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JUBILIEJINIO KONCERTO PASIKLAUSIUS
JUOZAS STROLIA, Chicago, DL

Šventė ir koncertas
Lietuviškai organizacijai su

laukti svetimam krašte auksi
nio jubiliejaus — nedažnas įvy
kis. Praeitą sekmadienį, birže
lio 3 d., dalis Chicagos lietuviš
kos visuomenės buvome liudi
ninkai ALRK Varg. S-gos to
kio 50 metų jubiliejaus ir jam 
atžymėti surengto įvairiaspal
vio koncerto, kuris iš anksto 
spaudoje buvo kartais skelbia- 
mas kaip Mažoji dainų šventė, 
o kartais kaip koncertas, nes 
koncerte dalyvavo Operos vyrų 
choras, Dainavos ansamblis, 
Moterų, Lietuvos Vyčių cho
rai, Al. Stephens ansamblis ir 
Chicagos parapijų chorai su 
apie 300 dainininkų ir kviesti
niai solistai su viso koncerto 
akompaniatorium J. Byansku.

Šiaip ir anaip
Šį įvykį vertinant, susiduria

ma su kai kuriais sunkumais. 
Pvz., jei vertinti jį kaip Mažą
ją dainų šventę, tai visas šis 
darbas, kaip labai nevienodo 
lygio chorų masės daininė de
monstracija, būtų gal labai “sa
vo vietoje”, o jei vertinti kaip 
vokalinį koncertą, tuomet pasi
rodo nepaslepiamų trūkumų.

dainų — pamestinukių, nes ži
no ir dainos tėvus, t. y. poezi
jos ir muzikos autorių ir jų dai
nuojamos dainos vardą. Tačiau 
tai jau etikos klausimas.

vienas žodis, bet ne du. Todėl, 
jį dainuojant, 
guliuotinas ir

atitinkamai re- 
atsikvėpimas.

Stinri pabaiga

Pirmosios dalies vainikas

Br. Budriūno “Ant ma- 
diriguojant pačiam auto- 
Šis, vienų rankų vadovy- 
išauklėtas vos keliasde- 
vyrų choras dainavo ne-

Pirmąją programos dalį ap
vainikavo Chicagos Liet. Ope
ros vyrų choras, diriguojamas 
Alf. Gečo, o vieną dainą, bū
tent, 
rių”, 
riui. 
bėję 
šimt
sulyginamai impozantiškiau, ne
gu visas jungtinis 300 daininin
kų choras. Dainavo paprastu
tes, nesunkias dainas (Štarkos
— Jojau dieną, Dambrausko — 
Jau žirgelis pabalnotas, Bud
riūno — Ant marių ir Karoso
— Augo kieme klevelis), ku
rios kartais kitų chorų dainuo
jamos atneša nostalgiją ir mie
go antplūdį. Šis nedidutis vy-

I rų choras dainavo jas su to- f 
kia ekspresija ir dinaminių 

į kontrastų įvairumu, kad klau- 
< sytojus kėlė nuo kėdžių į dau
sas. Publika vis reikalavo kar
toti.

Baigiant koncerto programą, 
jungtinis mišrus choras, vado
vaujamas dr. L. Šimučio, pa
dainavo keturias dainas, kurių 
viena, būtent, VI. Jakubėno 
“Tremtinių ir išvežtųjų gies
mė”, yra gana sudėtingas ir 
nelengvas kūrinys. Tačiau tas 
pats choras Šimučio vadovybė
je prieš galą skambėjo galin
gai, visai darniai ir jautėsi vie
ningas pulsavimas. Koncertas 
baigtas St. Šimkaus “Lietuviais 
esame mes gimę”.

Pagarba vargonininkams

I
Vienur blankiau, kitur darniau

Darniai nuskambėjus ’ Al. J. 
Aleksio pravestai “Maldai už 
Tėvynę”, A. Dambrausko, ir 
tautų himnams ir S-gos pirmi
ninko Ant. Giedraičio trumpam 
ir šiltam žodžiui į klausytojus, 
tolimesnė koncerto eiga, atrodė, 
įklimpo. K. V. Banaičio “Po 
aukštus kalnus” ir Šimkaus 
“Vėjo dukra”, dainuojamos 
jungtinio mišraus choro, pra
ėjo blankiai ir protarpiais be 
jokio darnumo. Dirigavo Br. 
Budriūnas. Ir ką gi jis galėjo 
iš choro išspausti, jei į uolių 
dainininkų tarpą buvo įsimaišiu
sių “turistų” arba stovėtojų, 
kurie nerado reikalo praverti 
burnų. Kiti — šaukė ir už sto
vėjusius ir skyrėsi iš visos ma
sės. Paties Budriūno lengva 
liaudies dainelė “Praded auš
relė aušti” skambėjo jau nesu
lyginamai darniau.

Moterys reiškiasi

Antroje koncerto daly 
listė Gen. Giedraitienė padai
navo Tallat - Kelpšos, Čerie- 
nės, Kačanausko ir Gounod kū
rinių. Vidutiniame registre dai
nos skambėjo sodriai, ko ne
būtų galima pasakyti 
aukštutines gaidas.

Darniai ir niuansuotai skam
bėjo Al. Stephens diriguojamo 
moterų choro dainos (Br. Mar- 
kaičio, S.J., — Eglės rauda, A. 
Vanagaičio — Rods, parpul- 
čiau ir Br. Budriūno — Tėviš
kėlė. Tačiau gaila, kad ir šios 
darbščios idealistės — muzikės 
darbe atsiranda (ne nuo jos 
pareinančių) nesklandumų. Pvz., 
beveik per visą jos dainų pro
gramą viena choristė, norėda
ma išsiskirti, šaukė garsiau. 
Salėje klausantis, buvo galima 
atpažinti balsą.

so-

Žiūrint į šį koncertą kaip į 
kultūrinį įvykį laiko perspekty
voje ir auksinio jubiliejaus pro
ga, tenka jį jau ir kitaip paver- 
tinti. Šis koncertas yra kultū
rinis faktas. Sveikintina, kad 
pastaruoju laiku vis dažniau 
pasigirsta balsų, skatinančių 
palaikyti ir kurti savąją lietu
višką kultūrą. O kad lietuviš
kos dainos meną šiame krašte 
ugdė ir dar tebeugdo daugumo
je lietuviškųjų parapijų vargo
nininkai — to niekas negalėtų 
nuneigti. Tokio kultūrinio jų 
nuveikto darbo ilgą barą mums 
čia ir priminė minėtasis kon
certas.

Palinkėkime ALRK Varg. S- 
gai ir toliau neapleisti šio lie
tuviškos dvasinės kultūros ba-

fro.

MAIRONIO RANKRAŠČIAI

KŪRĖJŲ ATMINIMA GERBIANT

kai praeities atminimas 
paskatų kurti dabartį ir 
vertas nepamiršti būsi- 
kartoms.

Kiekviena kultūringa ir są- dieninėje Lietuvoje visa tai nė- 
moninga tauta gerbia savo is- j ra pamiršta ir ne viskas iki 
torijos ir savo kultūros kūrėjų pamatų išdraskyta. Žinoma, 
atminimą. Istorijos ir kultūros priešo noras — pradėti mūsų 
muziejai, o taipgi kiekvieno, j 
savo tautai dar nemirusio žmo
gaus širdis yra vietos, kur tas 
šventas atminimas saugojamas 
ir perduodamas iš kartos į kar
tą. Tik kaip visur, taip ir čia 
reikalingas protingas saikas. 
Negerai, kai praeities egzaltaci
ja virsta liga, padaranti žmo
gų aklu dabarčiai ir ateičiai. 
Gerai, 
virsta 
ateitį, 
moms

tautos ir mūsų kultūros istori
ją su okupacijos metais, nu
braukiant arba suniekinant vi
sa, kas buvo prieš tai. Tačiau, 
kaip regis, nėra toks lengvas, 
kad ir niekšingas, darbas iš lie
tuviškos žemės ir iš lietuviškos 
širdies išplėšti tai, kas ten 
šimtmečiais yra prigiję.

Moterų trio Reikėjo apsieiti ir be mergelių

Nedarniai praėjo ir du pir
mieji moterų balsų trio (iš Kar- 
navičiaus op. “Radvila Perku-; 
nas” ir Belazaro operetės “Auk 
sinės marios”. Tik trečiasis, G. j 
Gudauskienės “Graži diena”, 
parašytas lenkų 18—19 šimt
mečio miesčioniškojo romantiz
mo įtakoje, dainininkėms sekė
si geriau ir dainininkės šią dai
ną turėjo net kartoti.

Chorų pauzoje dainininkas 
Alg. Brazis padainavo L. Ši
mučio, VI. Jakubėno ir Al. Ka
čanausko kūrinių. Tik kodėl po 
stipresnių kūrinių bisui buvo 
pasirinkta Kačanausko “Tų

i mergelių dainavimas”? Prie ki. 
j tų trijų ji visai netiko, o be to, 
j lietuvių kalba “broleliai” yra

Koncerto lygis kyla, bet ir.. 
daina pamestinukė

Pasibaigus trio, solistė Prud. 
Bičkienė kultūringai ir su įsi
jautimu padainavo Kavecko 
“Na, tai kas?”, Dvariono “Vil
nius” ir VI. Jakubėno “Gėlės 
iš šieno”. Tai buvo ženklas, kad 
koncerto lygis kyla aukštyn. 
Tik labai gaila, kad mūsų ger
biamoji
bisui neįterpusi dainos — pa
mestinukės, kurios nežinomi tė
vai ir nežinia, ar ji krikštyta. 
Nesinorėtų girdėti, kad tai yra 
“mūsiška - lietuviška”. Kitų 
tautų solistai iš viso neturi

dainininkė neapsiėjo

KNYGA, LIUDIJANTI GYVYBE
Vienos apysakos Lietuvoje proga

rašyto jas Uja saugo generalinę partijos lini- šalia tikro kompartijos įrankio
apie nuo- 

, _ —__t džiaugsmą,
yra betgi gabių ir poetų ir be- 
letristų. Iš tokių vardų prozo
je galima paminėti Mikelinską, 
jLukinską, Markevičių, o poezi- 

*9 
Baltakį ir dar vieną kitą, dau- 

! giau prasiveržiantį paskirais 
bandymais.

Visi jie, barami ar giriami, 
siekia prasišokti, nori išlipti iš

Sovietinis__ _______________ o__________. __ w -___
Erenburgas ne kartą pareiškė, ją, daugelis rašytojų stengiasi | Avyžiaus, rašančio 
kad prie Stalino siautė nuola- parodyti savo tikrąjį kūrybiš-, stabų kolchozinį 
tinis teroras ir rašytojas visą kurną, 
laiką turėjo bijoti. Toks pat 
teroras, tokia pat baimė nu
klysti nuo komunistų linijos te
beegzistuoja ir dabar, tik suge
bėjęs prasmukti pro Stalino 
pistoletą Erenburgas to nemi
ni, tačiau tai gerai matyti iš komunistinio politruko bizūno 
eilės kūrėjų mušimosi į krūti
nę, kad vienas ar kitas nesu
prato didžiojo komunizmo už
davinių. Nepaisant, kad užpa- vergtoj Lietuvoj, šalia komu- laisvo vakarietiško oro. Ir vie-j 
kaly rašytojo stovi enkavedis- nistinio eiliuotojo Mieželaičio, nam ar kitam iš jų daugiau ar i 
tas su rūkstančiu pistoletu ir rašančio, kad galva yra apvali, (Nukelta į 2 psl.)

Prasiveržimo bandymai ir
sėkmė

Rašytojai nebūtų kūrėjai tik- Į j°Je Degutytę, Marcinkevičiūtę, 
rąja ta žodžio prasme, jeigu 
jie nebandytų prasiveržti iš

orbitos. Tokių atvejų yra ne 
tik sovietinėj, bet ir visų pa- i 
vergtų tautų literatūroj. Pa- komunistinės duobės ir įtraukti1 priglaudusio

Pagaliau tautos istorija ir 
tautos kultūra nevienu atveju 
kuriama ne tik savame krašte 
ir savoje valstybėje. Lenkų 
tauta praeityje ir didžia dali- 

< mi lietuvių tauta dabartyje ga- 
Į Ii būti ryškūs šio teigimo pa- 
I vyzdžiai. Jau ir šiame krašte 
( mes turime vardų ir vietų, ku
rios brangios kiekvieno lietu
vio širdžiai ir savigarbai. Seno
siose lietuvių kolonijose, dažnai 
privačiose rankose, nereta už
tikti brangenybių, kurių vieta 
muziejuose ir bibliotekose. Bū
tų pats laikas sudvigubinti dė
mesį tos medžiagos 

1 bendruomenines ir
telkimui į 
saugesnes

Daugelis iš mūsų per kelioli
ka pastarųjų metų turėjom pro
gos perbėgti visą eilę kraštų, 
pasižvalgyti jų kultūros cent
ruos, lankytis jų vienokios ar 
kitokios rūšies muziejuos. Tiek 
Vakarų Europoje, tiek Naujo
jo Pasaulio šalyse buvome ma
loniai nustebinti teikiama pa
garba iškiliausių jų kultūros 
reprezentantų atminimui. Mums 
buvo tiesiog neįprasta regėti, 
kaip vokiečiai beveik su religi
niu pietizmu lanko Goethes ar Į vietas. 
Šillerio buveines ar Beethoveno šiemet minime 
gimtąjį namą. Nemažiau takai metus nuo Maironio w 
išminti ir Šekspyro gimtinėje Tad ir verta atkreipti ypatingą 

j ar vietovėse, surištose su Ser- dėmesį į tai, kas bent kuo pri- 
jvanteso vardu. Jauna šio, mus

- ’ į krašto kultūra
taipgi gerbia ir saugo viską, 
kas primena jos raidos didžiuo
sius ramsčius: bibliotekose ir 
muziejuose saugomi W. Whit- 
mano, Ed. Allan Poe, E. Dickin- 
son laiškai ir rankraščiai, turis
tinėmis atrakcijomis paversti

šimtuosius 
gimimo.

mena mūsų didįjį dainių. O, pa
sirodo, ir šiame krašte galima 
užtikti Maironio rankraščių, 
laiškų ir pan. Būtų gera, kad 
visa šitai, kol dar neturime Li
teratūros muziejaus, būtų su
rinkta ir saugoma Pasaulio 
Lietuvių Archyve, ir kad šios 
rūšies turimą medžiagą priva-

namai ir vietos, kur gyventa j įqs asmenys ten ir pasiųstų — 
amerikiečių mokslininkų, rašy- į pasaulio Lietuvių Archyvas, 
tojų, valstybininkų, karių. 2655 W. 69 St., Chicago 29, III.

šį kartą čia skelbiame Kultū
riniam Draugui atsiųstų Mai
ronio rankraščių pluoštelį. Da
lykai ne nauji. Žinomi iš “Pa
vasario balsų”. Tačiau lyginda
mi, matysime, kad tekstas vie- 

i tomis šiek tiek skiriasi. Atvir
laišky regimas vaizdas yra Mo
nako pajūris. Matyt, laiškas 
Maironio yra siųstas kur nors 
iš pietinės Europos, iš Vidur-

(Nukelta į 5 psl.)

Meluotume sakydami, kad 
lietuviams domėjimasis savos 
tautos pasididžiavimo vartais 

• vardais ir daiktais būtų sveti- 
. mas jausmas. Turėjome ir Lie- 
įtuvoje ir karo, ir kultūros, ir 
meno bei etnografijos muzie
jus. Turėjome ir literatūros mu
ziejų Maironio namuose. Su pa

Jungtinis choras jubiliejiniame Vargonininkų Sąjungos koncerte. Pirmoje eilėje iš kairės: akompaniatorius pianistas J. Byanskas, koncerto garbės dirigen-. garba lankydavome mūsų ra
tas kompozitorius A. J. Aleksis, moterų choro dirigentė A. Stephens, dirigentas kompozitorius dr. L. šimutis, solistė P. Bičkienė, vyrų choro dirigentas A. Rytojų gimtines laisvės kovų 
Gečas, solistė G. Giedraitienė, solistas A. Brazis, dirigentas kompozitorius B. Budriūnas ir ALRK Vargonininkų Sąjungos pirmininkas A. Giedraitis. I _ . 4

Ben. Lungio nuotr. 1 vietas. Reikia tikėtis, kad ir nū-
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S menas. Marcinkevičiaus apysa- teroras. Toks teroras tebėra ir 
ka plačiai parodo tokių jaunuo-: 
lių bodėjimąsi komunistiniu re
žimu. Tai tos apysakos pati ge
riausia pusė. Bet ir meniškumo 
atžvilgiu autorius yra išradin
gas. Jo sakinys gaivus, nenuo
bodus, romano
įdomiai sukirpta. Visa tai rodo 
autoriaus ne tik talentą, bet ir 
tai, kad jis puikiai supranta, 
kokie kūrėjo uždaviniai ir kas 
tų uždavinių slopintojas.

Gelgaudų pilis prie Nemuno

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 9 d.

PRAEITIS TAIPGI REIKALINGA

I

Pasikalbėjimas su Lietuvių Istorijos Draugijos 
pirmininku kun. dr. Kazimieru Matulaičiu

leis- 
kaš-

gėdiškai
pasaulio lietuvių pareiga, rūpi
nantis savo tautos ateitimi, ne
pamiršti ir mokslinių lietuvių 
tautos praeities tyrinėjimų. Rei
kia bent kuo atsverti tą žalą, 
kuri, tėvynėje daroma mūsų is
torijos mokslui ir priaugančių 
kartų sąmonei. Reali ir objek
tyvi tautos praeitis šiandien 
tiek pat reikalinga ateičiai, kiek 
romantiškoji istorija buvo rei
kalinga mūsų tautiniam atgimi
mui devynioliktame šimtmety
je. Šitaip galvodami, labai ver
tiname Lietuvių Istorijos Drau
gijos veiklą laisvajame pasau
lyje. O norėdami tiesioginiai su
žinoti kas, kur ir kaip šios 
draugijos yra veikiama, krei
pėmės keletu klausimų į Drau
gijos pirmininką kun. dr. K. 
Matulaitį.

