas buvo iš pradžių už-

ŠITAIP DERĖTŲ PASITIKTI KNYGAS

spauda galėjo savo pagarbos 
žodžius velioniui tarti.

Mikas Petrauskas parašė be
veik 23 operečių. Parašė pir
mąją operą “B.rutę” (pradžioje 
buvo tik operetės formoje pa
rašyta, vėhau j s perdirbo, iš
plėsdamas į operą), pilną ope
rą “Eglė, žalčių karalienė”, be- 
ve.k operą, didelį veikalą “Vel
nias išradėjas’’, išleido šimtus 
harmonizuotų liaudies dainų ir 
orig.naiių dalykų. Surengė šim
tus koncertų, dažniausiai pro- 
graman įjungdamas ir solistus. 
Ir taip važinėjo po Ameriką su 
mažom pertraukom 23 metus. 
Pradžioje pats kaip solistas pro
gramose dalyvaudavo. Kur tik 
galėjo, steigė muzikos mokyk
lėles paauglių ir jaunimo lavi
nimui. Bostone buvo įsteigęs 
muz. mokyklą, pavadindamas 
ją “Lietuviška muzikos konser
vatorija”, kurioje išlavino būrį 
žmonių, taip reikalingų čionykš
tei mūsų muzikinei veiklai.. Ka-

- dangi šiais metais, birželio mėn. 
sukanka 55 metai nuo M. Pet
rausko atvykimo į JAV, tai 
apie jo veiklą ir nuopelnus išei
vijoje pakalbėsime kitą kartą 
galbūt ir kiek plačiau.

Neleisk veltui laiko, net. laikas 
— medžiaga, iš kurios nuaustas 
gyvenimas. — B. Franklin Pristatome Visokių Rūšių 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

ROOSEVELT PICTURE 
FRkME ^MPANY

Vf >ni'fsctnrer^

Kankonus išpiuubliu paveikslų 
rėmai Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmą.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Vlrginia 7-7258-59

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS L1TVVTNAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

rel. Victory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
RuAtinč atdara 

iki C vai.
<iiaib iki

kasdien nuo 3 vai. 
vakaro ir SeAtadie- 
3 vai. p. p.

Fragonard anūkė, ištekėjo 
Eduard Manėt brolio Euge- 
Ji buvo labai graži ir turė- 
puikų balsą. Kita šio ket-

H. Degas šokio praty bos
(Denverio Meno Muziejus)

simota. Anot Baltimorės “The 
Sun” dienraščio, pradžioj norė
ta išstatyti 300 paveikslų. Bu
vę išsiuntinėta apie 400 laiškų 
įvairių meno galerijų direkto
riams ir prašyta paskolinti rei
kalingus paveikslus parodai. 
Bet galerijos nelabai noriai ski-

Praėjusio šeštadienio vakarą 
(gegužės 19 d.) Chicagos jūrų 
skautų korporacijos “Gintaro” 
kviečiami susirinko lietuviškos 
knygos gerbėjai pasitikti nau
jo leidinio Liūnės Sutemos ei
lėraščių rinkinio “Nebėra nieko 
svetimo”. Suėjimas įvyko Chi
cago Savings and Loan Ass. 
meno galerijoje, kurioje dar 
tuo metu buvo Vytauto Igno 
darbų paroda. Galerijos ir me
no parodos aplinka šitokiam 
susibūrimui labai tiko.

Šį proginį literatūros vakarą

trumpam laikui. Pagaliau ir šal
tasis karas čia turėjęs įtakos. 
Iš vakarų Berlyno norėta gau
ti vieną Manėt paveikslą. Pra
džioje vokiečiai sutiko. Bet vė
liau atsisakė, nes tuo metu ru
sų lėktuvai trukdę oro susisie
kimą su Berlynu, sudarydami 
rimtą pavojų ir paveikslų per
vežimui.

Parodoje lankytojas visų pir
ma susiduria su nedideliais šių 
keturių menininkų portretais. 
Toliau, gražiai atitvertoje vie- riasi su tokiais turtais, kad ir

Tačiau, nežiūrint visų nepa
sisekimų, paroda yra turtinga 
ir įspūdinga, suteikianti daug 
pasigėrėjimo meno mėgėjui ir 
studijinės medžiagos žinovui.

A. Badžius

J

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

NUOŠIMČIU
IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša

* dividendus.

Turtas $82,000,000.00 Atsargos Fondas $7,500,000.00

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12_val. d.

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Cliairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICII Jr., 
President

ketvirtad. nuo 9 vai.

STANDARD
I EDER \ I. ŠAVlNC. S

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue i Chicago 32, Illinois

VIrainio 7-114]

atidarydamas, gintarietis Kęs
tutis Butkus, vienas šios korpo
racijos kūrėjų, paryškino va
karo prasmę — akcentą lietu
viškai knygai ir pakvietė Al
gimantą Mackų plačiau aptarti 
naują Liūnės Sutemos poeziją.

Prelegentas kondensuotai nu
švietė pastarųjų laikų literatū
ros kritikos (ypač amerikie
čių) pobūdį, pabrėždamas, kad 
formalusis aspektas joje vaidi
na vieną iš svarbiųjų rolių. Kal
bėdamas apie Liūnės Sutemos 
kūrybą, Alg. Mackus nekėlė 
jos poezijos idėjinio pamušalo, 
o tik preciziškai išnagrinėjo 
posmų formalinę pusę, gale pa
brėždamas, jog poetė rašo pla
čios erdvės poeziją, kurios tvir
tybė ir ateitis, atrodo, turėtų 
būti cikliniame eilėraščių su
grupavime.

J. Žilevičius

Daugiausia miškų pasaulyje 
ri Lotynų Amerikos kraštai 
apie 901 milijoną hektarų, o 
sudaro apie 40% viso tų kraštų 
turimojo žemės ploto.

Afrikoje yra 801 mil. hektarą. 
Sov. Sąjungoje 743 mil. ha- 
Azijoje 526 mil. ha.
Europoje, be Sov. Sąjungos, 136 

mil. ha.
Maža miškų turi Kinija, Olandi

ja, Anglija, Iranas, Pakistanas, 
Urugvajus, Sirija, Kenija, Alžiras, 

: Pietų Afrika.

