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Vėl naujas lituanistikos lobis
XXXIII Lietuvių Enciklopedijos tomą sutinkant

VAISKI LIETUVIO PROZA
ANGLIŠKAI

Antano Vaičiulaičio noveles amerikiečiams
P. JANI LIS

Antanas Vaičiulaitis, NOON AT 
A COUNTRY INN. Translated 
from the Lithuanian by Albinas 
Baranauskas, Danguole Sealey, Ra
phael Sealey, and Nola M. Zobars- 
kas. Foreword by Clark Mills. Ma
nyland Books, Ine., New York, 
1965.

Knyga kietai įrišta, 8l/2 X 5% 
inč. formato, 142 pusi., kaina $3.95, 
gaunama “Drauge”.
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ARGI RAŠYTOJAI NEVERTI 
PENKIŲ ŠIMTŲ?

Paskutiniais metais Lietuvių 
Enciklopedija mūsuose liko pa
grindinis lietuviškųjų klausimų 
šaltinis, kur dažnai ne tik pa
teikta žinių santrauka, bet kar
tais tiesiog atskira studija, pir
mą kartą šiam reikalui panau
dojant Vatikano archyvo rank
raščius. Taigi, nors kartais ir 
pasibarame, kad jos daugiau to
mų susidarė, bet kartu ir pripa
žįstame, jog kiekviename tome 
vis sutelkiama naujos ir naujos 
lituanistinės medžiagos, kad vis 
su kiekvienu jos nauju tomu lie
tuviškieji šaltiniai pagausėja. 
Naujasis, XXXIII t. (Valeikie
nė — Vienne), kaip pridėtinia
me lapelyje pasakyta, užtrukęs 
labai ilgai rišykloje (streikai 
šiais metais visur nuolatinis 
reiškinys) pagaliau jau pasiekia 
LE prenumeratorius. {domu 
trumpai peržvelgti kokiu nauju 
kraičiu aplamai ir lietuviškuoju 
atskirai išsiskiria šis naujasis 
LE tomas.

J. DŽIUGELIS

ma Vak. Europos kultūros dalis. 
Ir tikrai, Lietuva buvo tas veiks
nys, kuris Vak. Europos kultūrą 
perteikė didelei R. Europos da
liai, šią išplėšdama iš mongo
liškos Azijos “kultūros” srities, 
nors čia jau tarpo ir viena kita 
bizantinės kultūros liekana, buv. 
kultūros nuolauža. Taigi, Lietu

Nors ir ne masiškai, bet pla
ningai pristatomi lietuvių rašy
tojų atitinkamai parinkti veika
lai angliškajam pasauliui turi 
daugiau reikšmės, negu mes ga
lime įsivaizduoti, nes šiaip ar 
taip tos knygos atsiduria biblio
tekose,ir metų slinktyje jas 
perskaito eilė vienokių ar kito
kių skaitytojų, susipažindami 
su Lietuva ir jos kūrėjais, šias 
knygas angliškai visuomenei 
pristato Manyland Books leidyk
la, kurios savininkas Stp. Zo- 
barskas tikrai akivaizdžiai įro
do, ką gali privati iniciatyva, 
nes jis angliškajam pasauliui 
jau pristatė lietuvių pasakas, 
l etuvių rašytojų novehų rinkti-

ti, lyg žvelgdamas pro atdarą 
langą.

Visų, be poros, novelių veiks
mai vyksta Lietuvoje, vakarie
čiams giliai atverdami įdomų, 
kone egzotinį pasaulį. Novelė, 
pagal kurią pavadinta visa kny
ga, yra, anot Clark Mills, viena 
linksmiausių modernių laikų no
velių. “The Sledge” novelę au
torius laiko labai jau tobulai 
parašytu “masterpiece”, suda
rančia džiaugsmą, ją garsiai 
skaitant, kuri kaip Alain Four-

Lietuvos istorija ir istorija 
aplamai

Plačiai suprasta Lietuvos is
torija šiandien jau ir mums pa
tiems dažnai įdomi. LE ji visa
dos stengiamasi paimti drauge 
ir su Europos istorija, nes Lie
tuvos istorija yra tikrai dalis 
visos Europos istorijos, nes vi
duramžių gale ir pradžioj nau
jųjų amžių Lietuva ne tik valdė 
didelius R. Europos plotus, bet 
kartu dalyvavo ir visoje Vak. 
Europos istorijoje, kaip Vidurio 
Europos narys, kaip neišskiria-

Pranas Čepėnas, naujo Lietuvių 
Enciklopedijos tomo redaktorius

v

Siame numery:
Argi rašytojai neverti pen
kių šimtų?
Vėl naujas lituanistinis lo
bis.
Antanas Vaičiulaitis an
gliškai.
Emalinė Giedrės tapyba.
Auksinė pasaka virsta ek
rano tikrove.
Leopold Sedar Senghor ei
lėraštis.
Ginčui dėl Čiurlionio nesi
baigiant.
Br. Murino paroda Kalifor
nijoje.
Moterų gyvenimas.