—- Ką Draugija apjungia ir 
koks paskatas buvo jai įsikur
ti?

Kai tėvynėje okupanto leidi- nytis sau pragyvenimą, 2) 
niuose mūsų tautos istorija be- ti žurnalą knygomis daug 

klastojama, laisvojo tuoja, o žurnalo prenumerato
rių yra nedaug — nė dviejų 
šimtų. Normaliai galėtume veik
ti, turėdami vieną tūkstantį 
prenumeratorių. Į tai atkreipė
savo dėmesį ir visuotinis drau-; 
gijos susirinkimas, prašydamas 
savo narių, gyvenančių JAV 
ir Kanadoje, išplatinti bent po 
10 egzempliorių.

— Kaip ir kuo mūsų istori
jos mokslas reikšis Antrajame 
Lietuvių Kultūros Kongrese?

— 1962 m. lapkričio 24—26 
d. Chicagoje bus Antrasis Lie
tuvių Kultūros Kongresas. Me
tinis draugijos susirinkimas iš
rinko šio Kongreso Istorijos 
sekcijos vadovu p. Vincentą 
Liulevičių, kuris organizavo ir 
Pirmojo Kongreso Istorijos 
sekciją.

Kongrese numatomos šios 
paskaitos: 1) kun. dr. J. Matu- 
so “Šiaurės Amerikos lietuvių 
kultūriniai laimėjimai”, 2) dr. 
J. Jakšto “Šiaurės Amerikos 
lietuvių istoriografija ir jos 
ateities uždaviniai” ir 3) Pr. 
Pauliukonio “Šiaurės Amerikos 
lietuvių istorija, kaip tautinio 
auklėjimo priemonė”. Visos 
trys temos, kaip matote, šį 
kartą sukasi apie lietuvių išei
vijos istoriją. Šitai daroma są- 

i moningai, akcentuojant mintį, 
kad lietuvių tautos istorija jau 
kuriama ne vien tik tėvynėje 
ir kad jaunoji karta savo tau
tos istorijos dalį gali regėti jau 
čia pat, jų gyvenamuos kraš
tuos. Kongrese pramatomas 
taipgi pranešimas apie LID 
veiklą.

— Kokie būtų LID leidžia
mos ‘Tautos Praeities” pagei
davimai”, liečiant mūsų visuo
menės domėjimąsi istorijos 
mokslu?

— “Tautos Praeitis” paskli
do plačiai po universitetus ir 
bibliotekas. Atskiros knygos 
pasiekė Indiją, Italiją, Prancū-

Literatūra yra genijaus investa- 
I t

dabar, nes Pasternako knyga vimas, iš kurio nuošimčiai plaukia 
buvo visų pasmerkta nė vienam per visus busimuosius laikus, 
jos neskaičius, pagal partijos ■ 
įsakymą. Tačiau ir terorui siau 
čiant, žmonės išlieka kūrėjais. > 

konstrukcija, Tai liudija ne tik “Pušis, kuri
juokėsi” apysakos herojai, bet 
ir pats knygos pasirodymas.

— J. Burroughs
<’ i

L. Augštys

“Pušis, kuri juokėsi”, be abe
jo, bus Lietuvos jaunimo per- Į ™ ’-«000- GA s*’278
karna ir mielai skaitoma kny- •
ga. Erenburgas rašė, kad buvo j

DR. L IR K. AGLINSKAI Į
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

1181 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskled. Išskyrus trečiad. ir šeštad

jDR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

^2858 West 63rd Street
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—9 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
Uen. uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3220
Rez. telef. WAIbrook 5-5076

v.

Knyga, liudijanti gyvybę
(Atkelta iš 1 psl.) 

mažiau pavyksta. Aplamai, ta 
bolševikinė linija net ir patiems 
politrukams nėra visai aiški. 
Taigi, kartais tikrai komunizmą 
demaskuojąs kūrinys pagiria
mas, o kartais tikrai komunis
tinis veikalas partijos nubara
mas. Prie tokių pasisekusių ir 
tikrai komunizmą demaskuo
jančių kūrfnių yra Justino 
2 Marcinkevičiaus platesnės apim
ties apysaka “Pušis, kuri jau
kėsi”.

Laisvi poetai ir dailininkai

Apysakoj (išleistoj Valstybi
nės ie.dyklos Vilniuje 1961 m.)

autorius vaizduoja tariamai 
neigiamą asmenį, tačiau vaka
rietiška prasme teigiamą jau
nuoli, kuris nori nusikratyti 
komunistinio režimo kūrybinių 
varžtų. Jaunuolis yra meno mo
kyklos mokinys, nepatenkintas 
esama santvarka ir visais 
diškais požiūriais į meno 
šaulį. Jis kūryboje nori 
savarankiškas, originalus, 
toks negu kompartija pataria ‘ 
ar liepia. Jo kūrybiniai užmany
mai yra vakarietiški ir malonu 
pastebėti, kad ir dailininkas,‘ 
kurio žinioje jaunuolis dirba, 
yra gana vakarietiškas, tačiau 
bijąs kompartijos ir privaląs I 
pr.siiaikyti valdiškų normų. Ša- 
i a to dailininko yra grupelė 
jaunuolių, kurie rašo ir galvo
ja kitaip. Meškąitis rašo eilė- 

tačiau niekas jų ne
spausdina, nes jie ne pagal 
kompartijos liniją sukirpti. Yra 
ir daugiau apysakoj tokio jau
nimo, kuris iš esmės yra tikrai

val-
pa- 

būti
ki-f

Rez. HE 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
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

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

Rezid.: 3241 West 66tli Place 
Tel.: REpubiic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir

9- Itil. Ii Ui,. o

tešt. 2—4 
regiad . aitu 'alku

Ofiso telef. 476-4042
lt*-/ AlhrooU r»-34M>'

California
» alk

vai.
nagai sutarti

DR. C. K. BOBELIS
■ uksttj ir šlapume ‘altu himrgija 

Tel. 695 0533 EJgin
425 No T.ihertv Sfreet. 
Route 25, Elgin, fllinois

Valandos pagal susitarimu

į P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas, Protezistaa 

Aparatai-Protezą! Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 W. 68 r d St., Chicago 29, I1L 

Tek PRospect 6-5084

DR. A. JENKINS
IYDYTOJAS LR CHIRURGAS

3844 Wret 63rd Street
Vai kasdien nuo 7— 4 p. p. ir e

iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovebeU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Rd 
’alandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą. išskyrus trečiadienius, 
uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VL KAUPAS 
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies) 
756 West 35th Street 

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

Trečiad. susitarus.
Dienos metu tel. CA 5-5010 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Vi

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 v, 

p. p. ir pagal apointmentą- - 
rel. Ofiso LA 3-2134, Rez. 878-5960

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPED1N6S LIGOS 
Priešais sv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpubiic 7-229U.

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

keičia stiklus ir rčmua 
4455 S. California Avė. YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki fr- valę., trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.
Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr. W. Ross Dr. L Seibutis

Inkstų, puslčs ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Avė., teL 
GR 6-0091; 392 E. 159th St„ Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 80 N. Ml- 
gan Avė.. Sulte 808, tel. CĘ 6-7784.

Valandos pagal susitarimą

— Draugija nori sutelkti lie-* 
tuvius, besidominčius lietuvių 
tautos istorijos mokslu. Ji kilo 
iš I Kultūros Kongreso Istori
jos sekcijos darbų. Įsikūrė 1957 
m. gruodžio 15 d. Jos centras 
yra Chicago, UI.

— Ar reikia turėti kokias 
nors ypatingas kvalifikacijas, 
norint būti Lietuvių Istorijos 
Draugijos nariu?

— Istorijos specialistai žino, 
vai ir istorijos mėgėjai bei visi, 
kurie domisi lietuvių tautos 
garbinga praeitimi, gali būti 
Llt) nariai. Draugija apjungė 
apie pusę lietuvių istorijos ži
novų. Kiti — istorijos mėgėjai. 
Metiniame LID susirinkime 
1962 m. suausio 28 d. paaiškė
jo, jo g LID turi, dr. A. Šapo
kai mirus, o kitam — A. R. iš
stojus kaip nelietuviui, 41 narį.

— Kokia yra pati konkre
čiausia šiuo metu LID veikla?

— LID leidžia istorijos ir 
gretimųjų sričių neperiodinį 
žurnalą ‘Tautos Praeitis”. Jau
yra išspausdintos trys žurnalo ziją, Vokietiją, Švediją, Lenki- 
knygos, kurios mokslinių ją, Kolumbiją, Kanadą. Visur 
straipsnių aktualumu ir svoriu žurnalas mielai sutinkamas ir 
prilygsta kitomis kalbomis lei
džiamus panašius žurnalus. 
Ketvirtoji knyga išeis iš spau
dos šiais 1962 m. Joje, be kita 
ko, bus naujas ir įdomus prof. 
Z. Ivinskio straipsnis apie Lie
tuvos Didžiųjų Kunigaikščių 
politiką Rytuose ir dr. Jono Re
meikos apie prekybą Nemunu 
iki Vytauto Didžiojo laikų pa
baigos.

— Ar turima prieš akis ko
kių ypatingesnių problemų, ku
rios akcentuojamos lyg ir nu- i 
statytų “Tautos praeities 
kančių knygų kryptį?

— LID vadovybė atsiklausė 
savo narių ir gavo pritarimą 
ateityje praplėsti, jei bus ga
lima, žurnalo apimtį, duoti dau
giau šaltinių mūsų tautos is
torijai pažinti ir studijuoti, taip 
gi atspindėti ir kitų kontinen
tų lietuvių kolonijų bei sambū
rių buvusiąją veiklą. Tuo būdu 
apimta visa mūsų tautos veik
la — Lietuvos valstybėje ir iš
eivijoje.

— Kokie yra LID veiklos ir 
aplamai praeities tyrinėjimų 
veiklos sunkumai?

— LID veikloje didžiausieji 
sunkumai yra dviejų rūšių: 
1) mūsų specialistai istorikai, 
beveik visi, dirba kitose srity
se, mažai teturėdami laiko pa
sišvęsti lietuvių tautos praeities 
nuodugnioms naujoms studi
joms, nes kaip nors turi pel-[

įvertinamas. Pageidautume, kad 
savieji JAV jį daugiau įvertin- 

I tų ir užsisakytų. Pasiskelbėme, 
kad pirmąjį žurnalo tomą su
darys keturios knygos. Jau trys 
atspausdintos. Galima gauti. 
Ketvirta išeis šiemet. Už visas 
keturias knygas norime tik

$10.00, o atskirai knygas per
kant — po $3.00. Prenumera
tas s’ųskite “T. Pr.” administ- raščius, 
ratoriaus adresu: Rev. C. A.
Matulaitis, MIC, 4545 West 63 
St., Chicago 29, III. Atskiras 
knygas galite gauti “Draugo”
knygyne tuo pat adresu, — bai- jaunatviškas, ieškąs naujų ho- 
gė mūsų pokalbį Lietuvių Is
torijos Draugijos temomis jos 
pirmininkas kun. dr. J. Matu
laitis. Bet pašnekesio bendri
ninką jis taip greit nepaleidžia. 
Kalba vėl greit nukrypsta į ki
tas istorijos problemas. Pirmi
ninkas šiuo metu yra susido
mėjęs atplėštųjų nuo Lietuvos 
žemių 1570—1576,m. “Liustra- 
cija”. Ilgai dar kalbamės. Bet 
apie tai jau kitą kartą.

rizontų, naujų kūrybinių kelių, 
nori šviežio, o n e komunistinio, 
suplėkusio oro.

tel. ofbco HE 4-58 19. .-ez. H1 4-tsSz

DR. PETER T. BRAZIS
YDYTOJAS rR CHIRURGAI 

2434 West 71st Street 
vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, t-eč., šešt pagal sutarti 
<ekm. uždary ta.

Mesiąs ir karpos

Seredžiaus miestelis piliakalnio papėdėje

Be abejo, apysakoj Marcin- Į 
kevičius tuos jaunuolius vaiz-; 
duoja negatyviai. Kartais jie I 
tikrai yra negatyvūs. Tokia au
toriaus pareiga. Bet jau gerai, 
kad bent parodo, jog yra jau
nimo nepasitenkinančio esama 
santvarka, yra jaunuolių, no
rinčių laisvai kurti, nepriklau- j 
somai nuo visokių kompartijų 
botagų. Pabaigoj apysakos jau
nuolis atvirsta į tokius, kokių 
reikalauja kompartija, bet kny
gos visumoje atskleidžiamas 
tikrasis žmogus, norįs kūrybi
nių laisvių, trokštąs komunisti
niame kalėjime, pilname teroro, 
parako ir kraujo tvaiko. Vie
nas apysakoj vaizduojamas ^dai
lininkas sukuria realistinį pa
veikslą, kuriame pavaizduota 
žemė ir sėjėjas. Į parodos sve
čių knygą poetas Meškąitis, ne
galėdamas pakęsti tokio socia
listinio realizmo, įrašo prasmin
gus žodžius: “Arimui trūksta; 
mėšlo krūvelių, o žmogaus vei
dui karpų. Į mėšlyną šitą tep
lionę”. Tai toks jaunuolio at
sakymas į komunistinį reikala
vimą piešti pagal kompartijos 
liniją. Tokių, kaip poetas Meš- 
kaitis, yra ir aktorių ir daili
ninkų. Tie jaunuoliai apima vi
sas meno rūšis ir tai liudija, 
kad Lietuvoj kūrybinis pulsas 
plaka, kad yra žmonių, puikiai 
jaučiančių, kas yra tikrasis

Tel ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr.. ketvlrt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. Iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel.: REUance 5-1811
DR. WALTER L KIRSTUK 

(Lietuvis gjJytojM) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 4 P- P-. 6:39-8:30 

I--—* .vai., trečiad.

ofiso ir buto OLympic 3-4159 

DR. P. KISIELIUS 
r dykąją,- IK CHIRURGĄ." 

4933 H 15th St.. Cicero 
Kasdien I —3 vai. ir t>— 8 »al.

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniai* 12 iki 4 popiet

.ifiso Celei. LAfayette 3-3210, jei 
saukite kl^lz.i*. ■! JMIt 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA-CHIRURGC 

4146 S. Archer Avė.
Vai Kasdien popiet auo 12-—3 

» pirm . antr ketvir. 6—9 
Trečiadieniais tik sueitai u*

DR. IRENA KURAS 
iYDYTOJA (R CHIRURGE 
KCIIIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE • 
MEDICAL BUILDING 

2156 South VV esi era Avenue 
antrad., ketv. ir penktad.

vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8 vai vakare. Trečiad. nuo 

vai ryto — 1 vai. p Šeštad 11
vai. ryto iki 3 vai p. p.

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrool 5-3765

Vai.: D" 2., 
penktad. nuo 1- 
val. vak. šeštad

• M

ilrmad. 
nuo
6 v.<

. r

vai. 
va].

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. J. G. BYLA-BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET
V Man d os tik susitarus
TeL GRovehiU 6-3409

DR. A. MACTFNO PARTNERIS
DR. E. HOERSTER 

CHIRURGAS 
2858 West 63rd St.

Tel. PR 8-7773
Vai.: pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 

antrad. ir penkt. 1 iki 1 p, p.
Tel. Ofiso 247-1002 Namų PR 8-6000

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

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
8132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.
ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•ipedalybč akušeri 1a Ir motery ligoe 
2454 Weat 71 et street

<11 os Ir Campbell Avė.
<1 • kasdien 1—3 ir 6-—S vai vsk 

šeštad!<'nlak. 1-4 p. >

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalvbč — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-o» ir Campbell Avė. kampas) 
•Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 

I šeštad.; 9 y. r. — 2 p p.
Trečiadieniais uždaryta.

I

DR. JONAS V. MILERIS
VERVl IR SMEGENŲ EIGOS 

5430 &.-------
PAGAL 

Tel.
Skambint 2 iki
ną. išskyrus trečiadieni.

Kedde Avenue 
SUSITARIMĄ 
HE 4-1562
9 vai. popiet kandie

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaiku ligos 
2737 71nt Street
kasdien nuo 6-8 vai.

OR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA CHIRURGE 

n<lau» Ilgi*
10743 S. Mk-higan, Chicago 28. m 

Telef. offtRO; PUIIman 5-676* 
Namų: BEverly 8-3946

PrMm. vai.. Kasdien 6-9 v. ▼., šeši.
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta

vak..
P. P

VAL.. ______ ____  _ - -------
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
' Irnnlo. nHIrn. našai enalearlTc-

OftaMi te4. HE 4-7007.
Namo-rez. tel. PRospect 8-9081
HR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOK6A)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
2650 We*l *8 Btrcer

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 v. Iki 
4:30; antr. Ir penkt. nuo 4 iki 8; I 
šešt. nuo 1 iki 4 vaL

Tel. ofisu RE 7-8818, VI 3-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofiza* 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 3-4 p p. ir (-3 
p. p. šešt 16-12 vai

Ofisas 3259 8. Halsted St
Vai Antrad. ir penkt 3-7 vai p. p.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RACKUS 

IYDYTOJAS TR CHIRURGĄ ? 
4342 Archer Avenoe 

(Kampas Kedzie Ir Arcberi
VAL. kHMllen nuo 2 Iki t vai. .ak 

Treč. ir sakmad tik ■uzita.rua.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 3-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, HL 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu į neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas: 4255 W. 634 St. 
OfLio tel. liEIiaace 5-4410 

(tCz. tel. Gltovetlill .
, J>> r», - v v ,t.