Tolimesnėje vakaro progra
moje poetė Liūne Sutema reiš
kė padėką korporacijai už jos 

'knygos išleidimą ir paskaitė 
trejetą visai naujų savo eilėraš
čių vykstančios Vytauto Igno 
parodos temomis. Eilėraščių iš 
išleistos knygos skaitė Dalia 
Mackuvienė ir Alg. Kurauskas, 
pridėdamas taipgi dar ir A. 
Mackaus posmų iš spaudai pa- 

! ruošto naujo rinkinio. Vakaro 
J programą užbaigė novele K. 
1 Almenas.

Vakaran studentiško jaunimo 
ir svečių buvo prisirinkę (net 
rengėjams prisipažįstant) neti
kėtai gausiai. Šitai rodo, jog 
domėjimasis lietuviškąja kny
ga mūsų visuomenėje dar nėra 
miręs. Reikia tik paieškoti nau
jų metodų ir naujų priemonių 
knygą visuomenei parodyti. 

! Apie panašių literatūros vaka
rų organizavimą, naujai knygai 
išėjus, turėtų rimtai pagalvo
ti ir leidyklos ir autorių bičiu
liai bei jiems artimos organi
zacijos. šitai galėtų tapti būti
na, labai kultūringa, net ir 

’ naudinga tradicija. K. Br.

I

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

I
i
I

ryto
I

Į ___
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Perskaitę “Draugą”, duoki* 

e u kiuems pasirkaityti.

Feaeralineje 
Valdžios įstaigoje 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visą taupymo 
sąskaitą

ant Bonus 
sąskaitų

J

MIDLAND
and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldūkas Prezidentas
j

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR Mfi(^JAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

Tel. PK 6-8998

3314 West 63rd Street
Chicago 29. Illinois

KVALIFIKUOTOS 
RANKOS ir AKYS

UNIVERSAL SHOE STORE
(Liet, batų krautuvė) YA 7-0525 

(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
_------------------- ' ■■ ------------■X
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visi vaistai yra pagaminami •Mikas Petrauskas —

STABDŽIŲ TAISYMAS 
B R A K E S RELINED

Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja:
CHEV., FORD, PLYM. ............. ..................... .................... ..
DODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLER, BUICK 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON .................................
CHRYSL., De SOTO, PACKARD ...........................................
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC ............................

$14.95 
$15.95 
$16.95
$18.95 
$19.95

Žemos kainos ir čia neišvardintams mašinoms. Pilnas 
hydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 Wesf 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehilI 6-7777

. vaistų gaminimo laboratorijose
pirmosios lietuviškos operos Daugelį receptų mes tarime išpil- 

Hrūuc dyti iS nžra«9- Tokiu atveju
; S tik tikslus pasvėrimas ir Lštmera- •

i oo tz.vimas yra labai svarbu. Kai mes
1937 m. kovo 23 d. Kaune išpildome receptą, Jūs galite būti 

mirė Mikas Petrauskas, vienas užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy- 
iš labiausiai gerbtinų muzikinią sime- kaip daktaro užrašyta, 
gyvenimo puoselėtojų išeivijoje. *šP’,.<,Jdan’i ,dj?e^ Wekl

receptų, vartojame šviežius vaLs- 
Nors jau sukako 25 metai nuo tus, kurie veikia pasekmingai. Tu 
jo mirties, bet 1959 metais jo rime vaistų didelį pasirinkimą ir 

|1 “ ....................................... ~

šventoriuje (šalia savo tėvo) į 
buvo visiškai apleistas, žolėmis 
apaugęs, be mažiausio antkapė- 
lio. O juk Lietuvoje buvo ir yra 
jo artimųjų, kuriems savo laiku 
nemažai yra padėjęs. Net ir jo 
laidotuvės buvo lyg iš netyčių. 
JAV spauda nebuvo visai infor
muota apie mirtį. Tik vėliau
Lietuvoje buvo pradėta rašyti K.-^ien 9:s<> v ».

J---------------------------- “------- ~NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu

kapas Dusmenų bažnytkaimio nauiausi9 ir vėliausių išras-

DARGIS DRUG STORE 
CHARLES P DARGIS 

Reg. Phartnacistas 
2425 W. Marąuette

Road

Chicago 29, 111. 
Tel- HEmiock 4-6050

VALANDOS:
iki 9 vai. vak. 

kiek plačiau apie M. Petrauską, ‘uiAjia?
Tuomet ir JAV lietuviškoji M

PPFSCRlPTiON'

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN Al TOMOBILE INSURANCE COMPANT 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQl E FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FTREMAN’S INDEMNITY COMPANY
INDUSTRIAL. INSURANC E COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 

BEARI. ASSURANCE COMPANY 
REI.IANCE INSURANCE COMPANY

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
VESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 

WESTERN CASl'ALTY & SU RETY COMPANT
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwnters

OMALLEY and MtKAY, Ine.
222 W. Adams St.

Telefonas CEntral 6-5206
Room 800

Jį
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RIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 

ORGANIZACINIAI VARGAI

VLADAS MINGLLA

mimnkavo J. Tumas, šio susi- 
rinkimo dalyviai išrinko komi
siją ir pavadino ją “Lietuvos 
laikraštininkų s-gos organizaci
nė komisija”. Komisijos daly
viai: J. Lauraiąitis, V. Biržiš
ka ir dr. Eljaševas. Kalbamoji 
spaudos konferencija 
192T
3

Jubiliejų minint
Š. n». liepos mėn. 12 d. su

eis lygiai i C metų, kai JAV 
įsiste.gė A .Lietuvių žurnalistų 
sąjunga. Jos steigėjas kun. A. 
Milukas: j .s buvo tik ką atvy
kęs iš Europos, pavarytas klie
rikas iš Šėmų dvasinės semina
rijos. Tada Milukas buvo pra
dėjęs ifidaguoti “Vienybę Lie- 
tuvimnkų”. 1892 m. jis Ply- 
mouthe; ^lietuvių parapijos at
laiduose,^ susikvietęs atvyku
sius kunigus, aptarė lietuviško 
laikraščio tobulinimo reikalus. 
Susirinkime dalyvavo: A. Bur
ba, P. Abromaitis, S. Pautie- 
nius, K. Mašiotas, J. Zlotožins- 
kas ir M. Pėža. Pirmininkavo 
kun. A.‘ Milukas. Šie kunigai 
vienbalsiai nutarė įsteigti “Raš- 
liavišką draugystę”. Taip pat 
nutarta mokėti žymiesiems 
spaudos bendradarbiams hono
rarus. “Rašliaviška draugystė” 
siekė išugdyti platesnį atlygi
namųjų profesionalų žurnalistų 
kadrą, kurie tarnautų ne vien 
“Vienybes lietuvininkų” tobuli
nimui, bet ir kitiems laikraš
čiams 
metų priimtas nutarimas by
loja:

“Rašliaviškos draugijos įkū
rėjai siekia sudaryti luomą lie
tuviškų literatų - žurnalistų, 
kurie vien tik iš literatūrinės 
kūrybos duoną valgydami, ga
lės kaip specialistai - profesio
nalai išsilavinti toje spaudos 
dirvoje ir prisidėti prie pakėli
mo mūsų rašliavos”. Be abejo, Pagaliau naujoji plunksnos ir

ir politinėje veikloje
(Adomo Varno piešinys iš leidinio “Ant politikos laktų”)

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 26 d.