va didelei R. Europos daliai įra
šė vakarietiškų bruožų, kurių 
nei caristinė Rusija, nei kraštu
tinė vakarietiškos kultūros grio
vėja šiandieninė Sovietų Rusija 
neįstengė nutrinti: tos visos sri
tys dar ir šiandien daug kuo 
skiriasi nuo tikrosios Sovietų 
Rusijos, pertekusios mongoliška 
kultūra. Ir kaip tik dėl šios lie
tuvių istorikų pastangos LE su
sieti Lietuvos istoriją su Euro
pos istorija, bet ne su Maskvos 
istorija, daugiausia rūpesčio iš
kyla Lietuvos okupantui; jis 
skubiausiai, perrašinėja senąją ir 
naująją Lietuvos istoriją, sten
giasi surasti “didesniojo brolio 
įtaką” ir ten, kur jos nėra, įnir
šusiai atrenka istorinius šalti
nius ir tik šiais atrinktiniais ver 
timais gali naudotis Lietuvoj li
kęs istorikas. Maža to, 1964 XI 
griebėsi ir istorinių žemėlapių 
falsifikacijos istorijai skirtuose 
atlasuose, kuriuos privalomai 
dabar turi naudoti visos Sovie
tų Rusijos ir Pabaltijo kraštų 
vidurinės mokyklos: šiuose at
lasuose istorinių laikų Lietuva, 
visai pražuvo.

■ Lietuvos istorijos visumai šia
me tome priklauso rūpestingai 
paruošti J. Puzino Lietuvos pro- 
istorės straipsniai: Varapniškės, 
Varnupiai, Velykuškės, Veliuo
na, Verseka, Versminio neoliti-
nė stovykla, verpstukas, Veršvai, nę ir šiaip jau keletą rašytojų 
ir Vėžaičiai, kurių medžiaga dar paskirai. Jeigu J. Gliaudos ar 
niekur nebuvo plačiau aprašyta, 
vien tik radiniai Karaliaučiaus 
Prusia muz. Iš jų visų plačiau
sia apžvelgtas Veršvų kapiny
nas, kur rasta iš Romos provin
cijų įvežtas dar pirmaisiais po- 
kristiniais amžiais žavlarinis 
ąsotėlis, drauge su lazdeliniais 
smeigtukais, trimitiniais galais 
ir šaukštinėmis ankaklėmis dvi
gubame (vyro ir moters) kape. 
Šį dvigubą kapą autorius buvo 
pats tyrinėjęs ir duomenis pa
skelbęs dar 1941 m. Vytauto D. 
muziejaus metraštyje, kurį 
šiandien Vakaruose labai retai 
kur užtiksi. Taip pat platokai 
aprašyti ir Veršvų arklių kapai, 
kurie iškelia daug naujų klausi
mų laidosenai ir aplamai šen. 
lietuvių kultūrai. Senosios Lie
tuvos valstybės klausimus pa
liečia Z. Ivinskis, kuris šiuo me
tu Lietuvos ir R. Europos isto
rijos kursus skaito Bonnos 
univ. Tai straipsniai: Valiman- 
tas, vaškas (prekyba), Vedro- 
šos kautynės, veldamas. Ne
mažesnės reikšmės yra K. Avi
žonio straipsniai, kuriuose rašo
ma apie neteisingai vad. pouni- 
jinę Lietuvą arba Lietuvos val
dytas vietoves R. Europoje bei 
kitus šios Europos dalies istori
nius klausimus: Valkininko kon
federacija, valstybės dvarai, va
riagai, Varšuvos konfederacija 
ir kunigaikštija, Vasilka, Vave- 
lis, Vazų dinastija, večė, vėlia- 
viniai ponai, vėliavininkas, Veli- 
kije Lūki, Viazma; vis tai daž
nai naujas žvilgsnis, kuris ne
patiks lenkams, o ypač Mask
vos istorijos klastotojams. Taip 
pat senajai mūsų istorijai pri
klauso R. Krasausko Veliuona 
ir P. Čepėno Vernadsky, įdomių 
pažiūrų rusų istorikas. Taip pat 
iš visos jų grupės neišskirtinas 
P. Jatulio Vatikano archyvas ir 
biblioteka, iš kur pirmą kartą 
paskelbta iki šiol nespausdintos 
nuotraukos: pop. Inocento IV 
Mindaugui laiško registras, kar
dinolo J. Radvilo rankraštis ir 
vysk. J. Tiškevičiaus laiškas.

(Nukelta j 2 pusi.)