Penkt. tik l—3 o. si
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ofiso telef. CLiffside 4-2806 
Rezid. telef. WAlbrook 5-3090 

uit*, r. STKiflAAfiiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S Ashland Avė.
‘Ūmini prnktik; Ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekviena dienų i--4 b 

| 6- x vai v»k Trečladl«*ntn1- •» ■
' madiniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniai" ”u, 

I 2 vai. iki 5 vai. vak.

j

i

I

DR. VYT. TAURAS
IYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĄ
LIGOS

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

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GH 8-41M
DR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priima ligonis pagal gusi tarime, 
081 valandos skambinkit tel.: HE 
4.2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir Mtad.

Telefonas — GRovehUl 6-2838
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 Vest 69th Street 

SpedalyM: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

alandos: nuo 1-4 ir 6-8 y*l. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popi«* 

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9408
DR. ONA VAšKEVtčtt S

(VASKAS) •
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir eekm. 
tik skubiai, atvejais ir zuzjtarnz.
Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-31*6

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Roąd 
Vai. nuo i Iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v

Trečiad. ir šeštad. pagal aptarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Strert 
Tel. ofiso CA 6-0357. rez. PR 8 —M 

Rez. 6600 So. Arteaian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki 3 v. 6-7 V.V.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Stalgiai nulrgiu arba imdMdna 
(Emergeney), Saukite tetefoaa — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietį 
Ugi 5 valandos rvtn kasdien

T

Apsimoka skelbtis ' OP \UGE” 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos

u
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FNRIOUE LARRETA
ŽYMIAUSIAS ARGENTINOS RAŠYTOJAS

P. GAUČYS

Pernai miręs Enriąue Larre-. jame. Anot Unamuno šventu- 
ta (1875—1961) pagarsėjo sa- mas yra aukščiausias Žmonijos 
vo istoriniu romanu “Don Ra
miro garbė” (La Gloria de don 
Ramiro Įj kuris pasirodė keliom 
dešimtim leidimų ir paplito 
šimtais tūkstančių egzempliorių, 
pagal jį yra susuktas net fil
mas. Lotynų Amerikos literatū
roje šitas romanas sukėlė nie
kad anksčiau nematytą susido
mėjimą, nes niekad anksčiau 
argentiniečių literatūra nebuvo 
pasiekusį /tokio tobulumo laips
nio. E. Larreta buvo turtingas 
dvarininkas, studijavęs teises 
ir gavęs doktoratą ir kurį laiką 
dėstęs Vidurinių amžių istoriją 
vienoje Buenos Aires kolegijo
je. Vėliau perėjo į diplomatinę 
tarnybą, važinėjo po Europą 
ir ilgus metus išbuvo atstovu 
Paryžiuje.

triumfas žmogaus dvasioje. 
Nei politika, nei literatūra, nei 
menas nebus veiksmingi ir pat
varūs, jeigu nealsuos religiniu 
jausmu.

Lorretos romane giliausiai 
ir intensyviausiai išrėžta kaip 

I tik ne protagonisto — ir tai 
labai dažnas reiškinys roma
nuose — bet kanauninko Var
gas Orozco figūra, atausta re
liginiu jausmu.

Enriųue Larreta

ENRIQUE LARRETA I

DON RAMIRO GARBĖ
(EPILOGAS)

Gyventi gyvenimą sielos 
gelme

“Nepaisant tų rūsčių idėjų, 
: Vargas Crozco, rašo Lorreta, 
j buvo didelio gerumo žmogus. 
• Gyveno gyvenimą, kaip senas 
j ispanų bajoras, sielos gelme.
i
|

i
I

Gyventi gyvenimą sielos gel
me! — sušunka giliai susi
žavėjęs Unamuno. Yra žmonių,

Beieškodamas savo rasės sie
los, kurią, tikėjosi rasiąs jos is
torinėje praeityje, apsigyveno 0 gal ir ištisų tautų, labiau gy- 
Ispanijoje ir šv. Teresės mies
te — Aviloje rinko medžiagą, 
kurią norėjo panaudoti knygai 
apie šv. Rožę Limietę. Tačiau 
po truputį jo objektas kito ir, 
surinkęs gausią medžiagą apie 
Pilypo H laikotarpį, parašė ro
maną, kuriam reikėjo penkerių 
metų kruopštaus darbo. Jo te
ma — konfliktas žmogaus sie
los, kuri betrokšdama didybės, 
svyruoja tarp konkvisdadoro 
ir vienuolio idealų, tarp galios 
ir išsižadėjimo.

Dauguma kritikų pripažįsta, teisingumu, 
jog Larretai pavyko įsiskverb- dundėjo kaip 
ti į XVI šimt. ispanų sielą. Lar-; eilučių”, 
reta pa^įiję^o Pilypo n laiko
tarpį ir tuose medžiaginio bliz
gesio bei .tirštų dvasinių srovių. 
rėmuose*1 atpasakojo savo pro
tagonisto gyvenimą. Romane 
gyvena ir alsuoja visi aprašo
mojo laikotarpio idealai. Nors 
Ramiras., gimsta prieš pat gar
sųjį Lepahto mūšį, ir veiksmas 
prasideda dar pilnoje imperi
jos garbėje, kaip tik dvi die
nos po šv. Teresės mirties, Lar
reta mums parodo jau visą is
panų nuosmukio procesą, kokį 
patvirtina ir naujųjų laikų is
torikai. MCRaniire, kuris buvo 
krikščionės ir arabo sūnus, su
silieja du pasauliai. Larretos 
romanas'labiau už viską mus 
stebina autoriaus nepaprasta 
vaizduotei'ir sugebėjimu ataus
ti kalbąs aplinką ir psichologi
ją vieno vitališkiausių ispanų 
istorijos .laikotarpių. Tačiau iš 
esmės inr£nt, jo romanas nėra 
tikrai fetorinis, nes Larreta 
pasistatė’ sau uždavinį ne at
kurti praeitį, bet jos ieškoti 
tam laįkptarpyje, kuriame, jo 
manymu, ji buvo iškiliausia, ty
riausia if lengviausiai aptinka
ma.

venančių valia ir jausmais, no
rais ir įspūdžiais. Yra žmonių, 
o gal ir ištisų tautų, kurie ne
gyvena kitokio gyvenimo, kaip 
praeinantį gyvenimą, kurie ne
jaučia nemarumo troškulio, ku
rie neturi to, ką ispanų vienuo
lis Alonso

I “dieviškumo
Rodriguez 
apetitu”.

vadino

dienųjaunystės 
enojo Testamento

“Nuo pat 
persisunkęs 
dvasia, toliau rašo Larreta apie 
Vargą Crozco, — jis virpėjo 

' tuo apmaudingu, neatlaidžiu 
kuris, atrodo, 
griaustinis tarp.S

tamstą suvilioti ar jėga pasi
grobti. Tam tikslui vieną rytą 
man liepė nugabenti neštuvus 
prie jūsų namų, kad galėtų 

J peršokti per jūsų sodo tvorą...
Netrukus aš jį pamačiau su
grįžtant su kita veido išraiška. 
Prisiartinęs prie manęs, apkabi
no mane, sušukdamas: “Ji yra 
šventa, Kristaus sužadėtinė! 
Tai Jis kaina josios lūpomis”. 
Ir aimanavo kaip žmogus, ne
drįstąs išrauti iš krūtinės įsmi
gusios ieties. Nuo tada pra
dėjo tamstą sekti iš tolo ir ma
tė, kaip tamsta visur lieji savo 
krikščionišką gerumą, šventas 
pavydas pervėrė jo sukietėju
sią širdį, besik’ausant vargdie
nių laiminimų ir matant tiek 
nelaimingųjų, besiklaupiančių 
pabučiuoti tamstos kojų. Nu
metė savo puošmenas, varg
šams išdalino brangenybes ir 
pinigus, ir mane, užkrėtęs savo 
naujuoju pamišimu, nusivedė į 
laukus, kad geriau nutrintų 

_visą blogį, kokį buvome ten pa
šė ję. Prisiekiu savo tikėjimu! 
Aš niekad negalėjau įsivaizduo
ti tokio gilaus sąžinės grauži
mo! Ir kokie gailestingumo bei 
atgailos žygdarbiai! Lai Dievas 
atieidžia jo nuodėmes ir sutei
kia man laiko nuplauti maną
sias šiuose šventuose vienuolių 
namuose.

Peru, 1605 metai, Karalių 
miestas.

Spalio mėnesio pabaigos nak
tis. Miestas miega žvaigždynų 
švitesyje ir jo bokštai kyla 
šen ir ten, juodesni už tamsą. 
Šv. Jono vabalėliai ir šviesulin- 
gi kukajai tūkstančiais įsižie
bia virš sodų ir perskrodžia 
tamsius medžius. Drėgna ap
linkuma perpildyta kvaptimis. 
Girdėti, kaip laukų tyloje svirp
lių ir varlių koncertas kartas 
nuo karto pertraukiamas pa
naktinių balsų ar žingsnių ko
kio naktibaldos, begrįžtančio, iš 
gertuvių.

Po truputį blandi mieguista 
šviesa pradeda rausti šv. Kris
tupo ir Amankajų kalnagūb
riuose. Iš jūros ateina švelnus 
ir pavargęs vėjelis. Dar nebu
vo pragydę gaidžiai.

Netoliese nuo Didžiosios aikš
tės, kuklių namelių sodelyje, 
viena moteris, kurios balti rū
bai, atrodo, spinduliuoja tam
soje. Ji vaikšto ten ir atgal ta
kais, tartum nerami šmėkla. 
Tai Rožė, jaunesnioji Gasparo 
ir Marijos Flores dukra. Kiek
vieną rytą, prieš patekant sau
lei. jos pačios prižiūrimam so
de. Rožė maldingai surenka 
gėles, kurias netrukus padės 
ant Dievo Motinos altoriaus 
kaimyninėje švento Domininko 

ntlnietį dvarininką, su- bažnyčioje.
iš l aiyž aus į tėviškę 

' u. savxin tarp ii- 
•<.ai taip tėvynės

Z goti! įtinus neturi 
o ■ jbulumo. Pats

.ti •. rika.as “La Na-
. n -i; y.a autobio-

■ ■■ j s atskleidžia 
j;: L. s rakąs: argeh- 
i-cniš-ią ir prancūziš- 

jctinkis į sielos 
a;ao p oblemai įvairiau- 

s.^ose jų apra.škose labai ryš
kus ir š ame paskutiniame jo 
veikai e. Tarp kitų jame jis iš
kelia įdomią mintį, kad “studi
juojant kuii rašytoją ar meni
ninką, labai svarbu patirti jo 
vaikysite Įspūdžius. Tame am- 
žiuje beveik visad glūdi rašyto- 

būsimų Įkvėpimų paslaptis”.

pratina gyvenimas, toji “šaka
lėlių pilis mirties ugniai”, apie 
“bet kokį lūž’.antį menkniekį, 
kalis ilgiau patveria už jo sa
vininką", jaučiamas senųjų is
panų rašytojų - asketų aidas. 
Ryškiai matyti, kad Larreta ne 

i tik juos skaitė, bet taip pat ir 
išjautė. Ir nebūtų galėjęs juos 
taip išjausti, jeigu nebūtų sa- 

I vo sieloje turėjęs to, ką jie bu
vo atnešę į pasaulį ir į gyveni- 

i mą.

liuoja už kelių žingsnių nuo 
karsto, sėdėdamas suole. Rožė 
eina prie jo. Tada brolis atmer
kia akis ir, lyg išgąsdintas, 
šnabžda:

— Mano Dieve! Apie ją sva
jojo ir ją matė ateinant šiuose 
rūbuose, su šydu ir šitomis gė
lėmis!

Paskui, slėpdamas savo nu
stebimą, švelniai priduria:

— Viešpats tave veda, šven
toji mergele. Kieno lūpos ge
riau už tavąsias galėtų pasi
melsti už šio numirėlio vėlę?

— Kas jis buvo? — klausia 
Rožė, stebėdama mirusiojo vei
dą.

— Visko nežinau nė aš — 
atsako vienuolis.
panoro atskleisti savo vardo 
bei kilmės. Tačiau galiu pasa
kyti, kad Tragiškasis Riteris,

J
Vaikystės įspūdžiai — 

rašytoju įkvėpimo priežastis

•Don Ramiro garbės” 
La. e.a parašė dar kitą didelį 
omaną ‘ Zogalbi” ir keletą dra

mų. Tačiau visa jo vėlybesnio- 
kūryba neprilygsta pirma

jam romanui. Jame jis vaizduo- 
■i* J*
ųriz

argen
i

lį K-L

o
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e
le tasai baigusis kanauninkas 

į Vargas Crozco. kietas su vi- 
’ sala, bet taip kietas ir sau pa
čiam, savo mokiniui Ramirui 
taria ugningus žodžius, iškal
bingai pranašingus:

i

sū- 
ins-

“...kraujo baimė, mano 
nau, yra žemas žmogaus 
tinktas. Jehova piktinasi ydo
mis, nepadorumu vienos nuo
dėmės, bet ne teisybę vykdant 
pralietu krauju. Kraujas yra 
būtinas kiekvienos geros sėk
los laistymas, ir Viešpats jį 
liedina savo laiku ir su tuo pa
čiu nuolankumu, su kokiu pila 
lietų ant vagų. Žmonių gyveni
mas tiek tėra vertas, kiek jis 
pasireiškia kaip auka, kaip 
kad smilkalo grūdas”.

Kai kuriose vietose, kur kal
bama apie žmogaus garbės ir 
laimės tuštumą, apie baisią 
mirties tikrovę, apie tai, kaip

jo

T se ic, pareigi
Laisvės siekimas savo 

yra ne tik kiekvieno žmogaus ne- 
ginčjama teisė, bet ir besąlyginė 
pareiga, todėl politinė išeivija turi 
pasiiikti savo tautos laisvės Pie- 
montu išeivijoje ir palaikyti Lietu
vos respublikos tęstinumą, ginti 
Lietuvos reikalus, iš čia turimomis 
priemonėmis veikti pasilikusią sa
vo žemėj tautą, kad jos veikla bū
tų pritaikyta gyvenimo aplinky
bėms ir kad jos viltys neužgestų.

M. Krupavičius

tautai

Netgi ir tamsiausiom naktim 
josios vyzdžiai atpažįsta labiau
siai prasivėrus’us žiedų vainlk- 
iap.us. Kurie, atrodo, mistiniais 
halsais prašycs prašosi numirti 
2 ii t c-ii.Gilci.LLS.

Vienoje sodo kertėje išbal- 
cintos celės atviros durelės tam
sumoje išryškina auksinį de
gančios žvakės švitesį. Tai na
mų koplytėlė, Rožės pastatyta, 
Kurioje ji mąsto apie Dievą ir 
argailauja, neapleisdama savo 
rėvų ir brolių.

Šitokį gyvenimą pasirinko ne 
sąžinės ar sleivarto graužiama. 
Ji buvo gimusi šventa. Ji bu
vo stebukiadarė nuo lopšio die
nų. Rojaus alsavimas pasklido 
namuose su pirmuoju josios 
atsidusimu. Ji yra vienuoliška 
lelija, Dievo palaiminta žemė
je. Sakytum, angelai ima ir iš
gražina viską, ką ji tik suma
no. Ją lankantieji josios asme
nyje įžiūri kito gyvenimo ato- 
švaistą bei ramybę, o naktimis 
ji matoma tamsiausiuose kam
bariuose iš paslaptingų spindu
lių, besiskleidžiančių jos plau
kais.

Dar jai nesukako dvidešim
ties metų, bet kiekvienas Li-

Tautos siela atsiskleidžia 
* šventuosiuos

Don Ramiro, Larretos roma
no protagonistas, po visos ei
lės nuotykingų ir liūdnų išgy
venimų, kaip ir daugelis kitų 
garbės Ir" ambicijos nevykėlių, 
pasiryžta vykti į Ameriką, ke
liaudamas ten ne tiek gyventi, 
kiek nuthfifti. Ir atsitiktinai ar 
ne, bet’ atsiduria labiausiai is
paniškoje jos dalyje: Peru, kur 
1605 m:—miršta Limoje. Ir visa 
tai Lat4$£a mums vaizduoja, 
kad galėtą aukso saga užskleis
ti savo knygą, patetinę šv. Ro
žės L irt iėt ės figūrą. Unamuno 
teigimu, jeigu kuriam atskiram 
asmenyje pasireiškia it atsi- 
skledžia tautos kolektyvinė 
siela, tai. be abejo, tiktai ku
riame nors jos šventųjų, šven
tumas, kuris yra labiausiai die
viškas dalykas žmoguje, taip 
pat yra ir labiausiai žmogiškas

V

moję girdėjo apie nuostabius 
stebuklus, kuriais Viešpats ją 
apdovanoja. Vien tik ji pati lai
ko paprastu daiktu, kad paukš
čiai nutupia ant jo3 peties ir 
savo čiulbesiu pritaria jos karš
tom dainom, kurias improvizuo
ja gitaros palydima, arba, kai 
josios motina ar Seserys ser
ga, akimirkoj nuostabūs siuvi
niai išeina iš po jos adatos, pa- 
dengdami drobes, visai nepa- 
naudojant siūlų kamuolio.

■

Nuo pat mažumės ji supran
ta, kad skausmas ir neturtas 
Dievui yra aukščiausios šio gy
venimo dorybės ir nuolat lan
ko ligonines, įeina į landynes 
mišrių ir indėnų, ieškodama 
drugio, žaizdų ir raupsų; savo 
koplytėlėje priglaudžia senutes, 
kurios rausia šiukšlynus beieš- 
kodamos maisto; savo ranko
mis gydo vočių apsėstuosius ir : 
vėžio suėstus, saviškių apleis
tus.