-imUSKU BEVERLY HILLS GĖLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

I
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R. Šomkaitū - forma
cijos daktarė 
(Atkelta iš psl.! 

tyčiniame Ruigers Universitete 
tęsė doktorantės studijas. 1961/ 
62 rašė dizertaciją ir tęsė Fe
deralinės Sveikatos Vadybos 
pavedimu epinefrino tyrimus. 
1959/60 naudojosi universiteto 
stipendiją, 1S60/61 — Merck Co 
st.pendja. Savo studijų kai ku
riuos teorinius kursus turėjo; 
pas tokius savo srities įžymy
bes, kaip profesoriai C. Erick- 
sen, T. Higuchi, S. McElvain, 
L. Parks, W. Rieman, III.

Nuo gimnazijos laikų R. 
Šomkaitė dalyvavo ateitininkų 
organizacijoje. 1S47/48 buvo 
Vokietijoje, o 1949/50 Ameri
koje moksleivių ateitininkų 
centro valdyboje, 1953/54 — 
studentų ateitininkų centro vai. > 
dyboje. Vokiečių okupacijos 
metais įsijungė į Lietuvių Fron
to rezistencinę veiklą. Priklau- [ 
so Lietuvių Studentų Sąjungai, 
Lietuvių Fronto Bičiuliams, 
American Pharmaceutical As
sociation, American Chemical 
Society, Sigma Xi ir Rho Chi.

Kadangi doktorato studijose 
teko su mažom pertraukom 
dirbti veik visas 7 savaitės die
nas ir dažniausiai po 18 valan- į 
dų kasdien, suprantamas nau
josios daktarės pasiryžimas, 
baigus Federalinės Sveikatos 
Vadybos pavestus tyrimus, bir
želio viduryje kelioms savai
tėms iškilti į Europą atkusti ir 
tuo fiziškai ir dvasiškai' pasi
ruošti nuolatiniam profesiniam 
darbui ir grįžimui į lietuvišką 
visuomeninį veikimą, nuo kurio 
pastaraisiais metais buvo neiš- s 
vengiamai nutolusi.

Naujosios daktarės pavyzdys 
rodo, kaip, nepaisant kalbos ir 
kitų sunkumų, lietuvio ryžtas 
ir darbštumas pralaužia kelią 
į mokslo aukštumas. Lietuvių 
jaunimo ypatingo dėmesio ver
tas pavyzdys. J. V. K.

žurn..
I i

atmetimą, taipgi Gert Buch- 
' heito knygoje randame glėbį 
Į dokumentų ir ryškių įrodymų, j 
! akivaizdžiai nušviečiančių visą 
: eilę nedovanotinų Wehrmachto 
! vado klaidų.
I ■

Knygos autorius ryškino ne 
jo kūriniuos pastebima, jog dai- Sruogos drama “Pavasario gies- i v^en &k karinę diktatoriaus 
lininkas nesustojo vietoje, bet mė”. Suvaidino kultūros namų veiklą. Kartu čia nagrinėjamas 

dinimo kaitaliojimų ši organi- ieškojo naujo, nežinomo dramos kolektyvas ir veikalas ir svyruojąs, įvairialytis žmo- 
į kūrybinio pasaulio. Paskuti- pastatytas to kolektyvo 10-čio S^s- Iškeliami jo privalumai bei 
niuose kūriniuose ryškus tam. ir raš. B. Smogos mirties 15- ydos, nes Hitleris neginčijamai 
šių spalvų pamėgimas, ypač j čio progomis, 
juodos.

i _____

įvyko
m. gegužes 30—birželio 

d. laikotarpiu.

Išjudina tiktai kiti

Mūšų plunksnos darbininkai 
niekad nebuvo uolūs organizuo
tis. Bet vėl tie “niekadėjai” lat
viai su estais nedavė ramybės. 
Štai latviai sumanė minėti 100 
m. sukaktį kažkurio savo pir
mojo laikraščio. Plunksnos dar
buotojai vėl buvo priversti pa
krutėti. 1922 m. sausio 13 d. 
įvyko susirinkimas, tema: “Re
agavimas į latvių spaudos šimt
metines sukaktuves”. Susirinki
me dalyvavo; kan. J. Tumas- 
Vaižgantas, M. Šalčius, J. Prons 
kus, J. Laurinaitis, A. Klimas, 
A. Busilas, V. Biržiška, M. Bag
donas. Šiame pasitarime vėl su
sidurta su dilema: “Norint at
siliepti į latvių spaudos sukak
tį organizuotai, būtina turėti 
savo plunksnos darbuotojų or
ganizacinį branduolį”. Tokią or
ganizaciją V. Biržiška pasiūlė 
pavadinti “Lietuvos žurnalistų 
sambūriu”. Pasiūlymas susilau
kė kritikos. Po to sumanyta 
tokią organizaciją pavadinti 
“Lietuvių žurnalistų draugija”. 
Neprigijo ir šis pavadinimas.

1

j 
į 

bei žurnalams. Prieš 70

rašto draugija pavadinta: ■

šytojų 
Įstatai 
ties viršininką 1922 m. kovo 
11 d. Po įstatais, kaip sąjun
gos steigėjai, pasirašė: kan. J. 
Tumas - Vaižgantas, J. Stri
maitis, A. Žukauskas - Vienuo
lis, A. Klimas ir J. Laurinaitis. 
Šie vyrai buvo sudarę valdybą 
ir revizijos komisiją.

ir žurnalistų sąjunga”, 
įregistruoti pas apskri-

Spontaniškos pastangos
Daviau plunksnos darbuoto-

1892 m. liepos mėn. 12 d. kun.
A. Milukas buvo įsteigęs pir- “Lietuvių Literatų draugija”.