I. šeiniaus romanai buvo pa
rinkti angliškajam pasauliui 
dėl jų aktualaus įdomumo, tai 
šiomis dienomis išleistos Anta
no Vaičiulaičio novelės “Noon 
at a Country Inn”‘reprezentuo
ja nebe paskirą kuo nors pasi
žymintį ar specialiai amerikie
čiams įdomų kūrinį, bet repre
zentuoja rašytoją, nes parink
tos novelės rašytojui ir būdin
gos ir vertingos. Noveles vertė 
Danguolė ir Raphael Sealey, 
Albinas Baranauskas ir Nijolė 
Zobarskaitė. Įvadą parašė poe
tas Clark Mills, aplanką piešė 
dail. Pranas Lapė.

Tobulumo pasiekęs rašytojas
Įvado autorius Clark Mills tei

gia, kad daryti sprendimą apie 
stilių iš vertimų nėra perdaug 
tikslu, tačiau vis dėlto matyti, 
kad Vaičiulaitis, kuriąs, išsireiš
kiant Julės Romains terminu, 
vaiskią prozą. Girdi, pas Vaičiu
laitį, kaip ir Maupassant ir Flau 
bert geriausiose novelėse ir ro
manuose, nėra to manierizmo, 
iš kurio galima atskirti autorių, 
puslapio nevertus. Ir tai yra ne 
'trūkumas, bet priešingai •— 
nuopelnas, nes autorius kurda
mas taip pasineria, kad dings
ta jis pats, o sukuria tokius 
ryškius vaizdus, kuriuos tu jun-

Antanas Vaičiulaitis
Nuotrauka V. Maželio

Knygos viršelis, pieštas Pr. Lapės

nier 
pasaulis patoso, nostalgijos ir 
humoro, puikioj harmonijoj su 
vienuoliniu pamaldumu, impul
su gėriui, drauge su tam tikru 
skaičiumi žmogiškųjų silpnybių. 
Clark Mills teigia, kad ameri
kietis skaitytojas pasiges dau
giau šio natūralaus, paprasto ir 
beveik tobulumo pasiekusio ra
šytojo. Su tokiomis kvalifikaci
jomis nedaug šiandieną rašyto
jų esą.

Džiaugsmas ir malonumas
Kas šią knygą skaitys angliš

kai, tiems ji suteiks malonumo, 
gi mums lietuviams džiaugsmas, 
kad ši knyga pasirodė ir kad 
autorius šiltai įvesdinamas. Be 
abejo, knygos įvade nieko nau
jo nepasakyta apie mūsų rašy
toją, tačiau mes vis lyg įpratę 
svetimųjų pripažinimą daugiau 
vertinti, juo labiau anglų kal
bos žinovo ir poeto, taigi spe
cialisto. Knygai kelių spalvų ne
labai mums lietuviam įprastą, 
tačiau meniškai puikų aplanką 
nupiešė dail. P. Lapė, parody
damas, kad jis yra taipgi įdo
mus kūrėjas ir kartu pritaiko
mojo meno specialistas. Knyga 
išleista gražiai, įrišta į kietus 
viršelius. Ir nors jos puslapių 
skaičius nėra didelis, bet leidi
nys atrodo estetiškai ir pakan
kamai stambiai. Padėka priklau
so ir losangeliečiui Kaziui Ka
ružai, kuris savo talka padėjo 
Manyland Books leidyklai šią 
knygą išleisti.

Tenka pastebėti, kad knygoje 
novelės sudėtos tos, kurios bu
vo spausdintos ankstyvesniame 
A. Vaičiulaičio novelių 
je, todėl ir iš jaunųjų 
literatūros mėgėjų ne 
ši knyyga bus įdomi.

Viena novelė rinkinyje yra 
pavadinta “Taku per pelkes”, 
reikia tačiau tikėti, kad A. Vai
čiulaičio takas į amerikietiškąjį 
pasaulį bus sėkmingas.

“La Grand Meaulnes” yra

rinkiny- 
lietuvių 
vienam

Laisvojo pasaulio lietuvių 
našų kultūrinio gyvenimo dvi
dešimtmetį baigdami, ypač ga
lime pasidžiaugti tais kūrybi
nių pastangų faktais, kurie 
per eilę metų įgavo aiškaus 
tęstinumo pobūdį, virsdami tra
dicija ir moraliniu bei mate
rialiniu pagrindu ateities už
mojams. Literatūroje, be kita 
ko, čia turime du labai aki
vaizdžius pavyzdžius: ilgametį 
“Draugo” romano konkursą ir 
Rašytojų draugijos kasmetinę 
literatūros premiją, skiriamą 
už geriausią metų knygą. Ši li
teratūros premija mums vis 
būdavo brangi dar ir ta pras
me, kad ji buvo suprantama 
kaip Laisvosios Lietuvos val
stybinės literatūros premijos 
tąsa ir tuo pačiu aukščiausias 
moralinis to ar kito rašytojo 
pabrėžimas metų eigoje.