Josios grožis yra angeliškas 
ir kartu sukrečiantis. Ji turi 
žvakės tyrumą ir liepsną. Jo
sios didelės akys, degančios pa
slaptingu karščiu, priešais jos 
valią uždega staigias aistras 

' turt.ngų ir dorų riterių. Jos 
motina norėtų ją ištekinti ir ją 
verčia puoštis kaip ir kitos 
mergaitės kad puošiasi; tačiau 
Rožė į kiekiveną puošmeną ide- 
da ir paslėptą kančią. Po gėlių 
vainiku, kuriuo turi pasipuošti 
galvą, pakiša erškėčio šakelę; 
josios Įkvėpintos pirštinės pir
miau buvo išmirkytos aitriam 
vandenyje, kuriame nusilupa 
oda . Pagaliau, grasinimų ir 
smurto verčiama, ji pareiškia 
savo neatšaukiamus nekaltybės 
žadu s.

Vieną naktį po ilgo vėlumos 
darbo ji sapnavo, kad derino 
tuniką savo mistinėm jungtu
vėm, išsiuvinėdama ant šilko 
devynis angelų chorus ir Švč. 
^rejybės -bei Eucharistijos sim- 
bol.us. Nelauktai jai pasirodė, ‘ buvo 

i *7*5-1 icr inc: nirštu atimama ada. kad reta jo atsivertima istori
ja turėtų būti garsiai skelbia
ma, kaip pavyzdys, nusidėjė
liams.

;ad iš jos pirštų atimama ada- 
a. Išblyškęs ir labai juodais 

plaukais angelas staiga sužėri 
priešais ją ir jai įteikia ašarų 
vainiką ir baltą rūbą, išaustą 

I iš r aupsų sriegų, kuriuos jai 
siunčia Viešpats, ir tuč tuojau 

[išskleidiža vestuvinį šydą, ne- 
medžiaginį šydą, vien temato
mą tik sielai, šydą išaustą iš 
šio pasaulio atodūsių ir ašarų.

♦

Niekad ne-

Šv. IzidoriusJ. šapkus

— Ir kokia buvo jo mirtis?
— vėl paklausė mergaitė, ne- 
.iiasia ir skausminga išraiška, 

riešingam suolo

jį vadindavome, 
a'galiautojas ir

— Jo mirtis; — atsakė vienuo- 
— ryškiai parodo, koks bu- 
jo nuliūdimas.

menesio pradžioje 
nas kuri ils srvdė 

aasmo kauluose, buvo pri- 
s dirbti kasyklose’, kurias 

Dvokiančiom”. Tragiš- 
Riteris panoro jį pavaduo- 
pąsirėdęs laukiniu, kasdie- 

ciaugiau kaip penkias valan- 
'as praleisdavo ž-'mės viduriui)- ‘ 

?e. Tuo būti. jis susirgo tokia 
smark ą. karštlige, kad po kelių 
lirrm r -galėjo nė pajudėti. Ir 
-rš neradau nieko geresnio, kaip

• pasodinti jį ant mulo ir atvežti 
' i vienuolyną, kur po ilgų 

ęančių vakar devintą valandą 
vakare mirė, stiprindamas vie- 
r-iriius savo nusižeminimu ir kil 
niu tikėjimu į Dievo gailestin. 
gumą. Ir dabar turiu tamstai 
pasakyti. — užsikertančiu nuo 
suri jau tinimo balsu pridūrė, — 
kad savo paskutinėse akimirko
se minėjo tamstos, šventoji 
merge’e. vardą, kartu su Kris-

Rugpiučio 
vienas indė, 
nuo baisaus 

buvo

rūpestingu atsargumu, 
neišbudintų miegančiųjų, 
atidaro duris ir išeina iš

M. Šileikis

Su 
kad 
Rožė 
namų, spausdama prie krūtinės
gėles, kurias padės ant Dievo 
Motinos altoriaus. Žengia lėtai, 
vos judant josios rūbo klostėms. 
Sakytum, kad stipri kvaptis 
akimirkom ją svaigina.

Trapus raudonis uždega virš 
stogų aukso opalus. Vienos po 
kitų atsidaro durys. Praeinant 
pro pinučius, nosį kutena vie
nuoliški smilkalai, neseniai smil
kyti salėse. Šen ir ten pro užuo
laidas prasikiša balta nuoga 
ranka ir laisto gėle3. Girdisi 
nedrąsus niūniavimas vergių, 
beplaunančių kiemus ir priean
gius.

Rožė įeina į bažnyčią, su re
ligine pagarba žengdama per 
tamsias akmenines plokštes. 
Du vaškiniai žibintai dega gi
lumoje, šalia didžiosios koply
čios. Jų ašaringa ir linguojanti 
šviesa leidžia įžiūrėti juodo 
karsto viduje numirėlio sukry
žiuotas rankas ir gelsvą drobę, 
kuria jis pridengtas. .Jokios gė- 
’elės. jokio gielojimo, jokio ge
dulingo papuošimo.

Mergaitė prisiartina.
Domininkonas vienuolis, barz 

dotas ir be tonzūros, snaudu-

Vienuolis akimirką svyruoja, 
bet nukreipęs į jaunuolę susi
žavėjusį žvilgsnį, .tartum kalbė
damas šventam regėjimui, su
jaudintu balsu priduria:

— Aš jį pažinau Huancaveli- uni ir Dievo Motina.
toje prieš kokius šešerius me
tus. Ten jis buvo sudaręs plė
šikų gaują, į kurią šėtonas pa
norėjo įtraukti ir mane. Išeida
vome atkasti turčių kapų, se
nųjų indėnų laidojimų vietų, 
o taip pat ir paslėptų kasyklų. 
Viską laimėdavom geležies ir 
virvės pagalba. Sutindavome 
indėnų vadus ir juos kankinda
vome, ir jeigu nenorėdavo pra- Tada ji savo vyzdžius su gi- 
bilti, mes nusiaubdavome jų pa- iu dėmesiu nukreipė į pabalusį 

prisisotindavome veidą ir pamačiusi, kokia pa
laima buvo užtvindžiusi jo blaks 
tienas, suprato, kad tos akyB, 

gūžėdavome į šį Limos miestą prieš užsimerkiant, buvo regė- 
ydose išeikvoti mūsų nusikalti
mų vaisių... Dar daugiau galė
čiau pasakyti, tik ne šitokia 
proga...

Rožė atsiduso ir vienuolis, ran 
ka perbraukęs per veidą, pakė
lė galvą ir tęsė pasakojimą:

— O, aukštoji Dievo galia! 
Kokiais keliais siunti šviesą 
tamsybėse paskendusiom sie
lom! Tamsta turi žinoti, kad 
šis, kuri3 dabar miega amžinu 
miegu, atėjęs su manim į šią 
bažnyčią priimti sakramento, 
nes niekad nebuvo jo apleidęs, 
pamatė lamstą, išeinanč.ą per 
zokristijos duris. Tuoj mane 
paliko ir nusekė tamstai.iš pas
kos. Vėliau patyręs, kokia die
vobaiminga esi ir kaip tolima 
visom pasaulio tuštybėm ir 
aistrom, vis dėlto pasiryžo Į

Rožė prisiartino prie karsto. 
Nebuvo abejonės! Stovėjo prie 

I lavono to nepažįstamojo, kuris 
vieną rytą buvo peršokęs per • 
josios sodo tvorą, ir kuriam ji, 
neieidusi nė lūpų atverti, ilgai 
kalbėjo apie dievišką ir tikrą 

i meilę, žodžiais, kurie, be abe- 
; jo, buvo Dangaus padiktuoti.

kada ji savo vyzdžius su gi

lapines ir
krauju! Ai! Nebuvo įniršimo 
baisesnio už mūsąjį! Paskui su.

jusios kažkokį akinantį Rojaus 
: reginį.

Ant jo krūtinės nukrito vie- 
nut. viena gėlė.

Aušra vos apšvietė altorių 
rausvais žėrėjimais, kurie tryš
ko pro langus ir senas smilka
lų debesys, užmigęs navose, aki
mirkom praplyšdavo, tarytum 
aplinkui būtų skraidę angelai.

Šventosios Marijos Rožė pa
maldžiai atsiklaupė ir pasimel
dė už to numirėlio vėlę.

Ir š:tok;a buvo don Ramiro

Išvertė P. G.
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LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMfRIROS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS
Redaguoja J. Plačas, 7045 S. Claremont Avė., Chicago 36, III.

Žvilgsnis j amerikietiškąjį 
mokymą

(Tęsinys. Pirmoji straipsnio žvilgterkim į aplinkos įtaką, 
pusė buvo atspausdinta „Lietu- Sugretinkim pora vaikų. Vie- 
viškosios Mokyklos” 
gegužės mėn. 12 d.)

Mokymosi procesas
Psichologija, berods, dar nė

ra tiksliai nusakiusi mokymosi 
proceso. Viena tačiau yra pri
pažinta, kad mokymasis nėra 
pasyvus pasisavinimas, bet ak
tyvus vidinis abipusis procesas 
(kai kam gal primena prof. Va
balo - Gudaičio sinergaziją!). 
Psichologai tikina, kad mes ne
galime primesti mokymąsi, mes 
galime jį tik iššaukti, sužadinti, 
paskatinti. Efektyvus moky
masis prasideda tada, kada mo
kinys priima mokytojo suges
tijas, pasireiškia vidiniu akty
vumu ir mokytojo vadovauja
mas siekia užsibrėžto tikslo. 
Tai, žinoma, nereiškia, kad mo
kytojo pastangos visuose mo
kiniuose rastų lygų atgarsį. Pri
gimtieji gabumai bei palinkimai 
ir aplinka padarė juos skirtin
gais. Palikę nuošaliai įgimtuo
sius gabumus (intelligence)

skyriuje, nas, sakysim, ateina iš labai
■ griežtos šeimos, iš mažens įpra
tęs baimėje aklai klausyti su
augusių. niekada gal neturėjęs 
progos savb nuomonės pareikš
ti ir per tą laiką išugdęs kietą 
gal akivaizdžiai ir nelabai pa
stebimą, vidinį pasipriešinimą 
ir tik laukiąs progos išsilaisvin
ti. Jis atsineš tą patį jausmą 
ir mokytojo atžvilgiu.
vaisių galima tikėtis, beriant 
grūdą į kietai sušalusią dirvą? 
Pirmas mokytojo darbas yra 
pasistengti ją atšildyti, rasti 
būdą prieiti prie to mokinio, 
įgyti jo pasitikėjimą. Gal saky
site, kas čia bendro su metodu. 
Amerikiečiai atsakys, kad tai 
yra pradinė ir esminė pasek
mingo metodo dalis.

Kokių

Kitas vaikas ateina iš dar
niai sugyvenančios šeimos, kur 
bent vienas iš tėvų kasdien ran
da laiko su vaiku pasikalbėti, 
kartu paskaityti, padiskutuoti, 
išeiti į gamtą, apalnkyti įdo-

I

Stasys Šimaitis Vytukas (1959)

vį prieš visą gausybę klausimų, nėj vietoj. Vieton to viena gru- dėty) gali būti daug reikšmin- 
daugiau gal, negu jie tikisi ap- pė gal įscenizuos klasę, kur vie- 
rėpti.

C jo gu kuri grupė pasišaus praves pasikalbėjimą; kita gru- 
studijuoti Vilnių — juk neap- pė gal įscenizuos žynį ir duos 
sieisi be Gedimino kalno ( kas 
tas Gediminas?), Neries upės, 
Aušros Vartų, Basanavičiaus, 
Vilniaus įkūrimo legendos ir 1.1.

Turint galvoj labai ribotą 
šeštadieninės mokyklos laiką, 
štai ir turime darbo gal ko
kiems 3—4 mėnesiams. Ir dar 
kokio darbo — įdomaus, pačių 
mokinių parinkto.

Nesistebiu, jeigu kas paklaus 
— gerai su šita grupe, bet ką 
ir kaip kiti apie Vilnių išmoks. 
Žvilgterkim, kaip tas darbas 
vyksta praktiškai. Per tą, sa
kysime 3 mėn. laiką, mokyto
jas yra laisvas nuo paskaitinio 
dėstymo, bet, apsaugok Aukš-I 
čiausias, ne nuo darbo. Per tą, kytojo kūrybiškumui. Mokyto-

nas iš jų, būdamas mokytojas,

o vaidilutės gal 
eilėraščių apie 

Geležinio Vilko 
O gal vienas iš

padek- 
Vilnių, 
pasaką 
grupės, 

apve-

pakankamai žinių apie Vilniaus 
praeitį, 
lamuos 
gal ir 
pridės.
vaizduodamas vadovą, 
džios “turistų” grupę ir apro
dys Vilniaus įdomesnes vietas 
(jie mielai jums padarys ir di
džiulį Vilniaus planą), pailiust
ruos paveikslais iš knygų ir 
žurnalų. Vaikai labai mėgsta 
tai, su dideliu įdomumu seka 
jų draugų pranešimus, apibe
ria aibe klausimų (kur grupė 
nepajėgi atsakyti — mokyto
jas pagelbsti).

Ir kur gi riba mokinių ir mo-

gesnė, negu 10 sausų faktų, ke
letą mėnesių išlaikytų vaiko at
minty. Tie, kurie esate užtikę 
pedagoginių tyrinėjimų statis
tikas, liečiančias žodinio - pa- 
skait’nio mokymo rezultatus, 
be abejo, nustebote tokiomis 
menkomis pasėkomis (kada 
mes tikėjomės taip daug savo 
mokiniams davę).

(Nuke ta į 5 psl.)

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.

CREME DE MENTHE LIUUEUR

BURTON’S LONDON DRY GIN

PFEIFFER PREMIUM BEER

Case of 24—12 oz. Cans

ftl/ I D’C S E L F.
Oservice

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

JUNE — BIRŽELIO 1, S, 9 D. D.

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED
BRANDY Fifth $3-79

CUSENIER IMPORTED THREE STAR
COGNAC Fifth $3-98

EXSHAW 80 PROOF FRENCH 
COGNAC Fifth $3.98

I

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. H P S4..89

Fifth$2.59

“Fifth $2.49

HAMM’S OLD STYLE, or PABST BLUE
RIBBON BEER Case of 24—12 oz. Bottles $3.29

MARTINI or MANHATTAN COCKTAIL

Full Quart $2-69
KRON BRANNVIN or ANDERSON O. P. A.

IMPORTED AQUAVIT Fifth $3.98

Case $2.79

fj

mesnes apylinkės vietas. Pa
matai padėti, statinys pradėtas, 
mokytojo darbas lengvas — tik 
dėk plytą ant plytos.

Trečias vaikas ateina iš šei
mos, kur abu tėvai vakarais 
dirba, o jei ir namie — užsi
ėmę namų statyba, mašinų re- 
montavimu, dažymu ar pana
šiais dalykais. Vaikas vienas, 
ar nežinia su kuo praleidžia 
laisvą laiką. Kas žino, kokiais 
įspūdžiais jis maitinasi? Kokie 
pagrindai jam duoti?
Individualizuotas mokymas — 

didysis pasisekimo laidas
Kiekvienas iš mūsų, atidžiau 

pažvelgę į 25 savo klasės mo
kinius, rasime, kad jie yra 25 
skirtingi individai, kad užduo
ta gramatikos, istorijos ar li- 

j teratūros pamoka reiškia 25 
skirtingus uždavinius, kad rei- 

' kalinga, jeigu ne 25, tai bent 
keli skirtingi prie vaikų priėji
mo būdai. Daugelis iš jūsų pa
sakys, kad tai yra utopija. Taip _ 
ir ne.

Viena, kartais ir trumpa, bet 
laiku budraus mokytojo indivi
dualizuota pagalba gali būti la- 

Į bai reikšminga. Antra, padali
nimas klasės į grupes, kas taip 
populiaru Amerikos mokyklose,

p

Prileiskim, kad pačią pirmą 
dieną pareigingas geografijos 
ar istorijos mokytojas, atėjęs 
į klasę, iškilmingai pradės dės
tyti apie Lietuvos dydį, gyven
tojų skaičių, tautybių ir religi
jų santykį. Ir jeigu po pusės 
valanu js jis akyl-au apžvelgs 
savo klasę, tegu nenustebs, pa
matęs aibes klaidžiojančių 
žvilgsnių, ieškančių išgelbėjimo 
ar nekantriai lauk ančių pamo
kos galo. Modernioji pedagogi
ka bandytų įtikinti mus, jog 
nebūtų padaryta nuostolio, jei
gu mes visą tą valandą praleis
tume pašnekesiais (mokinių ge
resniam pažinimui ir intereso 
sužadinimui) apie Lietuvą, ko
kių išgyvenimų užsilikę jų at
minty, iš kurio krašto kilę, ką 
girdėję iš tėvų apie Lietuvą 
(štai truputis aplinkos įtakos), 
gal skaitę ką įdomaus apie Lie
tuvą, gal kas užsimins apie tau
tines šventes, gal kokius spe- j 
cifinius mūsų papročius, ką ir 
kaip žmonės dirbo Lietuvoj ; ki
tas gal susidomės, kaip sena 
mūsų tėvynė, ar visada tokia 
maža buvo, ir daug daug kitų 
klausimų. Štai ir visa gausybė 
problemų, iškeltų pačių moki
nių.

Tai pradžia darbo išsišakoji- 
yra labai reikšmingas veiksnys, mui, ką amerikiečiai vadina in- 
padedąs įvairaus pajėgumo ir dividualizuotu metodu. Gal ko-

laiką. mokytojas zuja nuo gru-i^ojo budrumas, žinoma, čia la
pes prie grupės, kur pagalba baį reikalingas, kad patsai dar- i 
reikalinga, su nurodymais, pa- įr perdavimo forma neiš- 
tarimais, pataisymais, ypač pa-' 

] gelbėdamas surasti reikalingus 
šalt’nius vieno ar kito klausi
mo išsprendimui. Ir čia, aišku, 
neapsieisi vien su istorijos ar 
geografijos vadovėliu, prireiks 

1 literatūros, Liet. Enciklopedi
jos (kuri, manyčiau, būtina 
kiekvienoj lituanistinėj mokyk
loj), lietuviškų žurnalų, laikraš
čių ir kitos prieinamos lietu
viškos spaudos.