Lietuvių žurnalistų są- Pirmąją valdybą sudarė: J. Tu- jų organizacijos istorinių duo- 
jungą Amerikoje. “

Geriau vėliau, negu niekad
Laisvės metais -panašiai buvo 

pajudėta tik 1921, kada latviai 
ir estai sumanė šaukti Pabal
tijo valstybių rašytojų - žur
nalistų suvažiavimą. Tuo reika
lu ir Lietuvoje, Kaune, 1921 
m. gegužės 11 d. buvo sušauk
tas plunksnos darbuotojų su
sirinkimas. Dalyvavo: kun. J. 
Tumas - Vaižgantas, J. Lauri
naitis, A. Klimas, A. Busilas, 
B. Damskis, dr. Ę. Draugelis, 
J. Kriščiūnas, J. Pajaujis, B. 
Sruoga, <-A. Žukauskas - Vie
nuolis ir* A. Voldemaras. Pir- zacija pavadinta: “Lietuvių ra-

mas - Vaižgantas, J. Laurinai- menų. Šiuo metu daug kas pa- 
tis ir A. Klimas. Netrukus, 1922 kito. Netekome savos valsty- 
m. sausio 31 d., įvyko pirmasis bės, kuri kenčia komunistinės 
steigiamasis žurnalistų ir ra- Sovietijos žiauriame junge ir
šytojų susirinkimas, kuriame
dalyvavo: kan. J. Tumas - Vaiž
gantas, M. Šalčius, B. Prapuo
lenis, J. Laurinaitis, A. Bru
žas, K. Kristutis, J. Pronskus, 
P. Ruseckas, A. Klimas, J. Stri
maitis, M. Bagdonas, K. Sąma- 
jauskas, A. Žukauskas - Vie
nuolis ir P. Būdvytis. Pirmi
ninkavo kun. J. Tumas - Vaiž
gantas, sekretoriavo A. Kli
mas. Po įvairių smulkių pava-

TVARSCKI VODKA 80 PROOF

IMPORTED PORTUGAL DRY 
RED WINE

RARE OLD GREEK BRANDY
25 YRS. OLD

PABST BLUE RIBBON BEER 
Ca*/bf 24—12 oz. Cans.

GRAJN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. F

GIŽI D’QS E LFO IV ■■ w service

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

MAY — GEG. 24, 25, 26 D. D.

IK EXSHAW IMPORTED COGNAC ^fth $3.98

Fifth $5.59
COEUR DE FRANCE GRANDE FINE

CHAMPAGNE COGNAC Fifth $3.89

Fifth $4.89
RICCA DONNA IMPORTED VERMOUTH

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1-19

Fifth $2.59

Fifth 69c

GERMAN MOSELBLUEMCHEN, LIEBFRAUMILCH,
SCHWARZE KATZ, 1959, VINTAGE Fifth $ -| .59

____--------------------------- ----- ------- ------------- ---- -------
BUDWEISER. HAMMS, SCHLITZ, MILLER,

PABST. Ca.sc of 35—7 oz. Bottles $3-19

j

nelaisvėje. Nepakito tik mūsų'

nerangumas. Kada plunksna 
rašytas žodis beliko mums vie
ninteliu ginklu tautos laisvei 
atkovoti, mes lyg tyčia, visai 
aptingome. Rašytojai JAV 

I veikia, bet nuo jų atskilusi žur- 
! nalistų sąjunga merdi. 1956 m. Į 
New Yorke išrinktoji Lietuvių 
žurnalistų s-gos valdyba po pir
mosios kadencijos rezignavo. 
Gera bent tiek, kad šiuo metu 
spontaniškai žurnalistai ėmė 
organizuotis atskirose kolonijo- 

j se. Veikia jau Chicagos ir Det
roito skyriai. Girdisi noro pa
judėti Los Angeles ir New Yor
ke. Greitu laiku numatoma iš
rinkti Chicagoje Lietuvių 
s-gos centro valdybą.

KULTŪRINE KRONIKA
Dail. Kazimiero Žoroms- • Balio Sruogos “Pavasario 

scenoje. Vilniaus prof.kio dailės darbų parodoje New giesmė”
Yorke (gegužės 6—20 d. d.) sąjungų kultūros namų salėje 
išstatytuos ilgesnio laikotarpio gegužės 10 d. pastatyta B.

V

i

• Leidinys apie Trakų pilį 
ir archeologiniai kasinėjimai 
Lietuvoje. Lietuvos Mokslų 

>, akademijos istorijos institutas 
f ruošiasi išleisti išsamų leidinį 
! apie Trakų pilį. Ryšium su lei- 
[ diniu į Trakus buvo išvykusi
f kasinėjimų atlikti speciali moks ro 
\ lininkų grupė. Kita archeologų! 
h grupė su P. Kulikausku prie- 
l šaky išvyko į pietinę ir rytinę 

* Lietuvos dalį. Jos tikslas — 
I išžvalgyti esančius piliakalnius 
Č ir sudaryti planą, pagal kurį... 

prasidėtų archeologiniai kasinė- 
jimai.

P

V 
j

v

Vilniaus uni- 
pensininkas 

(Baldauskas).

s*

HITLERIS KAIP 
KARO VADAS

Daug buvo ginčytasi, ir dar 
bus ginčijamasi, kokį iš tikrų
jų Hitleris turėjo vaidmenį ka- 

vedime ir kokia yra jo 
atsakomybė tam pralaimėjime, 
kuris Vokietiją nubloškė į be
dugnę.

Be abejo, mes žinome kai ku
riuos jo keistus sprendimus: 
tūpčiojįmą prie Dunkerąue, o 
vėliau, Rytuose, Markso plano

• Mirė prof. J. Baldžius 
(Baldauskas). Gegužės 2 d. Vil
niuje mirė buv. 
versiteto prof., 
Juozas Baldžius
Gimęs 1902 m., 1925 m. baigęs 
Šiaulių gimnaziją, 1925—29 m. 
išėjo Lietuvos Universiteto hu
manitarinių mokslų fakultetą 
ir 1936 m. gavo daktaro laips
nį. Nuo to laiko buvo asisten
tu Vytauto Didž. Universiteto 
humanitarinių m. fakultete, j 
nuo 1940 m. docentas Vilniaus 
Universitete. Laisvosios Lietu- 
vos laikais spaudoje daugiausia 
rašė etnologijos ir folkloristi
kos klausimais.

m.