Visu pokario laikmečiu šios 
premijos organizavimu, jai refc 
•kiamo pinigo telkimu rūpinosi 
Rašytojų draugijos valdyba. 
Ir nepasakytume, kad tai buvo 
lengvas darbas. Ypač jis pa
sunkėjo, persikėlus iš Europos 
į kitus žemynus, žmonėms ku
riantis iš naujo, o pinigui leng
vai nesimėtant. Tačiau lig šiol 
Rašytojų draugijos valdybos 
pagarbos vertu rūpesčiu ir 
kruopščiu savo darbu kasmet 
pasitaikančius slenksčius vis 
laimingai peršokdavo, reikia
mą pinigų sumą, paprastai 
kalbant, suelgetaudavo ir tą 
neeilinę premiją paskirdavo.

Bet patiems rašytojams dva
sioje vis dėlto buvo sunku rū
pintis šios svarbiausios mū
suose literatūrinės premijos 
sudurstymu, lyg pačios visuo
menės šis reikalas neliestų, lyg 
jai būtų nei šilta, nei šalta 
dėl to, ką ten rašytojai rašo 
ir kokio savų tautiečių žesto 
jie yra verti. Todėl nekartą 
ir mūsų laikraštyje buvo kel
ta mintis, kad visuomenė tu
rėtų nuimti nuo rašytojų pe
čių šią sunkenybę, kad kokia 
nors institucija turėtų susi
prasti ir perimti šios pagrin
dinės mūsų literatūros premi
jos piniginę naštą, kad pats 
rašytojas būtų paliktas tik kū
rybai, o visuomenė atsimintų 
literatūrinės premijos organi
zavimo pareigą.

Reikalą konkretinant šioje 
pačioje Kertinėje paraštėje 
praėjusį pavasarį buvo kelta 
sugestija, kad Lietuvių fon
das, kasmet skirstydamas lie
tuviškos kultūros ugdymui sa
vo procentus, neužmirštų ir li
teratūros, Rašytojų draugijos 
premijai atseikėdamas 500, o 
ateityje gal ir daugiau. Suges
tijos neliko balsu, šaukiančiu 
tyruose. Lietuvių fondas tra
dicinei literatūros premijai už 
geriausią metų knygą tuoj pat 
paskyrė 500 dolerių. Pagaliau... 
patiems rašytojams ši nema
loni pinigo rinkimo pareiga at
puolė. Draugijos valdybai beli
ko tik sudaryti premijos pa
skyrimo komisiją ir, jeigu jau 
būtų nenorima apsisunkinti 
viešos iškilmės organizavimu, 
pranešti Lietuvių fondui, kam 
persiųsti čekį paštu.

1964 metais išėjusių knygų

eilėje premijai varžovų netrū
ko. Greitosiomis prisimintina: 
A. Barono novelių rinkinys 
“Saulės grįžimas”, plačios 
apimties dviejų tomų K. Alme
no romanas “Upė į rytus, upė 
į šiaurę”, V. Volerto antrasis 
romanas “Gyvenimas yra dai
lus", V. šlaito naujas eilėraš
čių rinkinys “Antroje pusėje” 
ir kit. Tad laukėme tokios ga
na paprastos Rašytojų draugi
jos valdybos veiklos: sudaryti 
jury komisiją ir paskelbti 1964 
metų laureatą. Tačiau praėjo 
pavasaris, vasara, atėjo ruduo, 
jau ir 1965-tieji prie netolimos 
pabaigos, o iš Rašytojų drau
gijos valdybos viešumai apie 
premiją nė žodžio...

Štai šią savaitę Rašytojų 
draugijos nariai gauna iš val
dybos spausdintą visokių rei
kalų biuletenį, kuriame, be ki
ta ko, rašoma:

“1964 metų premijai pinigų 
suma — $500 gauta iš Lietu
vių fondo. Ši valdyba, išsirūpi
nusi premijai pinigus, nuo ko
misijos sudarymo ir premijos 
skyrimo atsisakė, manydama, 
kad taip bus lengviau rasti 
naujai valdybai kandidatus, 
kurie labiausiai baiminasi dėl 
premijos pinigų surinkimo. To 
rūpesčio sekągičiai valdybai ne
bebus”.

Raštas tiesiog neįtikėtinas, 
keliąs tuoj pat visą eilę klau
simų. Kodėl Rašytojų draugi
jos valdyba dar pavasarį, kai 
tik buvo Lietuvių fondo pa
skirti premijai pinigai, viešai 
nepasakė, kad nei jury komi
sijos nesudarys, nei rūpinsis 
premijos paskyrimu? Kodėl ji 
taip naiviai “rūpinasi” busi
mosios valdybos darbų “pa
lengvinimu”, nė piršto nepaju- 
dirdama atlikti savo dabarties 
pareigai, kuri šiemet, Lietuvių 
fondo dėka, buvo gana leng
va” Argi nėra jau nė vieno 
paskiro lietuvio rašytojo, ku
rio kūryba metų bėgyje būtų 
verta $500?