Baigiant išsisemti šaltiniams 
ar laiko ribai artėjant, moky
tojo pareiga padėti grupėm pa
ruošti pranešimus klasei. Ku
ria forma? Žodiniai pranešimai 
ar referatai (bent su jaunes
niais), sakyčiau, būtų paskuti-

I
tO%, 20%, 30% pigiau mokėsite 

už apdraudę, nuo ugnies Ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208 % VVest 95th Street 

■Jhicago 42, Illinois
Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4330.
TV-RADiUAI -3UOST. RĖK

STEREO FONOGRAFAI - 
ANTENOS - BATERIJOS - L
EI—VIRT. PRIETAISAI-

Viskam fmlausfos kainos ir gurant fja
3321 S. Halsted St- CLlFFSCE 4-5665

I

A L-TO NY
D E C 0 R A T I N G

Ilgamete patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. BIKINIS. GA 5-5867.
A. BURBATT: 3-885653.

i k

I 
skirtingų interesų vaikams įsi- kie 3 ar 4, kurie kilę iš Rasei- ; 
traukti į aktyvų mokyklinį nių apylinkės, panorės išstudi- ' 
darbą. juoti visa, kas galima jiems1

Kokiu pagrindu paskirstoma prieinamuose šaltiniuose —' 
į grupes. Čia, kaip ir daug kur Raseinius, 
kitur, nėra vieno recepto. Daž
niausiai grupuojama pagal 2 
kriterijus — pajėgumą ir inte
resus. Grupių skaičius klasėje 
dažniausiai būna tarp 3 ir 5, 
atsižvelgiant į mokytojo orga
nizacinį patyrimą (grupių 
ganizavime), kūrybiškumą 
mokomojo dalyko apimtį 
dalomumą.

or- 
ir 

bei

juoti visa, kas galima jiems 
apie 

Savaime jie palies 
geografinę padėtį, aplankys Du
bysą, neaplenks ir Maironio, 
pasidžiaugs gamtos grožybė
mis, gal užkliudys ir žemaitišką 
tarmę ir visą eilę kitų su Ra
seiniais susijusių klausimų.

Kita grupė gal panorės dau
giau sužinoti apie tautines šven 
tęs. Ir kai jie įklimps į Vasario 

i šešioliktąją, jie pasijus besto-

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

s

%

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 
AeAtad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaigs «u dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau 
gumas, skubus ir' malonus patar
navimas
Taupykite 
Amerikos 
Marąuette

Current

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėj 
Parko apylinkės centre
Dividend up to 4%%

I

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue

į virstų į žaidimą, kad galimai i 
daugiau vertingos medžiagos 
būtų įjungta ir perduota.

Pradžia šitokio darbo nėra 
lengva, ypač mokytojui, kuris 
pripratęs dėstyti pagal vadovė
lį, puslapis po puslapio. Taipgi 
per tą laiką mokytojas būtų 
sugebėjęs pateikti gal kiek ir 
daugiau medžiagos. Bet atsi
minkim, kad mūsų mokiniai yra 
tik jaunuoliai, niekada nematę 
Lietuvos. Norint palikti gilesnį 
įspūdį, reikia veikti daugiau į 
jų pojūčius ir bandyti juos pa
čius įtraukti į mokymosi pro
cesą.

I

Antra, ar mes žinom, kiek I 
daug mūsų, kad ir gražiausių; 
minčių, krinta ant uolos ir nie
kada neprigyja. Kartais ir vie
na sėkla, prigijusi vaiko širdy
je (bent mūsų dabartinėj pa- 

I

SOPHiE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niai* ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak

VISOS PROGRAMOS iŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-2413
715S So. Maplewood Avė..

Chicago 2S, IU.

VVSTUVTU NUOTRAUKOS IR 
ĮURŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
ifUSV SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated ) 
EDVARDAS ULIS, sav.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Litnanica Avė. 
Tel. FBontier 6-1882

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

i

J

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai- , 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. IU.

iNSURED

MUTUAL ĄedleMd SAVINGS
an</ <J2oan &'Ą,ssocialion

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phene: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskai, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkinti11, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotų automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantijų

*

I
i l

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 471 h St., FR 6-1998

TV RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol*- Miesto 
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

u

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

Telef. WAIbrook 5-5121

u?

I
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TELEVIZ UIS
paprastas tr spalvotas nebran<tal 
taisau. Už patarnav. vietoje >>.00, 
už dirbtuves darb*—S 10.00 ir da- 
lya Pigios paveikslinBs įentpos.

J. MIGLINAS 
254# W. 6»th St. II a. PR G-1M3 

nimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiin

t

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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. 

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

6211 South Wėstera Avė. krautuvė
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KANTATOS GIMIMAS
Bostono Lietuvių Mišraus 

Choro gegužės 20 dienos kon
certe išpildytoji “Kantata apie 
Lietuvą” susilaukė nemažo dė
mesio muzika besidominančių 
tarpe. Koncerto proga išleistoj 
programoj telpa visas žodinis 
kantatos tekstas, žodžiai Sta
sio Santvaro. Programos leidi
nėlyje randame ir įdomių 
žinių, liečiančių aplamai kan
tatos temą ir specialiai smalsios 
medžiagos, surištos su 
naujos kantatos sukūrimu, 
rašoma —

i

šios
Ten

šio žan-

cantata

“Muzikos teoretikai
ro kūrinį gal panašiai aptartų: 
kantata (italų kalboj 
iš lotynų cantare — dainuoti)
yra stambus muzikos veikalas, 
skiriamas dainuoti, instrumen
tui ar orkestrui pritariant, su
darytas iš solo, ansamblio ir 
choro -giesmių ar dainų. Savo 
pobūdžiu kantata yra daugiau 
lyrinės muzikos kūrinys. Kan
tatų gali būti religinio ir pa
saulietinio turinio.

Mes,

da iš trijų dalių. Pirmoji dalis 
— mažorinė, giedri, antroji — 
minor.nė, graudi, trečioji — pa- 
tetinė, iškilminga. Ji skirta 
dviems solistams — sopranui 
ir baritonui, ir mišriam cho
rui su fortepiono akompanimen
tu. Aišku, jei atsirastų galimy
bių, Kantata apie Lietuvą ga
lėtų būti instrumentuota ir at
sekama su simfoninio orkest
ro piitarimu.

Kantata aipe Lietuvą savo 
melodika, harmonija ir kompo
zicine technika atspindi Jul. 
Gaidelio muzikinę kūrybą. Ji 
yra spalvinga savo motyvuose 
ir ritmuose, originali muzikiniu 
polėkiu, stipriai ir įspūdingai 
išreiškianti tekstų poetinę min
tį. Ypač būdingas jos bruožas 
— muzikos lietuviškumas, mu
zikoj atsispindi lietuviška dva
sia. Tačiau kantatos forma yra 
tokia, kad ją galės įveikti visi- 
pajėgesni liet, dainos mylėtojų 
chorai. Žinoma, juo choras bus 

’ pajėgesnis muzikiniu, balsiniu
lietuviai, negalim di- ir chorinio dainavimo pažiūriu, 

džiuotis gausia kantatų litera- tuo Kantata apie Lietuvą darys 
tūra, bet nesam ir visiški pa
vargėliai. Lietuviškų pasaulie
tinio pobūdžio kantatų yra su
kūrę šie mūsų kompozitoriai: 
J. Naujalis Garbė didvyriui 
1909 m., Česl. Sasnauskas Bro
liai 1910 m., T. Brazys Nurimk, 
Tėvyne, 1917 m., J. Žilevičius 
Vytauto Didžiojo Kantatą 1933 ‘ _
m. Be minėtų, kantatų yra pa-i Kūrėjų atminimą gerbiant 
rašę komp. St. Šimkus (Atsi
sveikinimas su Tėvyne ir Resp.
Prezidento garbei), komp. J. žemio pakrančių. 
Gruodis, komp. Kl. Griauzdė.

Jūl. Gaidelio Kantata apie čionykštės lietuvių kartos vi.

pilnesnį ir tikresnį įspūdį”.
I
I
i

Belieka tik linkėti, kad šia 
nauja kantata susidomėtų ir 
kitų pajėgesnių lietuvių 
nijų chorai. Chicaga čia 
pirmoje eilėje. K.

kolo- 
būtų 
B.

(Atkelta iš 1 psl.)
Redakcijai 

rankraščius paskolino senosios

Lietuvą jau yra antras to po
būdžio jo veikalas. Pirmasis, 
paniškas taip pat Bostone, bu
vo Giesmė apie Gediminą — 
kantata solistams, vyrų chorui 

orkestrui.ir simfoniniam
Lietuvą atsira-Kantata apie

do komp. Jul. Gaidelio inicia
tyva. 1961 metų pavasarį jis 
kreipėsi į St. Santvarą, gundy
damas jį parašyti kantatos 
tekstus. Abu autoriai, kurį lai
ką pasitarę, panagrinėję vieno
kias ir kitokias temas, priėjo 
išvados, kad nūdienė lietuvių 
tautos būklė ir mūsų gyvena
masis laikas dar nėra persotin
ti muzika, kuri tautiečių šir
dyse žadintų patriotinius ir tė
vynės meilės jausmus. Jul. Gai
deliui ir St. Santvarui ypač ma
lonus sutapimas, kad Kantata 
apie Lietuvą pirmą kartą dai
nuojama šiemet, 1962 Maironio 
metais, kurio kūryboj patrio
tinė poezija užima ypač reikš
mingą vietą.

Kantata apie Lietuvą suside-

suomenininkas, “Garso” redak- | 
torius Matas Zujus. Savame 
laiške M. Zujus rašo: “Siunčiu . 
pora Maironio eilėraščių. Juo
du suradom žmonos (buv. Ka
zimiera Tamošiūnaitė) albume, i 
atvežtame iš Lietuvos. Žmonos 
globėjas dėdė (motinos brolis) 
kun. Urbonas palaikydavo glau
džius ryšius su kan. M. Vait
kum, kan. Prapuoleniu, Mairo
niu ir kt. Gaila, kad nėra datų, 
kada tie kūrinėliai parašyti, 
betgi jie išspausdinti “Pavasa
rio Balsai” rinkiny. Jei tiks — 
panaudokite. Prašom sugrą
žinti”.

Būtų sveikintina, kad ir dau
giau panašios medžiagos mūsų 
periodinėje spaudoje pasirody
tų: įdomiai pajvairėtų maironi
nių metų puslapiai ir būtų ska
tinama pagarba visam tam, kas 
jau virsta istorija, inspiruojan
čia ir šios dienos kūrybinius už
mojus.

Kazys Bradūnas

INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

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

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

STEIN TEXTILE CO.
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HARRISON 7-8737
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.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 9 d.faktas, kad jie yra bent dali
ninkai, padaro įvert'.nimą priim
tinesnių ir daugiau savikritiš
ku (nėra tik primestas iš vir- 

Išaus).
7. Ar šalia vadovėlio pakan

kamai nurodyta šaltinių — ki
tų knygų, žurnalų, laikraščių, 
paveikslų, filmų ir kt?

8. Ar kulminacinė užbaiga 
taip numatyta ir suplanuota, 
kad kondensuotai ir efektyviai 
išryškintų ir suformuotų pa-! cijomis, žurnalais, knygomis su 
grindines išvadas?

Ar tai būtų grupinis moky
mas, ar paskiromis pamokomis, 
jau nuo Dewey laikų, nuo prag- 
matistinės filosofijos įvedimo į 
auklėjimą, visur kur tik gali
ma bandoma pritaikyti taip va
dinamą mokslinį metodą, ku
rio esminės dalys yra šios:

Žvilgsnis į amerikietiškąjį 
mokymą

(Atkelta iš 4 psl.)

Pasiruošimas grupiniam 
darbui

B

nimas ir, pagaliau, išvadų su- dinti su amerikiečių mokymo 
formulavimas. metodais, tačiau tuo nesaky-

Visa, kas iki šiol suminėta, dami’ kad tik šitie metodai yra 
. . , . nafvo opordonai iv xrinnin toli oi notai tik kelios is gausybes gai- 
rių, kuriomis mokytojas turi 
vadovautis, ieškodamas geres
nių mokymo būdų. Mokymo 
metodai neturi atsilikti nuo 
technikos. Brošiūromis, instruk-

patys geriausi ir vieninteliai pe- 
dagog.kos moksle ir praktiko
je. Redakcija).

i patarimais, kaip pagerinti- dar- 
Į bo metodus, mokytojai yra tie
siog apversti — ne puslapiais 
reiktų skaičiuoti, bet svarais 
sverti. Mokymas per televiziją 
jau nebe naujiena, daugely mo
kyklų jau bandomas. Dešimtys 
kompanijų jau yra investavę 
milijonus dolerių “mokymo”

Žemės gyventojai
Manoma, kad apie 1000 metus že 

tnėje buvo apie 275 milijonai žmo
nių. Tik po septynių šimtmečių 
jų skaičius padvigubėjo. O vėliau 
žmonių skaičius ėmė sparčiai didė
ti. 1800 metais žmonių jau buvo 1 
milijardas. 1900 metais — 1,5 mi- 

Įlijardo, 1960 m. — apie 2,8 mili- 
; jardų.
i Mokslininkai skaičiuoja, kad apie 
2000 metus žmonių skaičius pa
sieks jau 5 milijardus.

Kūrybos procesas
Kažkoks smalsuolis kartą pa- 

problemos bei uždavinių nusa-1 ma-šinU gamybai. Kas galėtų klausė Oscar Wilde, ką jis dirbo 
kymas, rinkimas medžiagos Pasakyti apie kokius mokymo ,per vįą^dįeną.^ __ 

į tiems klausimams atsakyti, at- metodus Ulbėsime po_ penke- 
i rinktos medžiagos išdiskutavi- rių met4 • 
‘mas, sugrupavimas bei įverti- *■+

Į

— Priešpiet aš pataisiau eilėraš
tį. Teko išbraukti vieną kablelį, — 

į atsakė rašytojas.
— O po pietų?
— Po pietų apsigalvojau ir nu-(Šį straipsni spausdinome, 

norėdami skaitytojus supažin- tariau vėl įr^yti~tą”kabieį.

i i

i

I

šakotos, duodančios galimybių 
j bet kurio pajėgumo, išsilavini- 
I mo ir skirtingų interesų moki- 
i niams individualiai pasireikšti

BIRŽELIO MĖN. 
PAS BUDRIKĄ 

IŠPARDAVIMAS
Pirksite daug pigiau kaip kitur: 

Baldus, Parlor setus, Miegamojo 
kambario setus, Televizijas, Ref- 
rigeratorius, Karpetus, Virtuvės 
_____ __ Skalbimo mašinas, ;

• i

f . *

Normalioje mokykloje vienos (kaip anksčiau minėtam pavyz- setus, pečius, 
temos studijavimas grupiniu ^y — vienas gal daugiau domi- Matracus, Staliukus, Lempas, La- 
būdu užtrunka apie 3—4 savai- ’ si gintaro išdirbiniais, kitas tau- gaminus, 
tęs. Vykęs temos (ką amerikie- ■ tiniais raštais, trečias gal bus AUKSINIUS DAIKTUS
čiai vadina “unit”) suplanavi- geriau susipažinęs su lietuvių | Laikrodėlius, Deimantus, Ginta- 
mas yra vienas iš didžiausių dailininkų darbais tremtyje ir rą, Rašomas mašinėles, Lietuviš- 
pasisekimo laidų. Štai kai ku- t. t.) ? Tai yra svarbus veiks- kas plokšteles.
rie reikalavimai: ? 'J

1
I

1. Pirmuoju punktu papras
tai nusakomi tikslai, ko nori
me pasiekti, išmokti. Svarbu, 
kad šitie tikslai būtų gerai su
formuluoti, vaikams supranta
mi ir atrodytų jiems pasiekia
mi. Dažnai preliminarinis pla
navimas, atliekamas kartu mo
kinių ir mokytojo, vėliau mo
kytojo papildomas, apšlifuoja
mas, kartais perredaguojamas.

2. Ar priėjimas prie užsibrėž
tų tikslų mokiniams yra supran
tamas, įdomus, žadinantis jų 
interesus?

3. Ar pakankamai numatyta 
progų mokinių aktyviam pasi
reiškimui, iniciatyvai bei kūry
biškumui. O tai labai daug pri
klauso nuo tikslų suformulavi
mą. Jei uždavinys labai ribotas, 
specifinis, tolygus bus ir atsaky 
mas. Gi kuo bendriau nusaky
tas uždavinys, tuo daugiau vie
tos paliekama mokinių iniciaty
vai. Tiksliai suformuluotas 
klausimas ar uždavinys turi

j duoti kryptį mokinio mąstymui, 
tolimesniam darbui. Jeigu, kal
bėdami apie lietuvių kultūros 
šakas, (sakysim, meną) vienu 
iš uždavinių pasistatysim su
minėti iškiliuosius lietuvių- dai
lininkus bei jų kūrinius, visas 
darbas gali pasibaigti sausų 
faktų ir vardų suregistravimu. 
Gi jei vieton to vienu iš uždavi
nių pasistatysim panagrinėti 
lietuvių pasiekimus meno sri
ty — platus laukas prieš mūsų 
akis. Čia mokiniai neišvengia- 

Lmai aptars kai kuriuos dailinin
kus bei jų kūrinius, palies gal 
lietuviškuosius rūpintojėlius, 
pakelių kryžius, gražiuosius au
dinių raštus ir eilę kitų lietu
viškojo meno išraiškos formų.

4. Ar mokinių pasirinktos ak
tyvaus pasireiškimo formos 
(“activities”) neturi tendenci
jos atitrūkti nuo užsibrėžtų tiks
lų, ar jos yra prasmingos ir 
padedančios išspręsti pasistaty
tus uždavinius.