JOHN W. PACHANKIS 
MONUMENTS

C. VJTKAVSKAS-VTTKVS

6819-21 So. VVestern 
All Phones GR 6-3745 

GRAŽIAUSIŲ 
PAMINKLŲ 

PASIRINKIMAS
Didžiausias paminklas 

švediško juodo granito 
Chicagos apylinkėje 

Atdara kasdien ir 
sekmad. nuo 9 v. ryto 

iki 5 vai. popiet

1
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IB NAKTĮ

PILKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR, NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
5914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

.!< F. EUDEIKISlaidotuvių direktorius
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. TA 7-1741-2

4330-84 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

*

į-.

TĖVAS IR SŪNUS j
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 ’ 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhail 3-2108-09 j

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

buvo apdovanotas intelektuali
nėmis, valios, energijos, nepa
prasto imlumo, nuostabios at
minties ir nuojautos dorybė
mis. Jis buvo apsiskaitęs strate
giniais ir taktikos klausimais. 
Bet kartu tuo jis buvo impul
syvus, dažnai ligi smurto, sva
jotojas, svyruojąs, nesiryžtąs, 

, užsispyrusiai išdidus. Jis norė
jo karo, jį vedė ir jį pralaimė- I 
jo. (Gert Buchheit: Hitler als 
Kriegsfuerer. Yra vertimas ir 
prancūzų kalba.)

— Kvailys vis atranda dides
nį kvailį, kuris juo stebisi.

—N. Boileau

f

f r

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArdi 7-1133—1139

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. H Ifh St., PR 9-1355 ir 9-1356

PETRAS BIELIŪNAS
«348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. KEpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

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

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

3354 S. HALSTED STREET

j

v

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublie 7*8600
MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911
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ŠVIESIAJAI ŽVAIGŽDEI

UŽGESUS
A. A. Adele Nezabitauskaite — Galaunienė

IZABELE MOTEKAITIENE, Chicago, III

Amžinybės akimis kiekvienas- 
gyvenimas — didesnė ar mažes
nė meteoro šviesa. Daug jų už
gęsta visai nepastebimi. Tačiau 
mes krūpteliam, didesnės švie
sos meteorui užgesus, tartum 
jo kelias trauktų ir mus savo or 
biton. Mirtis yra žemiškojo gy
venimo realybė. Ši realybė ne
baugi tiems, kurių kelias nuo 
lopšio iki mirties yra kilnumo 
ir grožio kelias. Tokį taurų žmo
gaus ir menininkės kelią prisi 
minėme visi, sužinoję apie a. a 
Adelės Nezabitauskaitės - Ga
launienės netikėtą mirtį š. m. 
balandžio 25 d., Lietuvoje. Regiu 
ir aš ją studentės dienų atsimi
nimuose, visuomet kukliai, ele
gantiškai apsirengusią, grakš
čiais žingsniais skubančią Vydū
no alėja į savo šeimos didelę 
baltą Žaliakalnio vilą, kur daž
nai, dažnai tekdavo su ja, viena 
ar kita kryptimi einant, pasi
sveikinti ir net, sutapus ėjimo 
kryptims, širdingai pasikalbėti. 
Regėjau ją keletą kartų L. K. 
Moterų centro valdybos posė-, 
džiuose, kur vien jos buvimas Įmuose kaiP solistė- Gi 15 me’ 

i tų amžiaus jau mokėsi Kauno 
Saulės Mokytojų seminarijoj. 
Po poros metų išvyko ilgesnėm 
studijom į Maskvos Filharmo
nijos konservatoriją. Čia ne 
ne vien lavino savo lyrišką ko
loratūrinį sopraną, bet lygia- 
greta studijavo dramos studi- 

I joje ir, pragyvenimo verčiama, 
[pastoviai dalyvavo Dailės Te- 

Dainos ir visų gyvenimo sričių Į a^ro chore. Jaunajai menininkei 
menininkė • į studijuojant Maskvoje, nebuvo

įnešdavo nekasdieniškos atmos
feros. Ji tada jau nebebuvo Lie
tuvos operos soliste ir visą sa
vo žydinčią virš 30 metų am
žiaus moters energiją su kitais 
savo turtingos asmenybės išla
vintais, šakotais talentais buvo 
nukreipus į aktyvią visuomeni
nę veiklą.

J. Kamavičiaus žmoną, 
dainavimo studijoje dažnai gir
dėdavau A. Galaunienę vis gra
žiau dainuojančią, nors jos ope
ros karjera buvo jau praeity
je. Daugiau atsiminimų apie a. 
a. Adelę suteikė buv. Lietuvos 
Operos solistai Jadvyga ir Alek
sandras Kutkai, J. Žilevičiaus 
Lietuvių Enciklopedijoje ir Iz. 
Blauzdžiūnaitės “Mūsų Daini
ninkės” Naujoje Romuvoje 
1936 m. straipsniai.

kurios

A. A. Adelė Nezabitauskaitė-Galaimienė

Mažoji gražiabalsė

Adelė Nezabitauskaitė 
1897 m. ūkininkų šeimoje Bai
dokų kaime, Salantų valse., 
Kretingos apskr. Tėvas buvo 
žinomas chorvedys, o motina 
garsi apylinkės dainininkė. Iš 
tėvų paveldėjusi gražų lengvą 
balsą ir įgimtą muzikalumą, 
Adelė jau nuo 11 metų amžiaus 
giedojo Salantų parapijos cho- 

' re ir tais pačiais metais, lan
kydama Skuodo keturklasę, ji 
dainuodavo mokyklos parengi.

gimė

Prisimenu, kai po L. K. M. 
dr-jos posėdžio, viena veikliųjų 
visuomenininkių, studentė 
Jonkaitytė - Gratkauskienė en
tuziastiškai tarė man:

— Žinai, Iza, negaliu nutylė
ti savo susižavėjimo p. Galau
nienės asmenybe. Posėdžiuose 
visos stengiasi kalbėti su ja pa
rinktais žodžiais. Kur ji daly
vauja, mes visos jaučiamės 
šventadieniškai. Ji ne vien dai
nos menininkė, bet visų gyve
nimo sričių! Posėdžiuose nega
liu nuleisti nuo jos akių, 
tau, Iza, neatrodo ji tik 20 
tų ir dar jaunesnė už bet 
rią mūsų studentę? Man
dos, kad jos jaunystė — tai be
galinė dvasios giedra ir tikras 
inteligentės moters .paprastu
mas su gėrio ir grožio įkūniji
mu!