Bet bus gana klausimų. Jie 
problemos vis tiek neišspren
džia. Geriau pažiūrėti, ką dar 
galima šitokioje situacijoje da
ryti, kad tikėjimas sava lite
ratūra nebūtų .visiškai palai
dotas. Iš savo pusės tad ir siū
lytume pačiam Lietuvių fon
dui, paskyrusiam premijai 500 
dolerių, perimti toliau pačios 
premijos skyrimą ir jos įtei
kimą laureatui. Premiją atei
tyje vadinti Lietuvių fondo li
teratūros premija. Lietuvių 
fondas turėtų į jos jury ko
misiją paskirti du savo atsto
vus, o kitus tris kviestis iš lie
tuvių rašytojų, literatūros kri
tikų bei šiaip literatų. Tokią 
komisiją reikėtų sudaryti tuoj 
pat, kuri, susirinkusi posėdžio, 
nieko nelaukdama, atrinktų ge
riausią 1964 metų knygą. Lie
tuvių fondo premija turėtų 
būti skiriama kasmet ir Vasa
rio šešioliktosios išvakarėse 
įteikiama rašytojui. Premijos 
įteikimas galėtų įvykti Jauni
mo centro salėje, Chicagoje, 
iškilmę jungiant su literatūros 
vakaru ir tautos laisvės minti
mi. Perimdamas ir papildyda- 

(Nukelta į 2 psl.)
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ne visada

išskirtinos
Varviškės

tipai. Tai gal pats įdomiausias 
bei reikšmingiausias iš visų šio 
tomo senosios lietuvių kultūros 
straipsnių. A. Mažiulis šiuo kar
tu priduria trumpus apžvalgi
nius straipsnius: vanta, vardi
nės, važis, venteris, verpstės 
(nauja apžvalga), vėtymas, ve 
žėtys 
įdomi 
žinių 
tvota.

ir vėžiavimas. Nemažiau 
ir J. Matomo įvairių ve- 
apžvalga, gausiai iliust-

Skar-

tomas 
valen-

i

Giedrė Žumbakienė Žiemos ramybė (emalis) 
Iš parodos Šv. Ksavero galerijoje, Chicagoje

Lietuvos filharmoniją, 
apžvelgia, o 
chorą — V.

J. Žilevičius 
eilės mūsų <

Varpo 
antrąjį 

. Miku-1 
parašė. 

dailinin-

EMALINE GIEDRĖS TAPYBA

[Kristų naudojo gėlių ir smulkių “Pakeliui su vėju” (Nr. 3). Ir 
ornamentų formoms auksine įc tik šie “vėjų”, bet ir kitų 

i . ūžėtų da ba. išgauna, kad ir 
cmatoma bet jaučiamą ketvir-  ̂

tąją — judesio — dimensiją.
Išėjęs iš parodos žiūrovas 

jauč a, kad Giedrė į nieką ne- 
iretenduoja tačiau daug pasa- 

1 ko o dar daugiau žada. Nežiū- 
•_t meti iuų sugebėjimų ir 
omplik'.’oto emalinio kūr n ų 
"pildymo varyje, dail. Giedrės 

'"'’’mba'::e"ėė dalbai yra pažy
mėti nepalyginama? prieinamo- 
' s ka nom s. Jos paroda St. 
•'v ers College galerijoje, W. 

h” "r Centrai Park St., 
- ki rugsėjo 26 d. ir

n. d en nuo 1-mos iki 
vai vak.

ornamentų formoms
\elęle ap brėžti. Šį metodą vna- 
: ilgai buvo pamėgę bizantiečiai 
:ontūrų reljefui išgauti. Gied
rė, tačiau vietoje vielos ima 

i /ar nę juostelę, kuri dar labiau 
šryškina lin nijinį laisvos for

mos kontūrą, o pritaikintų va- 
n ų plokščių pakelti kampai 

sudaro
Didž 

malių 
1 gną.
•’asi realybė, ar prasideda pa
laka. Ir jos darbų pavad'n'mai 

a poetški: “Rytinė migla” 
'Tr. 15), “Žalių šešėlių šoks” 

r. 2). “Vėjų uola” (Nr. 16),
Vejas išblaškė lietų” (Nr. 12),

įmantrią faktūrą.
ima dal. žumbakienės 
ž ūrovą nukelia į jūrų 

kur nebežinai, ar č a kai-

Ofiso 735-4477; Rez P.R 8-69(10

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimų

9-tos

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: Plllman 5-0706 
Namų: BEverly 8-3946