5. Ar šitos formos yra pa
kankamai plačios apimties ir1

GERAS BIZNIS PAS
BALZEKA

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE
Stanley Balzekas, Sr. ir Stanley Balzekas, Jr.

, nys ne tik dalykiniam moky
muisi, bet ir socialiniam auk
lėjimui, kur kiekvienas bend- 

i ruomenės narys pagal savo pa- 
, jėgumą, patyrimą ar interesą 
Į įneša savo duoklę (vienas iš 
! pagrindinių demokratijos prin
cipų).

6. Ar mokiniai turi progų 
įvertinti savo pačių darbo eigą 
ir pasiektus rezultatus ? Žino
ma, didžioji įvertinimo darbo 
dalis tenka mokytojui, bet pats

i

BUDRIK 
FURNITURE 

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

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

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir įsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa
tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, Imperial, 
Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

1962
VALIANT $1695

New 1962
CHRYSLER $2964

1962
PLYMOUTH $1795

1962
IMPERIAL $4195

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Avenue. Telef. VI 7-1515%

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

%

-t

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4

Disted
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
Seštadiend. „ 9 iki 1

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

INSURfD
GAUKIT NAMŲ PAGERINIMO IR MORGIČIŲ 

PASKOLAS PAS MUS!
Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI ABinne* PIRM. Ir KETV............................... 9 ▼. r. Iki 8 p.
VMLAHUUdi ANTRAD. Ir PENKT..................... 9 ▼. r. Iki 5 p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. Iki 13 v. d. Trečiad. uždaryta.
------ -----

BU I C KAS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS!

NAUJAUSIAS BUICK - V-6! 
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild. 
Kaina tik ... . 52,227.85

Taksai 89.11
Pilna kaina ., . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK, INC
907 W. 35Hi Street, Chicago 9, III., Tel. U 3-2022

AND LOAN ASSOCIATION
SJfSO South Halsted Street • Chicago S • CLiffside Ą-OlOlf 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas
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6 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 9 d. Linksmumas yra savybė, kuri 
tuoj atneša atpildą, kai tik mes 
juo persiimame. — Shopenhauer..

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

l i

Europoje girdisi balsai prieš loterijos metodus knygas 
platinant

ileidus prieš keletą metų. Dabar 
šios knygos neminint, reiškia, 
kad vadžios vėl įtempiamos.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturera

V. ALSEIKA, Vokietija

laikosi sąraše. Tuo pačiu metu 
leidinys skelbia ir savaitinius 
best — sellerių sąrašus.. Kny
gų autoriai sąrašuose kinta, ta- 
rytum arklių lenktynėse daly
vaują arkliai — tai, žiūrėk, ku
rį metą pirmose vietose laiko
si tas ar kitas autorius, vėliau 
jis atsilieka trečioje ar ketvir-

Ar Tamsta jau susipažinai i mus šis knygų pardavėjų orga- 
su šios savaitės best — seile- nas parenka po 10 knygų “Fic- 
riais? Ar jau įsigijai X knygą, tion” (beletristika) ir “Nonfic- 
juk ji šios savaitės best - seile- tion” (atsiminimai, pritaikomo- 
rių sąraše?.. Šitokius pasikal- ji literatūra ir pan.) skyriams, 
bėjimus lengva nugirsti Ameri- Kiekvienu atveju skelbiama, 
koje ir... jie jau pradeda įsiga-‘ kiek savaičių kuri nors knyga 
lėti ir Europoje. Knygos pasau
lyje pradėta naudoti loterijose 
įprasti metodai, ir knyga vis 
labiau vertinama kaip... komer
cinė prekė. Šie Knygų platini
mo best — sellerių atrankos 
metodai įsipilietino Amerikoje. 
Gal būt, sensacijos prado įve
dimas į literatūrą pakels susi
domėjimą viena ar kita knyga, toje vietoje, jo vieton įsiveržia 
aplamai sudomins knyga ir ja 
ligšiol mažai besidomėjusius. 
Dargi, gal būt, tokiais meto-, lingeris su William Shireriu. 
dais naudojantis, turi naudos 
kai kurie leidėjai ir tūkstančiai 
knygynų. Jau 10 metų skaitan
čioji visuomenė maitinama tais 
best — sellerių (daugiausia 
skaitomų) knygų sąrašais ir, 
atrodo, su tuo visi apsiprato. 
Tačiau... Europoje vis dažniau 
pasigirsta balsų, kurie klausia: 
ar norint greičiau parduoti ku
rio nors autoriaus knygą, būti
na naudoti tokie metodai? Ar 
laikraščiai, skelbią penkių - de
šimties knygų, daugiausia per
kamų savaitėje, sąrašus, nepa
verta skaitytoją į paklusnią 
kauninę, kuri, piemeniui lazde
le pamojus, bevaliai pasuka 
tą ar į kitą pusę?

i

šą, bet... pagal savo skonį? 
visas pasaulis pradės pirkti 
best - 
tuoja neblogą įtampą ar turi 
kitokius ypatumus, tai negi teks 
mesti į šiukšlyną visus kitus 
individualius laimėjimus knygų 
pasauly? Amerikai 
nius, komercinius 
mus, skaitančioji 
pradėta traktuoti 
jos dalyvių grupė — jiems nu
rodomas autorius, knygos rū
šis, tiražo skaičiai. Europos 
kultūrininkai susirūpinę toliau 
klausia — ar ir kitame dešimt
metyje knygos bus tik todėl 
perkamos, kadangi... jos perka-

įvedus ūki- 
apskaičiavi- 

visuomenė 
kaip loteri-

kitas varžovas. Kurį metą, pa
vyzdžiui, vis pirmavo J. D. Sa- j mos? Kad tiražai tik todėl augs, 

kadangi tam tikros institucijos 
dirbtinu būdu tai ar kitai kny
gai ras atitinkamą paklausą? 
Ne, atsako europietis, jei taip 
įvyktų, tai būtų tikra katastro
fa.

Ar leidžiama pasirinkti knygą 
pagal savo skonį?

, Dabar jau klausiama: ar kny
gas perkančioj! visuomenė turi 
laisvę pasirinkti knygas ne pa
gal laikraštyje paskelbtą sąra-

 - 

Praktikoje tas best — seile- j 
rių “gimdymo” metodas atrodo 
taip: leidinys “Publishers’ We- 
ekly”, surinkęs žinias iš 49 
miestų 64 knygynų, skelbia mė
nesinį best — sellerių sąrašą. 
Pagal procentinius apskaičiavi-

I

Angelas (Keramika)A. Kašuba

J

NAMAMS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

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

Turtas $82,000,000.00

Remarųue — best — selterių 
pradininkas

• Mirė archeologas ir jauni
mo rašytojas Petras Tarasenka. 
Gegužės 17 d. Lietuvoje mirė 
Petras Tarasenka, žmogus, gi
liai mylėjęs Lietuvą ir jos se- • Europiečių kultūra Aust- 
novę. Visą savo amžių jis bu- raiijoje. Jau kelinti metai čia 
vo pasinėręs archeologinių Lie
tuvos problemų svarstymuos. 
Praktiškai pats dalyvavo dau-

! gelyje archeologinių kasinėjimų 
j nepriklausomos Lietuvos nie

Prieš 1910 m. knygų pasauly 
dar nebuvo best — sellerių są
vokos. Klasinis best — sellerio 
pavyzdys, tai Remarąue’o “Va
karų fronte nieko naujo”, 1929 
m. pasiekusi milijono egz. tira
žą. Ligi to laiko best — seile-

t

Jei

‘ t‘ataZ‘d7bi7umata įkarto tai 

kais. Archeologinėm temomis 
rašinėjo periodinėje spaudoje i 

j ir atskiromis knygomis išleido: 
i Gimtoji senovė, Priešistorinė 
Lietuva, Lietuvos archeologijos 
medžiaga.

Senatvėje P. Tarasenka ta
po dar ir mokslo populiarizaci- 
jos knygų bei jaunimo literatū
ros autorius, 
ne forma ir 
kių temomis 
kario metais 
knygos: Didžiųjų Tyrulių pa
slaptys, Užburti lobiai ir Pabė
gimas. Būdinga, kad Vilniaus 
spaudoje (Literatūra ir menas, 
gegužės 26 d.), pranešant apie 
Tarasenkos mirtį, jo parašytų 
knygų eilėje Pabėgimas nutyli
mas. Mat, okupantui čia yra 
rakštis, nes šioje knygoje įdo
miai atkurta Kęstučio iš kry
žiuočių nelaisvės pabėgimo is
torija, netalkinant jokiems ru
sų kneziams, kaip kad Klovos 
“Pilėnų” operoje. Pabėgimas bu 
vo toleruojamas, okupantams 
kultūrinius varžtus šiek tiek at-

Gražia literatūri- 
patrauklių nuoty. 
perpintos jo po- 
išleistos jaunimui

f

veikia europiečių kultūros fede
racija (Cultural Federatioii of 
Europeans in Australia). Pri
klauso kroatai, čekai, estai,; 
graikai, vengrai, airiai, lietu
viai, latviai, lenkai, šveicarai, 
ukrainiečiai. Federacijos tikslas 
rūpintis europiečių kultūra ir 
jai atstovauti Australijoje. Tam i 
tikslui ruošiamos meno parodos, 
festivaliai, koncertai ir k.

i
• Prof. Juozas Eretas, kuris 

praėjusią vasarą lankėsi Ameri
koje, išeina pensijon ir nebemo
kys Bazelio gimnazijoje Šveica
rijoje. Savo laisvą laiką yra pa
siryžęs paskirti prof. Prano Do
vydaičio ir prof. dr. Kazio Pakš
to monografijom rašyti.

r

• Baltų Kultūros Dienos Liu- 
becke, Vokietijoje. Gegužės 17 - 
20 d.d: senoje Hanzos sostinėje 
Liubecke Baltų Draugija Vokie- i 
tijoje surengė Baltų Kultūros 
Dienas. Jas globojo miesto bur
mistras M. Watermann. Mieste ; 
tomis dienomis vyko paskaitos 
apie lietuvių, latvių ir estų kul
tūras, surengta parodos, muzi
kos ir literatūros vakarai. Vo
kiečių intelektualai - kultūrinin
kai visur buvo ne tik stebėtojai, 
bet ir aktyvūs kultūros dienų 
daylviai bei organizatoriai.

-

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai-
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Vlrginia 7-7258-59

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

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai
Raštine atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.
1 ‘mmuBkp v

Perskaitę "Draugą", duoki- 
e jį kitiems pasirkaifyti.

MIDLANO

Federal ineje 
Valdžios įstaigoje 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visą taupymo 
sąskaitą

ant Bonus 
sąskaitų

riais tebuvo galima laikyti jau- greičiau susigrąžinti savo įdė- 
nimui skiriamas knygas, pvz. ^us kapitalus. Pagaliau, jei kny- 
Robinzoną ir kitas. Sa išleidžiama masiniu tiražu,

tai ji bematant įtaigoja skaity- 
Žinoma, net ir best - selleri- tojų mases. Taip įvyko pr

nių metodų priešininkai pripa- pora metų gu Boriso Pasterna.i1
žįsta, kad netektų labai drama- ko “Daktaru Živągo” — ir ne
tizuoti tos technikos poveikio tik Furopojej Amerikoje.
kad ir beletristikai. Knyga ne
gali būti tik turtingųjų privile
gija, ji privalo paplisti, reikia 
skaitytis ir su leidyklų ūkine 
padėtimi. Knygos leidimas vis 
brangesnis, tad leidėjai nori

PASKOLOS
NUOŠIMČIU

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jrn 
President

r

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 vai. d. 

Trečiadieniais nedirbama.

ketvirtad. nuo 9 vai.

STANDARD
ITIJERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
4 192 Archer Avenue i Chicago 32, ll.i^ais

Vlrginia 7-1 141

i

Nyksta intymus knygos ir 
skaitytojo santykis

Iš kitos pusės, ir knygų lei
dėjai nesižavi best — sellerių 
sąrašų skelbimais. Skaitytojams, 
štai, įkalama galvon dešimt ar 
dvidešimt pavadinimų. Bet kiek 
knygų pavadinimų jo visai ne
pasiekia? Ar jų tarpe nerastu
me vertingų knygų? Blogiau- 

Lsia, kad toks publikos informa. 
! vimas greičiau vyksta kiekybi
niais, bet ne kokybiniais sume
timais ir tokiais metodais lyg 
ir paneigiamas tas intymus san
tykis, kuris atsiranda tarp kny
gos ir jos skaitytojo. Ar gali 
dar beegzistuoti bičiuliškas kny
gos ir skaitytojo ryšys, kai šių 
dienų Amerikos, Vokietijos ar 
Anglijos knygyne pasigirsta te
lefonas ir švelniu balsu klau
siama: “Alio, kokia šiuo metu 
knyga daugiausia perkama ?”

Kaip išvengti tolau metodų?
i Norint skaitytojus sudomin
ti literatūra, ypač dailiąja, bū- 

1 tų įmanoma panaudoti ir kitas 
priemones: pvz. skelbti kruopš
čiai parengtas knygų rinkos 
analizes, informacijas apie pas
kirus autorius, skaitytojų pa
geidavimus, jų norus susipažin
ti su užsienių autoriais. Pana
šiai jau vyksta Prancūzijoje, 
kai skelbiamos žinios apie pre
mijuotus rašytojus. Tada jų 
knygos pasiekia taipgi didelių 
tiražų, o skaitančiajai visuome
nei garantuojama, kad vertini
mo komisija knygą atrinko pa
gal jos literatūrinę vertę bei 
reikšmę. Tačiau lig šiol JAV 
labai madinga virtusi ta best- 
sellerių žvejojimo mada tegali 
būti laikoma masių apmulkini, 
mo priemone, masių, kurioms 
labai imponuoja skaičiai, 
kitas reikalas, ar tokiais 
todais padaroma paslauga 
čiai literatūrai.

I

AM ERAS

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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. PR 6-8998

ho^uppučs

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Dlinois

KVALIFIKUOTOS 
RANKOS ir AKYS

I sflvincs 

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

August Saldūkas Prezidentas
---------------- ----------------- ------------/

. ■ ■- - .................. .. ............................................ ..........................................

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

(Virš 40 metų BridgeDorte) 
Naujausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
I Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
%====—=====------------------------

STABDŽIŲ TAISYMAS^ 
BRAKES RELINED

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

Žemos kainos ir čia neišvardintoms mašinoms. P i 1 n a s 
flydraulines 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 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehill 6-7777

-S-

• Z
$14.95 
$15.95 
$16.95 siaus
$1095

Ne visi vaistai yra pagaminami 
vaistų gaminimo laboratorijose, i 
Daugelį receptų mes tarime »pfl- 
dyti tik iš užrašų. Tokiu atveju j 
tik tikslus pasvėrimas tr išnriera- 

' vimas yra labai svarbu. Kai mes 
išpildome receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai Kpildy- 
sime, kaip daktaro užrašyta.

Kasdien išpildydami didelį kiekį 
receptų, vartojame šviežius vais
tus, kurie veikia pasekmingai. Tu
rime vaistų didelį pasirinkimą ir 
pačių naujausių ir vėliausių išras
tų.

DARGIS DRUG STORE ;
CHARLES P. DARGIS

Reg. Pharmacistas
2425 W. Marąuette

Road
Chicago 29, III. 

Tel. HEmlock 4-6050

VALANDOS:
t. iki 9 vai. 

r. iki 6 v. v. 
— uždaryta.

Jau 
me- I Kasdien »:30 v.

S>-itad 3:30 v. į-. 
Pa* Treč. ir aekmad.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

vak

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 automobile insurance compant 
AMERICAN BONDING COMPANY

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 

FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIR EMA N* S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAEjINSURANCE COMPANY

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACtEYC ^TIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL A88URANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL 1N8URANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 

VVE8TERN CA8LALTY & SI RETY COMPANY 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrit|r  ̂

O’MALIEY and McKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6 5206

Split by PDF Splitter



Jonas Būtėnas - angliakasis 
operos solistasX Į

I

Dainininko 70 metų amžiaus sukaktį minint

J. ŽILEVIČIUS
- O

Kovq"i27 d. 1892 m. Kražių to” operoje Valentino vaidme- 
valsč. yra gimęs Jonas Būtė- ny Garibaldi teatre, Sicilijos 
nas, savo laiku pagarsėjęs ba- mieste Palermoje. Įsijungęs 

ten į skrajojančią urtpę, daina
vo Valentino, Žermono ir Rigo
leto vaidmenis visoje eilėje 
miestų: Mantua, Torino, Vero
na, Cstilija, Milane ir kt.

Šioje kelionėje, gavęs daug 
patyrimo scenoje ir gražių re
cenzijų italų spaudoje, J. Bū-

ritonas JAV lietuvių tarpe, Lie. 
tuvoje: valstybinėje operoje, 
radiofone, koncertuos, plokšte
lėse, išugdęs visą eilę mums 
šiandieii žinomų dainininkų. 70 
m. sukakties proga jubiliatas 
tikrai -turį kuo pasidžiaugti.
Varginga pradžia nepalaužia

Tačiau’ kol pasiekė muzikos i tėnas 1928 m. atvyko Lietu- Į 
aukštybių, turėjo daug sunkių i von, pakviestas Valst. Kauno 

___  Debiutavo Rigoleto 
bai- vaidmeny, pasireikšdamas gra-

ir vingiuotų kelių pereiti. Kun. I operon.
P. Janušausko remiamas,
gęs Kelmėje dviklasę, J. Būtė- žiu, 
nas bandė mokytis vargoninin- baritonu, grynu bei canto. Su 
kavimo. Bandymui nepasisekus, trumpom pertraukom operoje

NAUJI LEIDINIAI 7DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 9 d.