O.

Ar 
me- 
ku- 
ro-

Visuomeninėse ir pedagoginėse 
pareigose

Si draugės nuomonė pilnai 
sutapo su manąja. Prisimenu 
vieną koncertą, kur turėjau 
garbės dainuoti programoje ša
lia jos ir aš. Ji buvo nuostabiai 
rami ir maloni užkulisyje. Gi 
dainavo dar labai gražiai ir 
publikos buvo priimta su šil
tu entuziazmu. Prisimenu ją 
tame amžiuje visu rimtumu, 
šalia gausiu visuomeninių bei 
pedagoginių pareigų dar vis to 
bulinančią savo balsą Kaune 
pas tuo laiku iškilią dainavimo 
mokytoją, kompozitoriaus prof.

i

I

Giulietta
A. Galaunienė ,
“Hofmano pasakose”

sa jauna energija įsijungė į to 
meto lietuvių visuomeninę ir 
meninę veiklą ir 1919 m. ište
kėjo už menininko P. Galau
nės (“Ex Libris” dailininko 
specialisto ir vėliau — Meno 
mokyklos Kaune direktoriaus). 
Jaunavedžiai persikėlė gyventi 
į Kauną. Čia jaunųjų meninin
kų buto durys plačiai atsivėrė 
įvairiausiems lietuviškos veik- 

■ los posėdžiams, pasitarimams.
Visų sričių menininkai tada bū
rėsi į Lietuvių Meno Kūrėjų dr- 
ją, prie kurios muzikai organi
zavo muzikos sekciją. Galaunie
nė uoliai dalyvavo toje sekei 
joje, kurioje visi muzikai pla
navo organizuoti operą su 
“Eugenijaus Oniegeno” prem
jera. Tačiau tuo laiku grįžę iš 
užsienių Kipras Petrauskas, St 
Šimkus ir Sodeika pakeitė nu
matytą premjerą į Traviatą, 
kuri, kaip pirmoji opera Kau- 

|ne, buvo pastatyta. 1920 m.
gruodžio 31 d. Traviatos prem
jeroje.

Galaunienė dainavo pagrin
dinę Violetos rolę. Ji išgyveno 
pirmąjį milžinišką entuziazmą 
savųjų, kurių aplodismentai 
virpino teatro sienas, vien iš 
džiaugsmo, kad įsisteigė savas 
operos teatras.

blausiai ji buvo mėgiama, kaip 
Traviatos Violeta. Per visą jos 
dainavimo dešimtmetį operoje, 
Kaunas
Naujus
Violeta

j Didžioji

jos pirmųjų operų primadonos 
. dekadoje. Gi pailsėjęs balsas 
neretai vėl skambėdavo kon
certuose, radijo programose. 
Kas ypač būdinga jos asmeniui
— tai retas sugebėjimas neiš
eiti .š lygsvaros. Būdama sa-

: vo dešimtmečio operų prima
dona, ji niekad to neleido pa
justi nei draugams solistams, 
nei meno vadovams. Santykiuo
se su visuomene — ji buvo vi- 

Į siems lygiai maloni, draugiška.
Ji nesivaikė artistėms įprastų

' romantiškų egzotikų
' pavyzdinga vyro žmona ir dvie- 1 
jų vaikučių motina (kuriuos ji 
Butterfly operoje vieną po ki-

■ to vesdavosi į toje operoje sa-
!vo mirties sceną. Vaikučiai bu- 
!vę nuostabiai ramūs!). Gyve- 
1 nime stengėsi juos išauginti 
rimtais žmonėmis. Būdama gi
liai religinga, ji ir žemiškus 
smūgius sugebėjo pakelti, kaip 
Dievo valią. Tenka tikėti, kad 

i ir komunistišką tėvynės vergi
ją ir baisią vidurių vėžio ligą
— kaip paskutinius skaudžiau
sius žemiškus smūgius 
pakėlė lygiai stoiškai!
nuo š. m. balandžio 25 d. jos ^erit stipendininkė, laimėjo N. E. riškai dirbo Mt. Sinai ligoninėje 
palaikai ilsisi Petrašiūnų ka
puose Lietuvoje, bet jos gy
venimo meteoro šviesa paliks 
ją pažįstančių gyvųjų atmini
me spindėti kilnia lietuvės me
nininkės ir visuomenininkės as
menyje.

CHICAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
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buvo

- ji 
Nors

pasitikdavo tradiciniai 
Metus su Galaunienės 
Traviatos operoje.

savo skaudžiausią gy- 
smūgj — atleidimą iš 

teatro į pensiją. Išeiti 
į pensiją pačiame žydė-

I 
i j

Judith Lynn Mackievvich, gyv. Marylin K. Shaules, gyv. 13203 
1300 Turvey Road, Denburn Wood, | S. 84th Ct. Palos Park, III., yra 
Downers Grove, III., yra Justino I Jono Shaules duktė. Dvidešimties 
Mackevičiaus Jr. duktė. Būdama metų jaunuolė yra baigusi Nativi- 
vos 17 m. amž., ji jau baigė St. ty of B. V. M. pradž. mokyki., Ma- 
Francis Xavier pradžios mokyklą rijos aukšt. mokyki, ir trečius me- 
ir St. Joseph and Nazareth akade-1 tus studijuoja Marąuette universi- 
:miją. Būdama aukšt. mokykloje, ji tete Milwaukee, Wisc. Ji taipgi stu- 
j priklausė vokiečių, jodinėjimo ir dijavo Loyolos universitete Chica- 
dramos klubams. Ji yra National i goję. Būdama gimnazistė, savano-

D. T. premiją; taipgi gavo tautinia! ir gavo 75 vai. ženklą; taipgi dar
ine prancūzų konkurse aukščiau
sius pažymius; buvo Nazaretho 
garbės sąrašuose ir gavo mėlynąjį 
kaspiną Nazaretho arklių parodo-__ _  _ _
je. Judita studijavo piano ir meną. Inės terapijos profesionalų korpora- 
Savo laisvalaikiu ji mėgsta rinkti cija ir yra trečiųjų metų klasės eg- 
svetimoen kalbom parašytas kny- zekutyvų tarybos atstovė minimoje 
gas, džiaugiasi jodinėjimu ir nepa- j korporacijoje; yra Marąuette uni- 
prastai giliai mėgsta klasikinę mu- [versit. Plaukymo klubo narė; pa- 
ziką bei operą. Rudenį ji pradės i rinktų plaukymo varžovių narė; 
studijuoti Georgetown universitete, 
Kalbų ir Lingvistikos institute ir 
pagrindu žada pasirinkti prancūzų 
klb. Jos ateities planai yra studi
juoti kalbas Europoje /ir svajoja 
pasirinkti užsienio srityje karjerą, 