PriSm. vai.: kasdien 6-8 v. v. šešt
1-2 p. p. ir treč. uždaryta

(Atkelta iš 1 psl.)
Naujajai Lietuvos istorijai pri
klauso Z. Ivinskio Vasario 16 
d. aktas, plačiai ir naujai nu
šviesti to meto įvykiai (su gau
sia ir naujausia bibliografija), 
L. Dnrgio Valstybės draudimo 
įstaiga, S. Stasio Valstybės 
kontrolė. B. Masiulio Valstybės 
taryba, Ii. Ališausko Vyčio 
Kryžius, Varėnos kautynės. Ne
užmiršt ni r svarbūs^ storijai 
J. Audėno varpininkai, valstie
čiai liaudin nkai, K. J. Čegins
ko valstiečiai V. Liu’evičiaus 
ir S. Pirmauto vėliava, L. Bur
gio Verslininkų s-ga, K. Almino 
ir Pr. Čepėno Veterinarijos 
akademija ir veterinarijos moks 
las Lietuvoje, o išeivių būtovei 
— L. Simučio Vyčiai, J. Gri
niaus Vasario 16 d. lietuvių 
gimnazija. Taip pat nepamiršti
na ir Čepėno Valparaiso ir J. 
Kardelio Vancouverio, J. Valai
čio ir M. Kasakaitytės bei K. 
Čibiro Venecuelos lietuvių. Visi 
šie straipsniai parašyti kruopš
čiai, dažnai amžininkų rašytine 
ir žodine medžiaga pasiremiant.

Smulkiajai Lietuvos istorijai, 
būtent atskiroms vietovėms, 
geografinę ir paskutinių dienų 
būtovę veik išimtinai parašė 
A. Bendorius, paprastai laiškais 
apklausdamas dėl tos pat vieto
vės po kelis ar kelioliką asme
nų, tačiau smulkių klaidų (kar
tais tik korektūros) 
pasiseka išvengti.

Tarp jo straipsnių 
domės Veiveriai ir 
respublika”.

Šiaip atskirų vietovių istori
nių aprašų daugiausia pateikė 
R. Krasauskas, kuris dažnai 
prijungia ir Vatikano šaltinių 
medžiagos. Jo parašyti Vandžio
gala, Varniai, Veisiejai, Veivir
žėnai, Vepriai, Videniškiai, Vi
diškiai, Viduklė, Viekšniai. Vil
niaus krašto miestelių istoriją 
yra apdorojusi V. Kulbokienė 
(kartais su talkininkais), bū
tent: Valkaviskas, Valkininkas, j 
Varėna, Varnionys, Vasiūnai, 
Verkiai, Vidiškis, Vidžiai. Vaka
rų Lietuvos, arba Prūsos, vieto
ves palietė M. Nauhuras, pvz. 
Valinava (Bartos pilis), Vėlia
va, o P. Jatulis parašė Varmės 
vyskupiją.

Aplamai Europos istorijai 
verti prisiminti J. Jakšto straips 
niai: vandalai, Vengrija, vestgo- 
tai, vetinai, Vico, viduramžiai, 
kur pritampa P. Jatulio Vestfa
lijos taika, Vatikanas ir senovės 
istorijos A. Rukšos: Valentinai, 
Valenticijonai, Valerijonas, Ve
necija, Vespa sijonas.

Senoji lietuvių kultūra

Senajai lietuvių kultūrai šia
me tome taip pat straipsnių ne
stinga. Tautosakos ir mitologi- ■ 
jos straipsniai parašyti J. Ba- i 
lio. Tai vandens gerbimas, Ve
lykų papročiai, vestuvės ir R. 
Sealey velnias (tautosakoje), o 
A. Mažiulio vėlinės. Reikia pa
stebėti, kad lietuvių tautosakos 
straipsniai išspausdinti regist
ruojami ir tarptautinėje folklo- j 
to bibliografijoje, kas liudija, 
kad LE yra pažįstama ir kai 
kurioms tarptautinėms institu
cijoms. Etnografinę statybą 
šiam tome plačiai atstovauja 
J. Gimbutas tokiais straipsniais 
kaip varpinė, vartai, iš kurių 
vaidinių apžvalga ne tik įdomi, 
bet ir pirmą kartą tokia siste
minga, aptarti ir suskirstyti jų

Lietuvių kalba, literatūra ir 
spauda

Lietuvių kalbos straipsnius 
š Bitinai parašė L. Dambriūnas, 
būtent, vardininkas, veiksmas 
(kuris mums daug kuo naujas), 
veiksmažodis ir veiksnys. P. Jo
nikas pridėjo labai įdomią ir 
svarbią vokiečių slavisto M. 
Vasmerio biografiją, kuris ty
rinėjo Rusijos vandenvardžius 
ir ten baltiškos kilmės jų sura
do daugiau, nei Būga buvo ma
nęs ir pradžioje užtikęs. Antra, 
su Vasmeriu palaikė iš seno ry
šius lietuviai kalbininkai, o ypač 
paskutiniais metais Pr. 
džius.