• “Aidai” 1982 m. Nr. 5. Šie eities” knyga, Br. Murino ir 
gegužės mėnesio “Aidai” ypač K. Žoromskio parodos. Yra ir 
malonūs temų įvairumu, ko ret- daugiau įdomios ir vertingos 

ilgaamžio medžiagos, pvz. Jonas Rugis 
rašo apie Artūrą H. Comptoną 
— Amerikos mokslininką ir 
mąstytoją. Žurnalas iliustruo
tas R. Matozonytės - Ingelevi- 
čienės, Vikt. Petravičiaus, J. 
Mieliulio, P. Lapės, K. Žoroms
kio, Br. Murino darbais bei 
įvairiomis nuotraukomis.

• “Margutis” gegužės mėn. 
1962 m. Akin krinta gražus šio 
sąsiuvinio estetiškasis apipavi
dalinimas. Prie to didžia dali
mi prisideda Algirdo Kurausko 
darbai, kuriais šį kartą “Mar
gutis” puošiasi. A. M. vedama
jame užgriebtos meno, litera
tūros ir teatro temos. Kalbant 
apie literatūrą, reiškiamas ne
pasitenkinimas, kad premija 
buvo paskirta Andriekui, o ne 
Nagiui.' Tai nuolatinė ir sena 
kalba, nes dar nebuvo girdėta,. 
kad bet kurios premijos pasky- 

- rimu būtų visi ir visada pa
tenkinti. Ir tai ne tik mūsuose. 
Net Pulitzerio premijų paskirs
tymu nustebintas “The New 
York Times Book Review” ge
gužės 20 d. 8 psl. sušunka:“Oh, 
la, la, those prizes!” Gi šalčiau 
pagalvojus, tos premijos rašy
tojo kūrybos tikrąją vertę nei 
padidina, nei sumažina.

Liesdamas
veiklą, A. M. kategoriškai sa
ko, kad “Blekaičio “kelias” yra 
vienintelis prasmingas kelias 
kūrybiniam lietuvių teatrui išei
vijoj”. Teigimas, manytume, 

I tiek pat vertas, kaip ir saky
mas, kad A. M. nešiojamas 
švarkas yra vienintelis pras
mingas švarkas visiems vyrams 
išeivijoj. O kodėl B. Pūkelevi- 
čiūtė ar kuris kitas režisierius 
negali ieškoti ir turėti savojo 
kelio, galcūt išeivijoj dar pras- 
mingesnio už Blekaičio ?

Daug aktualios, kultūrine 
išeivijos situacija įdomiai iš
pintos medžiagos duoda Alg. 
Kurauskas ‘'Vaizdinės kultū
ros klausimo įvadiniuos bruo
žuos” ir Kęstas Reikalas tei
giamai vertina Liūnės Sutemos 
naująjį rinkinį “Nebėra nieko 
svetimo”. Taigpi Algimantas 
Mackus aptaria “Laisvės kovų 
dainas”, išleistas Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo, reda
guotas Jono Aisčio. Algiman
tas Mackus šiame straipsnyje, 
liesdamas partizaninę temą, 
kalba taipgi apie jau vienur ar 
kitur keltą ir keliamą klausi
mą: kraujo aukos anose sąly
gose parsmingumą. Bet galima 
būtų ir paabejoti, ar savose 
sąlygose čia mes turime dide
lės teisės šaltu objektyvumu 
svarstyti anuos kraštutinio he
roizmo faktus. O kągi mes jau 
taip labai žinome, savo kailiu 
nepatyrę, apie anų košmarinių 
metų sąlygas tėvynėje? Tapti 
partizanu gal ir buvo vieninte- 

Pirmas išėjo 1954 vimas nėra taip jau lengvas da- lė išeitis būti sau žmogumi. 
Daug labai dirbame, Kas gi pasakys, kokią mūsų pa-

karčiais gausiuos 
žurnalo numeriuos būdavo ga
lima ir pasigesti. Šį gi nume
rį paėmus į rankas, kiekvienas 
pirmu skaitymu gali pasirinkti 

: tai, kas yra labiausiai prie šir.
dies. O aplamai, pastarųjų 
“Aidų” medžiaga įdomi ir ver
tinga daugeliu atžvilgių. Pačios 
stambmenos būtų tokios — Dė
mesio vertas dr. P. Rėklaičio 
straipsnis “Gotikos architektū
ros rytinė riba ir Lietuva”. Au
torius duoda ne tik ankstesnių 
mokslinių šios problemos teigi
mų santrauką, bet iškelia ir

i

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

cagos lietuvių vyrų choro bal
sų išlyginimo, kad choras dar
niau skambėtų.

J. Būtėno įdainuotos plokš
telės buvo plačiai pasklidusios. 
Liaudies dainos, harmonizuotos 
mūsų kompozitorių, J. Būtėno 
koncertuose ir plokštelėse vi
sada turėjo pirmenybę prieš ki
tokią programą. J. Būtėno gra
žiai skambantis balsas ir gera 
tarsena daug prisidėjo prie mu
zikinės kultūros puoselėjimo 
jaunojoj kartoj. Sukaktuvinin
kas, gavęs pirmuosius profesio
nalinio dainininko impulsus 
JAV, plačiai, kaip meteoras, pa- 
skraidęs Europos muzikiniuose 
centruose ir ten įgavęs pagrin
dinį dainininko subrendimą, vėl 
grįžo į JAV ir, apsigyvenęs Chi
cagoje, dabar čia leidžia savo . visai naujų dalykų. Dr. P. Ce- 
gyvenimo rudens dienas. Nors liešiaus “J. Maritaino ' meno 
jis šiandien jau nebepajėgus samprata”, Pr. Zundės “Sody- 

lygausr7kambesk’'Iukštu rodytis scen°je’ vardas vis binio sklypo reikšmė kolūkie- 
dėlto ilgai bus prisimenamas čiui” ir Pr. Pauliukonio “Žemai- 
lietuvių tarpe, ypač besiklau- čių ir Lietuvos Apžvalga” (tę- 

į ar sinys) yra straipsniai savo sri- 
giesmių. ' Ir buvę jo studentai tyje sąžiningai ir gerai parašy- 
J. Būtėną neretai paminės, kaip ti. Grožinės literatūros atsto- 
buvusį jų mokytoją. Muziki- ; vai šį kartą yra Julija Švabai- 
niuose lietuvių dirvonuose, ypač tė ir Aloyzas Baronas. Švabai- 
operoje, J. Būtėno išvarytoji tės eilėraščiai rodo, kad poetė 
vaga tikrai yra gili, plati ir yra suradus tikrą savąjį kelią, 
ilga. moka eilėraštį sukondensuoti,

_______ branginti žodį ir būti visa sa- 
i vo esme lietuviška. Barono no-Į

būsime pajutę, kad vėlė, parašyta įgudusios plunks
nos, skaitytoją iš karto pagrie
bianti.

Numeryje recenzuojama Alf. 
rinkinys “Pažadinti 

sfinksai”, trečioji “Tautos Pra-

stojo Pagojaus žemės ūkio ir dainavo iki 1944 m. liepos mėn. sant Plokštelėse jo dainų 
................ ... — I C aiocmin hnvo atn/Jpgyvulininkystės mokyklon. Ne

ilgai ten mokinęsis, pradėjo 
dirbti Kelmės kooperatyve par
davėju. 1909 m. atvyko į JAV 
ir apsigyveno Mahanoy City, 
Pa. Tenai 8 metus kasė anglis. 
Vakarais pora metų lankė va
karinę mokyklą ir pradėjo gie
doti Scrantono parapijos cho
re, kuriam tada vadovavo pa
rapijom yargoninkas A. Sodei
ka (vėliau Liet, operos solis
tas) . Sekančiais metais choro 
koncerte Jonas Būtėnas pirmą 
kartą dainavo duete “Ant ma
rių krantelio”. Nuo to laiko 
jau pradėjo rimtai pas A. So
deiką iųokytis dainavimo ir ap
lamai muzikos. 1918 m. per
sikelia t į Brookiyną, įsijugnia į 
Ks. Se^umskio vadovaujamus 
chorus bei ruošiamus koncer
tus soiistĄ/ Ks. Strumskio mo
raliai ir materialiai remiamas, 
tęsia balso lavinamą. Ilgesnį lai
ką apsistoja Bostone, 1922 m. 
Jonas Būtėnas važinėja po ko- 
lonijas~sū adv. F. Bagočium, 
kurio prakalbų tarpuose pasi
rodo kaip solistas. Kiek anks
čiau jis ' šitaip gastroliavo ir 
su St. Šimkum, kurį laiką va
dovavo Worcesterio lietuvių 
chorui.

Lietuvos operos repertuare tu
rėjo 20 operinių vaidmenų. Yra 
pasireiškęs įdomiausiai operų 
pagrindiniuose - vaidmenyse: Ri
goleto, Kaukių baliuje, Paja
cuos, Trubadūre, Karmen, Ma
donos brangenybėse. Be operų 
J. Būtėnas plačiai dainavo ra- 

'diofone, Vilniaus Filharmonijo
je, užsienio radiofonuos: Rygo
je, Taline, Helsinky, Stockhol- 
me, Oslo, Kopenhagoje, Brius- 
sely, Paryžiuje, Vienoje, Pra
hoj ir kt. 1941 m. dėstė daina
vimą Kauno konservatorijoje, 
turėjo savo privačią studiją. 
1944 m. antroje pusėje, apsi
stojęs Vokietijoje, mokė daina
vimo ir koncertuodavo stovyk
lose Kaipo mokytojas, J. Bū
tėnas buvo sugebąs perduoti 

j mokiniui savo dainavimo me
todą. Pas J. Būtėną dainavimo 
pagrindinius yra gavę visa eilė 
šiandien mums žinomų solistų: 
St. Baras, J. Vaznelis, M. Krip- 

i khuškienė, P. Kovelis, V. Ben- 
Į kris, V. Eakūnas ir eilė kitų.

Į Europą ir į Lietuvą
Susitaupęs lėšų ir draugų re

miamas, 1922 m. išvyko Itali
jon. Pradžioje mokėsi Neapoly, 
vėliau Milane. Dainavimą baigė 
1927 m. pas prof. Sammarco. 
1926 m-j turėjo debiutą “Faus-

Gili vaga muzikiniame 
gyvenime
1947 m. gruodžio 12 
J. Būtėnas pradėjo 
plauti indus, suge-

Atvykęs 
d. į JAV, 
valgykloje 
bedamas surengti ir koncertų, 
vienur savarankiškai, kitur tal
kindamas programose: Bostone, 
New Yorke, Elizabethe ir kt. 
1950 m. gale, apsigyvenęs Chi
cagoje, čia atidarė dainavimo 
studiją ilr prisidėjo prie Chi-

SIUNTINIAMS SIŲSTI Į LIETUVĄ GERIAUSIA TIESIOGINIAI 
BE TARPININKŲ PER LTCENZUOTĄ LIETUVIŲ FIRMĄ

• “COSMOS PARCELS FA PRESS CORPORATION”
Viena iš penkių Inturisto, dabar Vniešposyltorg įgaliota pri

imti it. siųsti siuntinius į 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 UPRESS CORPORATION” 
3212 South Halsted Street, Chicaco S, Illinois, Tel. CA 5-1364. ar 

"MARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE" 
243? West 69th Street, Chicago 29, Illinois, Tel. WA 5-2787

E. Žukauskas, M. Veleckas

Kiekvienas 1 
linksmas draugas yra lyg saulėta 
diena, kada šviesūs spinduliai sklei 
džiami aplinkui; ir dauguma iš 
mūsų galime, pagal savo pasirinki
mą, iš šio pasaulio padaryti arba Qrįcįaus 
džiaugsmingus rūmus, arba kalėji
mą. — XJ. Lubbock

AUSTRALIJOS LIETUVIAI GRAFIKAI

Formos peizažeHenrikas Šalkauskas

Dail. Vaclovas Rataiskis-Ra- 
tas, vienas ryškiųjų mūsų gra
fikų, gyvenąs Australijoje, 
Sydnėjaus priemiestyje Parra- 
matta, baigė meniškai apipavi
dalinti ir iliustruoti Australijos 

i lietuvių metraštį. Jis yra vie
nas iš redakcijos kolektyvo na
rių. Metraštis spausdinamas 
spaustuvėje ir pasirodys rug
pjūčio mėnesio pabaigoj. Lei
dinys gausiai iliustruotas, di
delio formato, 16 lankų. Tai 
bus antras Australijos lietuvių 
metraštis.

I m. Atolo vardu, spausdintas ro- lykas.
tatoriumi, tik 200 egz. tiražu. [ ruošdamiesi naujon parodon”. sitraukimo prasmę įžiūrėjo ten 

(J. V.) mirštantysis?

statas Melbourne. Ten bus 
įrengtas 11 aukštų viešbutis, 
pavadintas “Southern Cros Ho- 
tel”, tarptautinio susisiekimo 
keleiviams ir pravažiuojantiems 
turtuoliams. Jis visas 
puoštas vien grafikų 
Ir mūsų trijų lietuvių 

, didelis skaičius kopijų 
pirkta šiems rūmams 
ruoti. žodžiu, 
kai Australijoj
stipriai stovinčius 
australus, su kuriais rungtynia-

I

bus iš- 
darbais. 
grafikų 
yra nu- 
padeko-

lietuviai grafi- 
pralindo pro 

vietinius !

teatrinę mūsų

— “Four Arta in 
kuri reprezentuoja 

dailę: tapybą,

Dail. V. Ratas laiške rašo: 
“Šiais metais valdžia susirūpino 
pirmąja meno paroda užjūry, 
pavadinta 
Australia”, 

, Australijos
skulptūrą, grafiką ir keramiką. 

!Jos dalyviai parinkti komisijos 
| ir pakviesti, o ši paroda apie 
metus laiko keliaus po visą 
pietų - rytų Aziją. Išleistas 
gražus katalogas. Iš šioj paro- 

|doj, tarpe 11 grafikų, yra trys 
lietuviai: Eva Kubbos, Vacio-, 
vas Ratas ir Henrikas Šalkaus
kas. Tai tikrai lietuviams gar
bė. Šie trys grafikai Australi
jos meno pasauly pradeda ženg
ti tvirtus žingsnius ir jų darbų 
yra: Sydnėjaus, Melbourno,
Pertho valst. galerijose, puo
šia laivus, kaip H. Šalkausko 
— laive Oriana, ir viešuosius 
pastatus. Šiuo metu baigiamas 
statyti didžiulis, liuksusinis pa-

LIETUVIŠKI NAMINIAI MAISTO 
GAMINIAI

i

V

Teodoros ir Igno Serapinų krau
tuvėje galima gauti gardžiai ir 
sveikai pagamintų įvairių mė
sos, žuvų, silkių patiekalų, py
ragų, pyragaičių ir kitų naminių 
maisto gaminių.

2543 VVest 69th St,, Chicago 20, III. Tel. 737-1286

DIDELIS PASIRINKIMAS
ALUMINIJAUS IR STAINLESS STEEL DURŲ —- 14 rūšių; LAN- 
GŲ — 23 rūšių; STOGELIŲ (AWNINGS) — 7 rūšių; SIETELIŲ 
(SCREENS) — 4 rūšių; TVORŲ — 4 rūšių. Visus šiuos įrengimus 
KOSTO BUTKAUS NAMŲ PAGERINIMO BENDROVE išpildys 
nebrangiai — fabriko kainomis ir išsimokejimui iki 3 metų. Nemo
kamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų namuose. Teirautis

PRospect 8-2781 arba GRovehill 6-1760

t*

i

•L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBCLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 tsf St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

i EDVARDAS SAUNORIS

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARINOMS VIETA
REpubHs 7-8601 BEpuUU

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL Virgin!* 7-6672

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

VRSRITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ, CICERO, HJL TeL OLympic 2-1003

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

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

vkaitvkiie ir platinkite dienrašti “Dranga
L
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I “Tvvenimas

Moterų teismas Chicagoje

Ką pasakoja teisėjas J. Butler

Kasdien Chicagoje veikia mo. , stoka išduoda religinio auklė- 
terų teismas (Women’s Court), 
per metus turįs apie 17,000 by
lų. Teismo salė pilna žmonių, 
daugiausia spalvotų, šio teis
mo teisėjas Joseph J. Butler 
yra prieinamas ir kalbus. Per
traukos metu užsuku pas jį į 
kabinetą ir imu klausinėti, kaip 
jis, gausaus patyrimo pamoky
tas, mano, kokios, yra priežas
tys, kad tiek moterų patenka 
į teismą?

— Daugiausia kaltas trūku
mas tėvų priežiūros, neturtas, 
stoka religinio auklėjimo. Reli
gija labai svarbu. Labai retai 
kuri tampa gatvės moterimi, 
turėdama religiją. Paprastai 
nei jos, nei jų tėvai tikybos 
neturi. Be religijos gi neturi 
skrupulų eiti slidžiausiu keliu. 
Dėl pinigo tokios viską pada
rys. Nei jos turi išauklėjimo, 
nei išmokslinimo: 90 procentų 
jų nėjo į aukštesniąją mokyklą. 
Kurios serga, nepaiso, kad jos 
bus ligų skleidėjos, kad 
gautų tą purviną dolerį.

— Kaip jums atrodo, ar 
dėtis gerėja, ar blogėja?

neteisėti,
Tūkstančiai kasmet į

jimo stoką. Policija veikia pui
kiai, bet reikėtų policijos 3G 
kartų daugiau, kad surinktų 
visas gatvės moteris.

Kita problema 
gimimai.
taip gimsta. Šis moterų teis
mas kasmet suranda penketą 

i tūkstančių tokių neteisėtai gi
musiųjų kūdikių tėvų.

— Kokį patarimą Jūs 
tumėte šeimų tėvams?