į Ji yra labai gabi bei talentinga to- 
dojome artimą giminaitį. Gavo-Je srityje, nes šioji septyniolikame- 
me begalo daug gėlių. Kortelės 
buvo prisegtos prie jų. Aš kor
teles surinkau ir atidaviau vie
nai savo dukterų. Dėl to kilo 
daug nesusipratimų. Man buvo 
pasakyta, kad turėjau korteles 
palikti prie gėlių. Norėčiau ži
noti, ar suklydau, nuimdama 
korteles, ar turėjau jas palik
ti prie gėlių?

— Tikrai šiuo atveju buvo 
suklysta. Po laidotuvių ceremo
nijų laidojimo direktorius ati
duoda šeimai sąrašą asmenų, 
kurie prisiiuntė gėles. Kortelės 
turėjo būti paliktos prie gėlių.

Daiva Dobilienė

bavosi invalidų Vaikų Dienos sto
vykloje, išdirbdama 120 vai. ir gau 
dama padėkos pažymėjimą. Kole
gijoje yra Pi Alpha Sigma — fizi-

Elgsena laidotuvėse

Viena “Moterų Gyvenimo” 
skaitytoja klausia:

— Prieš porą mėnesių palai-

narių rinkimo pirmininkė ir Home 
Regatta komiteto pirmininkė; ba
liaus šokių klubo narė ir Prop 
Room inspektorė 1962 m. Varsity 
Varieties. Mėgsta plaukyti, plaukti 
laivu, šokti ir skambinti pianinu 
bei groti akordeonu. Jos ateities 
planai — dirbti kurioje nors Chi
cagos ligoninėje kaipo fizinė tera- 
pistė.

f

1

tė jau dabar, be anglų klb., kalba 
ispaniškai, prancūziškai ir vokiš
kai.

primadonos tragedija
Po dešimtmečio Naujųjų Me

tų Traviatos — Galaunienė su
tiko ir 
venimo 
operos 
solistei
jime su milžinišku pirmaeilių 
operų repertuaru — tai tikrai, 
rodos, nepakeliama! Tačiau 
šiam smūgiui ją paruošė ne- 

I normalus perkrovimas ne, pagal 
jos balsą dramatinėmis rolė- 

jmis, kurias ji turėjo išdainuoti 
su dar tvirtai nepastatytu bal- 

jsu. Jausdama forsuojamo bal
so pasekmes, Galaunienė nuo 

[ 1927 m. net du kartu važiavo 
į Paryžių gelbėti savo balso 
pas to meto pasaulinio garso 
dainavimo

. vinovą ir 
Gladkają. 
kankamai 
dėjo. Gi atsiradus dramatinių, Į kurios yra savininkės ir veda 
lyrinių ir koloratūrinių balsų 
prieaugliui — teatras greit ir 
lengvai išsprendė Galaunienės 
problemą — atleisdamas ją iš 
operos. Šį smūgį Galaunienė 
sutiko stoiškai. Niekas negirdė-

mokytojus — Lit- 
sekantį kartą pas 

Tačiau, neturint pa
laiko, tai mažai pa-

Turtuolė įpėdinė pasirinko 
sau kelią

Gigliola Fantana, Zoe Fonta- s. 
na duktė, viena trijų seserų,

. pasaulyje plačiai pagarsėjusį 
| madų saloną Sorelle Fontaną 
' vardu, įstojo šiomis dienomis į 
Kristaus Karaliaus seserų vie- 

1 nuolyną.
------- ------- —---------- „ . Išauklėta Anglijoje, šveicari- 

Jaunoji Lietuvos opera su Į jo jos skundo, nei regėjo te- joje ir Prancūzijoje, toji 24 
dideliu įkarščiu užsimojo sta-: atralams ar direkcijai neapy- metų jauna moteris buvo visos 
tyti operą po operos, perdaug kantos. Jos turtinga asmenybė

Savo krašto teatre operų 
viršūnėje

I

ten tokio 
kurio ji 
žavingu jaunu balsu! Kiekvie
nu atveju ji atstovavo kaip 
solistė lietuvius etnografiniuo
se tautų koncertuose. Gi Filhar
monijos statomose operose pil
dė Fausto - Margaritos, Euge
nijaus Oniegeno — Tatjanos 

i ir kitų operų pagrindinius vaid- 
• menis.

I 

I

lietuviško parengimo, 
nebūtų puošusi savo

Pirmosios solo dainų kregždės
1918 m. grįžusi Lietuvon su 

pianiste Dirvianskaite, kaip 
pirmosios solo dainų kregždės, 
išpildė eilę koncertų įvairiuose 
Žemaitijos miestuose, su neti
kėtai dideliu pasisekimu žavė- 
damos ir stebindamos negirdė
jusius panašaus meno žmones. 
Pastoviau įsikūrusi Vilniuje, vi

-r—-z z-- -r---- , t ° | — — ------ '=’~------- „- šeimos laikoma būsima įpėdine
neatsižvelgdami, kad esami so- ir šakoti gabumai bei išsilavini- jr labiausiai iš visų tinkama pa

Clieryl Joan Torok, gyv. 2571
I Oakwcod Drive, Olympia Fi-clds, 

Andrea Jo Gudenas, gyv. 69491 į11” yra ™lliam A- Jorok duktė' 
California Ave.. yra Andriaus Septyniolikos metų Cheryl baigė 

Gudėno duktė, šioji devyniolika me- ®Y; Jono Baptisto De La Šalie pra
tę jaunuolė yra baigusi Nativity dzi,°? 1]J?kyk ’ Manam aukst. mo- 
B. V. M. pradžios mokyklą ir Mari- ; kykL ,?hlC3?° Heights. III. Aukst. 

i jos aukšt. mokyklą. Būdama gim- OJe Pnk-aijse C. Y. C.
nazijoje, ji buvo išrinkta “Sųuad- ISP°?S T°u7ame^s; 