Lietuvių literatūrai šis 
“šykštus”. Tai P. Gaučio
rodizmas.ir vertimas, V. Maciū
no platūs straipsniai S. Valiū
nas ir V. Valmikas (čia jis atei
na ir su naujais klausimais), o 
H. B lažas parašė A. Venclovą 
r Vienažindį, laimingai vieną 
kartą nusikratydamas nuo ne
samo Vienožinskio, o R. Sera
pinas plačiai apžvelgė Vydūną.

Gausūs lietuvių laikraščiai, 
bet visi jie trumpai tebuvo ėję 
ir ne per daug turėję įtakos, iš
skyrus Varpą, kurį plačiai ap
žvelgė J. Pajaujis su J. Audėnu 
bei Vienybę Lietuvninkų, kurios 
reikšmę išryškino A. Mažiulis, 
o Varpo b-vę — B. Paramskas.

Svetimųjų autorių apžvalgų 
tarpe reikšmingesnės P. Valery 

| (G. Židonytė - Vebrienė), Va- 
j ronas (A. Rukša), Vegos (P. 
i Rabikauskas, P. Gaučys; vienas 

š Vegų ir Lietuvoje buvo), G. 
Vergą (St. Santvaras), Vergili
jus (A. Rukša), Verlaine (J. 
Aistis), J. Verne (P. Gaučys). 
Menas, muzika, teatras ir šokis

Šiam tomui derėjo nemaža 
lietuvių dailininkų. Tai A. Va- 
leška (Br. Jameikienė), T. Va
lius (H. Nagys), V. Vankavi- 
čius (P. Rėklaitis), A. Varnas 
(M. Šileikis), Varneliai (M. Ši
leikis), P. Vaškas, P. Veliuoniš
kis ir rimti P. Rėklaičio varpai, 
vėlyvasis barokas, vėl. gotika. 
Iš svetimųjų įeina Velasząuez, 
Vasari, Veronese, Verrocchio ir 
kt. mažesni, dažniausiai P. Rėk
laičio parašyti.

Muzikai ir teatrui šiam tome 
nešykštėta. Iz. Vasyliūnas rašo 
apie valtorną, vargonus (su J. 
Žilevičiaus papildymais) K. 
Ostrauskas G. Verdi ( St. Sant
varas valsą, J. Kardelis Valst.

chorą 
Varpo 
nas. 
visos
kų biografijas ir iš dalies jų 
vertinimus; tai S. Valiukifenė - 
Nasvytytė, B. Valiušis, A. Va- 
nagaitis, G. Vasiliauskienė, Vaz- 
nelis, Vasyliūnai, o St. Santva
ras apžvelgė H. Vancevičių, 
Velbasį ir G. Veličką.

Filosofija, psichologija, 
sociologija ir teologija

Iškilesnių straipsnių šiais 
klausimais šiam tome nedaug 
teįtilpo, nes, matyti, raidė nebu
vo palanki. A. Liaugmino va
lia, V. Rimšelio vėlė, velnias, J. 
Vaišnoros Velykos, verbos ir vė
lines, A. Baltinio vertybės ap- 
tar mas priklauso prie pačių 
įdomiausių šio skyriaus straips- 
li.ų ir duoda ne vienam skaity
tojui daug nauja šiuo metu, kai 
vertybes imame sujaukti, kai 
vertybę pradedame aukoti tik 
daiktui. K. J. Čeginskas atei- nm mu,

Žvilgsnis į dail. Žumbakienės parodą Šv. Ksavero 
kolegijos galerijoj

BRONĖ JAMEIKIENĖ

gos reiškiasi savųjų tarpe, ir 
smagu, kai jos reprezentuoja 
mus ir didesniuose plotuos. Šv. 
Ksavero kolegija, suruošdama 
Giedrės Žumbakienės darbų pa
rodą savo galerijoje, dailininkę 
priėmė dailininkų šeimon, kuri 
yra kviečiama tos galerijos pa
rodose dalyvauti. Šv. Ksavero 
kolegijos meno skyrius, kurio 
direktorė yra sesuo Solina, yra 
itin aukšto lygio ir jo ruošia
moms parodoms stropiai yra 
parenkami dailininkai ir jų dar
bai. Dail. Žumbakienės parodon 
Įėjęs lankytojas yra maloniai 

i nuteikiamas ne tiktai puikiai 
[ sugrupuotu darbų išdėstymu, 
bet ir elegantišku tų darbų įrė- 

__  ___ , kuriam dailininkė au
na su labai svarbiu straipsniu mamaį^parinko medžio ir rupios 
valstybė, nagrinėja ir jos for- i drobės fonus. 
mas, taip pat ir vergiją. Į šį 
skyrių gal reikėtų priskirti ir 
L. Dargio vertę.