— Tėvai, kurie nepaiso
vaikų, išaugina blogus. Reikia 
auklėjimą pradėti nuo pat lop- 

; šio, skiepijant dorovės ir reli
gijos tiesas. Be to — nieko ge
ro netenka laukti.

duo-

savo

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 9 d
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Garbės prezidiumas birutininkių ir ramovėnų suvažiavime. Iš kairės: S. Statkevičienė, M. Tumienė, S. 
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Šluosto ašaras,
L. D. K. Birutes Karių Šeimų Moterų draugijos dešimtmečio veiklą minint

kultūrinę veiklu
Z. JUŠKEVIČIENE, Cicero, DI.

Birutininkės jau išeivijoje 
suspėjo atskaičiuoti savo orga
nizuoto ir prasmingo gyveni
mo dešimtmetį.

Draugija išsivystė iš Kariams 
Ligoniams ir Invalidams Glo
boti Moterų komiteto, kurio pa
skirtis buvo globoti fronte su- 

! žeistus ir šiaip sergančius ka- 
i rius. Komitetas buvo įsteigtas 
Lietuvos karo sanitarijos vir-

• šininko gen. dr. V. Nagiaus - 
Nagevičiaus 1922 m. Kaune. 
Vėliau šis komitetas paties

* steigėjo pastangomis buvo per- 
' organizuotas ir jo veikla pra-
■

— Ką Jūsų patyrimas rodo
— kokios Įtakos turi nepado
rūs filmai?

— Tokie filmai silpną vaiki- plėsta. 1925 m. veikiantis ko- 
ną, mergaitę paskatina praras- mitetas buvo pavadintas L. D. 

o ; ti ir tuos dorovės likučius, ku-1 K. Birutės K. Š. Moterų drau-
- ■
tik rie juose užsilikę. Tas pats ir gija, pasiskyrusia dar vykdyti 

su blogomis knygomis. Manau,; ir kultūrinius uždavinius. Drau- 
kad čia neparodoma reikiamo gijos skyriai tuojau buvo įkur- 
griežtumo. Ypač blogai pavei-Lti visose karių įgulose, kur tik 
kia jaunuolius, kokių 15 metų.

— Blogėja. Žemesnio gyve- ' Blogi vaizdai filme ir spaudoje 
nimo standarto žmonėse blės
ta religija ir krinta moralė. 
Piktos ligos darosi epidemija. 
Jos Chicagoje padaugėjo 200 
procentų.

— Kaip toks moralinis puo
limas atsiliepia į tautos ateitį? išrašiusi nepadengtą čekį. Čia 

pat teisme buvo priversta su
mokėti. Keletas buvo sugautų 
išnešant pavogtas prekes iš 
krautuvės — nuteistos metams 

i sąlyginai. Vėl byla — padug
nių lizdo, kurį išaiškino civiliais 
drabužiais persirengusi polici
ja. Teisėjas, rodydamas į kaL 
tinamąją, kalbėjo:

— Juk ji laukia kūdikio. Ar 
ji galės išauginti dorą žmogų, 
pati tokiais keliais eidama?

Kaip slegianti nuotaika teis
mo salėje, matant nusikaltėles, 
netekusias viso savo švelnaus 
žmoniškumo.

J. Daugailis

bei scenoje veda į paslydimą.
Teisėjo pertrauka ėjo prie 

pabaigos. Jis įsivedė mane į 
teismo salę ir parinko vietą ša
lia savęs. Stebėjau sprendžia
mas bylas. Viena moteris buvo

— Didžiausios civilizacijos — 
Roma, Graikija — žlugo dėl 
moralinio supuvimo viduje, ne j 
nuo išorinių pirešų. Susilpnino! 
save moraliniu kritimu ir pa
sidarė atviros priešų puolimui. 
JAV nesužlugs dėl išorinių prie
šų. Jei žus — iš vidaus. Pre
zidentas kalba apie jaunimo fi
zinį stiprėjimą. Tačiau neis 
stipryn, jeigu jį griauš sifilis 
ir t. t., o tos ligos gyvuos tol, 
kol klestės palaidumas. Kol 
bus moterų be moralės, parsi
davinėjančių, tol vyks morali
nis puvimas. Tą pat reikėtų pa
sakyti ir apie vyrus. Moralės

I
>

★ Liuda Čėsnaitė atstovavo 
Lietuvą Wisconsino universite
te, Mad'sone. Universiteto Tarp 
tautinis klubas, kuriam priklau
so universitete studijuojantieji 
svetimtauč ai studentai, suruo- 

išė įvairių tautybių tautinių rū- 
. bų parodą. Prieš gausią profe
sūros, studentijos^ bei svečių 
auditoriją savo tautinius rūbus 
demonstravo studentai — mo

terys ir vyrai. Parade dalyva- 
1 vo 17-kos tautų atstovai. Pirmą 
kartą šiame universitete buvo 
reprezentuojama ir Lietuva.

Liuda Čėsnaitė,
versitete siekianti magistro 
laipsnio iš ispanų kalbos bei li
teratūros, demonstravo vilnie
tės puošnų rūbą. Sužavėtų žiū- 

I rovų nuomone, lietuvaitės de- 
manstruotasis tautinis rūbas 

i buvo vienas įdomiausių — įs- 
I pūdingumu jam prilygo tik In
dijos atstovės demonstruotasis 
sari. Mergaitėms asistavo taip 
pat pasipuošę savo tautiniais 

j rūbais studentai. Deja, lietu- 
I vaitei asistento neatsirado...
i

IŠ MOTERŲ PASAULIO

buvo karių šeimos.
Sėkmingai veiklai vystyti 

draugija įsteigė tris sekcijas: 
švietimo - kultūros, pedagogi
nę ir kariams, invalidams glo
boti. Draugija steigė ir išlaikė 
skyriuose vaikų darželius, ren
gė paskaitas, koncertus, telkė 
pinigą, rūpestingai globojo ka
rius, ligonius ir invalidus.

★ Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas turės susirinkimą ir pie
tus birželio 13 d. Ridge Count
ry Club patalpose. Tos dienos 
šeimininkėmis bus Bernice 
Ambrose, Stella Johnson, He
len Woidat ir Silvia Petroshus.

Debiutantes, kurios bus pri
statytos lietuviškajai visuome
nei Gintaro baliuje birželio 23 
d. South Shore Country Club 
salėje, bus garbės viešniomis. 
Kiekviena debiutante gaus gin
tarinę širdelę, papuošalą ant 
kaklo. Gintaro papuošalus iš-

šiame uni- dalins klubo buv. pirmininkės: 
Constance Hofer, dabartinė Gin 
taro baliaus pirmininkė; An- 
toinette Kazanauskienė; Maria 
Rudienė; Lillian Vanagaitienė; 
■Ona Biežienė; Nora Gugienė. 
Juzė Daužvardienė, garbės pir- 

! mininkė, prabils į mergaites.
Debiutantes yra: Mary Aun 

Aleksiun, Andrea Gudenas, 
Kathleen Kairis, Judy Mackie- 
wich, Marilyn R. Shaules ir 
Cheryl Joan Torok.
★ Lietuvos Dukterų dr-ja 

stengiasi kiekvienam padėti, ne
žiūrinti, kokioje formoje būtų 
tiesiama pagalbos prašančioji 
ranka. Pereitą antradienį dr- 
ja pasiuntė savo atstovę į vie
ną ligoninę Chicagoje pabūti 
už vertėją tik ką atvykusiam 
iš Vokietijos sergančiam ligo
niui. Ligoninė kreipėsi į Juzę 
Daužvardienę, prašydama ver
tėjos. Taipgi kelios atstovės da
lyvavo pereitą trečiadienį Pa- 
baltiečių komiteto posėdyje, 
ruošiantis surengti baisiojo bir
želio minėjimą. Dr-ja prisidėjo 
darbu bei lėšomis vargstančio- 
sios Lietuvos skriaudas laisva
jame pasaulyje skelbiant.
★ Rūtos ratelis, gražiai va

rąs lietuviškumo vagą Marijos 
aukšt. mokykloje Chicagoje se
selės Kristinos globoje, surinko 
$21 ir pasiuntė lietuvaitei mi
sionierei Marijai Jėzaus Šir
dies, su pasiaukojimu besidar-

, buojančiai Peru valstybėje. 
Šioji seselė pranciškietė yra 
baigusi Kauno Vytauto Didžio
jo universitetą. Ratelio sekre
torė Joalnda Gliožerytė pinigus 
persiuntė per kun. dr. J. Pruns- 
kį.’

★ Bronė Dildnienė, pirmoji 
Lietuvos Dukterų dr-jos pirmi
ninkė, grįžo iš Seattle, Wash., 
ir vėl apsigyveno Chicagoje.

nės.
Metinį veiklos pranešimą pa

darė valdybos narė M. Babic
kienė.

Susirinkimas priėmė šias re
zoliucijas: siekti įamžinti drau
gijos gyvenimą tautinėje kul
tūroje ; išleisti knygą — roma
ną, kurio paskirtis būtų paža
dinti jaunimo tautinę ambiciją 
būti lietuviais ir uždegti ryžtą 
kovoti už tautos gyvybinius 
principus; prašyti dailininko 
nupiešti L. D. K. Birutės port
retą ir jį padovanoti Čiurlio
nio meno galerijai; dirbti ir 
toliau karitatyvinį darbą, šelp
ti į nelaimę patekusius buv. 
karius ir jų šeimas; visokerio
pai remti jaunimo veiklą, pa
dedant jiems išlikti lietuviais. 
Rezoliucijas pateikė Z. Juške- 

■ vičienė ir M. Babickienė.
___ Susirinkimui pirmininkavo V. 

liolika tūkstančių dol. Stipriai Černienė, sekretoriavo — Jurk- 
lėšomis remia Vasario 16-tosios 
gimn. Vokietijoje. Pačios vysto

: kultūrinę veiklą: rengia paskai- 
; tas, koncertus, populiarina tau. 
tinius drabužius. Kasmet ren
gia tautinių drabužių paradą, 
už taisyklingiausius ir gražiau
sius etnografinius kostiumus 
skiria premijas. Be to, taipgi 
remia jaunimo veiklą, skautus 
ir kitas organizacijas. Birutinin
kės užfiksavo savo veiklą met
raštyje “L. V. Sąjunga Ramo
vė — Pirmasis Dešimtmetis” — 
ramovėnų leidinyje. Metraščio 
iniciatorės ir autorės yra drau
gijos atgaivintojos: S. Oželienė, 
M. Babickienė, M. Tumienė.

birutininkių. šis skaičius pa- jusį vandenį”, anot S. Oželie- 
mažu išaugo iki kelių dešimti
nių. Draugijos steigėjos buvo 
išrinktos į valdybą. Pirmininkė 
— S. Oželienė, šias pareigas 
ėjusi keletą metų. Draugijai 
vadovavo dar M. Tumienė ir 
G. Musteikienė. Šiuo metu pir-

j mininkės pareigas eina L. Sta
siūnienė. Pažymėtina, kad Chi
cagos skyriaus valdyba eina 
kartu ir centro valdybos parei
gas. Draugija turi keturis 
skyrius: Los Angeles, Detroi
to, Clevelando ir Chicagos.

Birutininkės dirba kultūri
nius darbus, plačiai vysto šal
pos veiklą. Birutininkės pačios 
pirmosios, su pirmininke S. Ože- 
liene priešakyje, surado kelius 

j per Šveicariją siųsti siuntinius 
kariams Sibire ir likusiems Lie
tuvoje. Gausiai šelpė ir šelpia 
esančius Vokietijoje, sanatori
jose. Šalpai yra išleidusios ke-

Draugijos veikla išeivijoje
Birutininkės, išsisklaidžiusios 

emigracijoje, nedelsiant ėmė 
dairytis organizuoto prasmingo 
gyvenimo, siekė atkurti Lietu
voje veikusią draugiją ir orga
nizuotai vykdyti tautinius, kul
tūrinius uždavinius, 
pos darbą, kurio 
metais buvo apstu.

Trys dinamiškos
birutininkės: M. Tumienė, buv. 
centro vald. pirmininkė, M. Ba
bickienė ir S. Oželienė atkūrė 
skyrių 1951 m. Chicagoje. Į 
susirinkimą atvyko dešimt buv.

dirbti šal- 
pokariniais

prigimties
Dešimtmečio minėjimas ir 

ateities darbo gairės

Parado metu,* išėjus atstovei 
estradon, buvo grojama atsto
vaujamos tautos tautinės me
lodijos. Šiai iškilmei lietuviškų 
melodijų plokšteles paskolino 
prekybininkas Jonas Karvelis.

[ Pasaulinės parodos laimėtoja — 
iDoricia Knorps, 14 m., iš Chicagos, 
i laimėjo pirmą vietą konkurse, pra
vestame visoje Amerikoje, paren
kant tinkamą šūkį JAV mokslo pa
viljonui Seattle pasaulinėje paro
doje. Ji gaus $1000. — vertės JAV 

i taupymo bonų ir apmokėtą kelionę 
i į parodą. Jos šūkis buvo: “Nugalė
dami, įgydami, drįsdami, rizikuoda
mi, mes einame nežinomais ke
liais”. Tai yra frazė iš Walt Whit- 
tnano eilėraščio “Pionieriai, o, pio
nieriai”.

šiene ir S. Stasiškienė. Prie gar
bės stalo sėdėjo trys naujai 
pakeltos garbės narės ir V. Na- 
gevičienė, 
pirmininkė

Vakare 
drauge su ramovėnais ir jų sve
čiais. Vaišes paruošė ir svečius 
vaišino J. Žitkuvienė, V. Kuli
kauskienė ir ramovėnas Kuli
kauskas.

Z. Juškevičienė ir 
L. Stasiūnienė.

surengtas pobūvis

Lietuvaitės debiutantes su Chicagos Lietuvių Moterų klubo valdybos narėmis. Iš kairės i dešinę sėdi: 
J. Daužvardienė, A. Mikšis. Gene Krajicek, G. Giedraitienė. C. Hoffer, Ch. Austin ir O. Biežienė.
Stovi iš kairės debiutantes ir pereitų metų debiutantes: J. Mackiewich, S. Kezes. A. Gudenas, E. Tho- 
mas, M. A. Aleksiun, B. Brazis, Ch. Torok, C. Gilmore, M. Shaules, A. Giedraitis, K. Kairis, J. Evans. 
G. Giedraitis Jr. Ernest Studio nuotrauka

Kadangi birutininkės su ra
movėnais glaudžiai bendradar. 

| biauja, o sukakčių laikas suta
po, tad ir dešimtmečio minėji
mą šventė drauge. Be to, ir iš
kilmingąją šventės dalį prave
dė drauge gen. St. Dirmantas, 
ramovėnų centro vald. pirminin
kas, ceremonijas prie Lietuvos 
Nežinomojo Kareivio kapo ir 
iškilmingą posėdį. Darbo posė
džiai jau buvo paskiri.

Į šventę atvyko Detroito 
' skyriaus pirmininkė V. Černie- 
i nė ir Clevelando — V. Nagiu- 
vienė. Dešimtmečio proga bi- 

, rutininkės pagerbė daug nusi
pelniusias savo nares, tai: S. 
Oželienę, M. Tumienę ir L. Sta
siūnienę. Visas tris pakėlė į 
draugijos garbės nares, jų krū
tines papuošdamos baltų gėlių 
žiedais. S. Oželienė visų pagerb
tųjų vardu padėkojo už jų veik
los įvertinimą ir pakvietė visas 
nares ir ateityje sutartinai dirb
ti pozityvų draugijos darbą. 
Siūlė ieškoti naujų narių, krei- 

, pė žvilgsnį į Amerikos armijoj 
1 tarnaujančių lietuvių karių mo
teris, siūlė jas kviesti stoti į 
draugiją narėmis. “Paleisti gry
no vandens srovę į nusistovė-

Birutininkių ir ramovėnų dešimtmečio minėjimo dal yviai. Iš kairės: prof. A. Varnas, M. Varnienė, S. 
Oželienė, V. Nagevičiene, M. Žilienė, S. Statkevičienė, M. Tumienė ir M. Babickienė.

Antano Gulbinsko nuotrauka

IŠ MOTERŲ PASAULIO 1 ★ Chicagos Lietuvių Moterų
k!ubą.s savo metiniame susirin- 

i kime gegužės mėn. išsirinko 
naują valdybą: Genovaitė Gied
raitienė — pirm., Genė Kraji
cek — vicepirm., Chris Austin 
— sekr., Mary Bulaw — finan
sų sekr. ir Constance Hofer — 
ižd. Pereitais metais klubui va
dovavo Adelė Mikšis.

•k Panaikinta Motinos diena j 
okupuotoje Lietuvoje. Viena 
lietuvė motina okupuotoje Lie. 
tuvoje, pasveikinta savųjų iš 
šio žemyno, savo laiške dėkoja 
už sveikinimus ir nusiskundžia, 
kad Motinos diena raudonųjų 
sauvaliautojų panaikinta. Vie
toje jos yra įvesta Moters die-l 
na kovo mėn. 8 d. Esą, anot ra
šančios, nors dažnai matomos j 
girtos moterys gatvėje, bet tą i Amerikiečių spaudoje pasiro- 
dieną jų ypač padaugėja... Oku- dė žinutė, skelbianti, kad Lon- 
pantų pasėtoji piktoji sėkla, done išeinąs moterų žurnalas 
pradeda nešti savo vaisių! “Mirror” pradėjo spausdinti vi

Yra ir tokių mokslų?

są seriją straipsnių apie... “flir
tavimo meną”. Anot minimo 
žurnalo, šios rūšies “menas” 
yra reikalingas kiekvienai mo
teriai, nežiūrint jos amžiaus.

Jei mažiau būtų paisoma to
kių “menų” ir kreipiama dau
giau dėmesio į meną, kaip ge
riau išauklėti vaikus, pasauly
je būtų mažiau tragedijų.

Liūdesys — tai svarbiausias mei
lės maistas. Negaivinama tyrom 
skausmo ašarom, meilė miršta, lyg 
naujagimis kūdikis, kurį pradėtum 
valgydinti, kaip suaugusį.

— MeteHinkas
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