Irom Sweetheart U. S. Air Force^Įoksl°’ PeP ir ckoro klubams- Pa’ 
; buvo Cisca modeliuo- dėjo visur ir visados įvairiuose mo- 

toja; laimėjo prie žurnalo “Seven- kyk’7 Pigimuose. Jos pamėg- 
; šv. Ritos aukšt. mokyklos tieĄ la“kai “ ---------- :"

Glee klubo vicepirmininkė; Cisca * P7-■ P -S' • • •* -
literatūros pirmininkė; laimėjusi I Ju^yJ2 pla‘
premiją, surinkus daugiausia pre
numeratos “Catholic Digest”; bai
gė Patricia Vance modeliavimo mo
kyklą ; baigė M. Kirby čiuožimo 
mokyklą; gavo Raud. Kryžiaus,

Academy”

teen” įvairus sportas ir 
Rudenį pradės

listų balsai netinka tai ar ki- mas rado dėkingos ir gausios veldėti pasaulinio garso madų ūmosios P^albos ir Slaugomo na 
tai operai. Ypač tuo laiku trū- veikimui dirvos kituose baruo-' - 
ko dramatinių sopranų. Nepai- se. Ji aktyviai domėjosi ir to-' 
sant to, jaunai 23 metų Ade- i liau Kauno operos, dainos ir 
lei teko rengtis ir dainuoti ne muzikos menu, rašinėdama pe- 
vien pagal lengvą balso prigim
tį lyriniai koloratūrines roles, 
bet ir sunkias dramatines ar 
lyriškai dramatines partijas, 
kaip operos Toscos — Toscą, 
Lohengrino — Elzą, Demono — 
Tamarą, Eugenijaus Oniegino
— Tatjaną, Bohemos .— Mimį, 
Madame Butterfly — Cio-Cio- 
San, Pajacų — Neddą, Carmen
— Micaelą ir pan. Savo balso 
žanre ji sukūrė nepamirštamus 
Traviatos — Violetos, Fausto
— Margaritos, Rigoletto — Gil
dos, Romeo ir Julijos — Juli
jos, Hoffmanno Pasakų — Ju- 
liettos ir Antonijos, Mignon — 
Philinos ir kt., viso apie 20

I 
riodinėje spaudoje koncertų bei1 
operų recenzijas, dėstė muzi
ką Šv. Jėzaus Širdies gimnazi
joje, buvo aktyvi Lietuvių -, 
Prancūzų dr-jos narė (1937 m. 
apdovanota Prancūzų ordenu). 
Dirigavo 1933 m. L. K. Mdterų 
dr-jos surengtam Kongrese 
tūkstantiniam Lietuvos moterų 
chorui ir 1934 m. dirigavo pa
našiam chorui Palangoje, su
rengtame skaučių Baden Powe- 

pagerbti.liui

Maloni visuomenei ir 
visuomenės gerbiama

įstaigą ir toliau tęsti šeimos muose pažymėjimus. Jos talentai 
pradėtą madų kūrimą. šakoti: čiuožimas, skambinimas

pianinu, studijavo šokimą 8 m. ir 
yra profesionalė modeliuotoja. Jos 
mėgstamieji užsiėmimai yra: plau
kymas, vandens ski, gilus nardy
mas. čiuožimas ledu ar ratukais, 
piešimas, dažymas, siuvimas, viri
mas, žaidimas beisbolu ir tenisas. 
Dabar lanko St. Xavier kolegiją, 

1 pagrindu pasirinkusi biologiją 
Į (slaugymo). Per dvejetą metų ko
legijoje ji buvo Catholic Christian 
Doctrine mokytoja St. Gall’s para- 

į pijoje kiekvieną sekmadienį. Ji yra 
oficialioji šeimininkė (hostess) St. 
Xavier kolegijoje, išrinkta fakul
teto personalo. Jos ateities planai 
yra baigti kolegiją, pasirinkti gai- 
lest. sesers karjerą ir toliau stu
dijuoti.

r

.....

nuoja pasirinkti architektūrą.

Per anksti atskirta nuo sa- 
pagrindinių vaidmenų. Būda- vo mėgiamiausio operos meno 
ma vispusiškai pasiruošusi ope
ros scenai, ji savo vaidmenis 
atlikdavo klasišku tikslumu. 
Gražios, grakščios kūno linijos 
padėjo jos sceniškoms pildomų ; vi, linksniuojami visuomenėje aukžt ’n.okYk1' Au~St~ m°k'kl^€ 
vaidmenų metamorfozėms. La-įsu reikšminga pagarba, kaip ir!^. trečiaisiais mokslo metais

Kathleen Ann Kairts, gyv. 2810 
W. Marąuette Road. yra Jurgio 
Kairio duktė. Septyniolikametė

ji keliagubai atidavė savo veiks 
mingas dienas numylėtos lietu
vių tautos reikalams. Jos var- mergaitė yra baigusi Nativity of B. 
das ir veikla išliko žavingai gy- V. M. pradž. mokyklą ir Marijos

Mary Ann Aleksiun, gyv. 7217 
S. Francisco Ave., yra John Alek- 
siun Jr. duktė- Devyniolikos metų 
Mary yra baigusi Nativity of B. V. 
M. pradž. mokyklą ir Marijos 
aukšt. mokyki. Aukšt. mokykloje 
ji buvo Atletikos ir choro klubų 
narė ir priklausė B. V. M. sodalie- 
toms. Ji taipgi buvo Šv. Ritos 
aukšt. mokyki- Glee klubo pirmi
ninkė dvejetą metų ir užbaigė mode 
liavimo kursą Patricia Vance stu
dijose. Dar aukšt. mokykloje bai
gė prekybos kursą. Pamėgusi : plau 
kymą laivu, kegliuoti. ski, čiuoži
mą plaukymą, skaitymą ir rašy-

buvo klasės seniūnė; per visus 
ketverius metus buvo Cisca News 
vedėja. Dar būdama gimnazijoje, 
baigė Patricia Stevens studijos mo
deliavimo kursą ir pradėjo kaipo 
savanorė Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Ji laimėjo pripažinimą Lotynų Tau 
tinėje Garbės dr-joje. Per eilę me
tų studijavo skambinimą pianinu 
ir pamėgtasis jos užsiėmimas yra jCdirbTchiclgo M^tor

i pašto ženklų rinkimas. Rudenį stu- _ klube ir pasiekė inspektoriaus asis- 
! dijuos kolegijoje. 1 tentės vietą iždo skyriuje.
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