Įvairūs kiti straipsniai

Lietuvos geografijai priklau
so labai vertingi mūsų upių 
straipsniai, kuriuos rūpestingai 
paruošė prieš mirtį prof. Stp. 
Kolupaila, šiam tome dar turi
me jo Varduvą, Veiviržas, Ven
ta, Verknė ir būrį mažesnių apie 
ežerus, upelius. Lietuvos gam
ta iškyla botanikos (J. Rauk- 
čio) valerijonas, vandens leli
ja ar paukščiais (J. Kardelio), 
vanagai, varna bei M. Nauburo 
Ventės Rage.

Iš kitų įvairių mokslų ir sri
čių reikia paminėti D. Jasaičio 
ir Al. Griniaus vandenligę, o 
svarbiausia tai vėžio ligos ap
rašą. Toliau įdomūs straipsniai 
A. Bendoriaus vėjas, vandeny-

(Nukelta į 5 psl.)

St.

irGera, kada mūsų meninės jė- nai suteiktų, regis, kaip 
rembrandtinę nuotaiką, tačiau 
abstraktinės formos su žailsvais 
ir ultramarininiais akcentais 
tuojau pat grąžina mus šion 
dienon. “Raudonų šilkinių šalių 
(skarelių) audroje” (Nr. 24) 
oranžinės ir žalsvos formos 
taipgi veržiasi iš aklos tamsu
mos. “Mirštančių žarijų” (Nr. 
14) mėlyni ir žalsvi akcentai 
prasiskverbia pro žėrintį auksi
nį foną, tartum kovodami tarp 
gyvybės ir mirties. Šis (ir dar 
keli) darbas yra išpildytas 
komplikuotu eloisonnė (prancū
ziškus terminas, naudojamas 
“atsparumo” sąvokai pažymė
ti”) metodu, šis metodas bene 
bus pats seniausias emalio is
torijoje; jį graikų auksakaliai 
dar ketvirtame šimtmetyje prieš

Argi rašytojai neverti 
penkių šimtų?

(Atkelta iš 1 psl.) 
mas didžiosios premijos tęsti
numą ir tradiciją, Lietuvių 
fondas pastatytų tašką čia vi
sokiems netikrumams, perimtų 
iš pačių rašytojų nepatogų 
premijai pinigų ieškojimą, o 
drauge apsaugotų draugijos 
valdybą nuo apsileidimo nuo
dėmės. K. Brd.

Giedrė Žumbakienė Gyvenimo šaltinis (emalis)
Iš parodos šv. Ksavero galerijoje, Chicagoje

Į i Dailininkė Žumbakienė yra 
bene jauniausios mūsų dailinin
kų kartos atstovė, prieš keletą 
metų su savo darbais debiutavu
si Jaunųjų dailininkų bendroje 

. parodoje, suruoštoje Čiurlionio 
i galerijoje. Jeigu anuomet Žum- 
i bakienė neišsiskyrė niekuo ypa

tingu iš savo kolegų, ir tada dar 
. buvo sunku spręsti apie daili- 
. ninkės būsimą kelią, tai šiandie- 
. ną išeina ji prieš mus kaip 
. brendusi emalinės tapybos 
. stove.

Emalė etruskams buvo
, žinoma keturioliktame šimtme- 
1 tyje prieš Kristų, savo zenito 

pasiekusi Bizantijos imperijos 
. žydėjimo metu, viduramžiais pa 
i plitusi ne tik po Europą, bet ir 
, tolimuosius Rytus, ir nuo III— 
. IV amžiaus praktikuojama Lie

tuvoje, labai mažai lietuvių, ta- 
. čiau, pažįsta, o dar mažiau mū

sų dailininkų domisi šia techni
ka. Giedrė bene bus vienintelė 
emalę pasirinkusi pagrindine 
medžiaga. Jos emaliai, tačiau, 
išeina iš įprasto ornamentalumo 
ribų, naudojamų anų dienų baž
nytinių bei kasdieninių rakandų 
ar papuošalų pagražinimui. Jos 
emaliai prakalba į mus nauja, 
šių dienų tapybine kalba. Jei 
Mykolo Angelo freskos, vidur
amžių vitražai, Kašubienės ke
ramikos yra priskiriami dailiųjų 
menų grupei, tai Žumbakienės 
emaliai priklauso tai pačiai, ne 
taikomosios dailės, klasifikaci
jai, nes ji netaiko pasirinktosios 
medžiagos jokiam utilitariniam 
objektui, o tiktai “tapo” ema
liu. Ir tie jos emaliai yra tapy- 

i biškesni, negu toje pačioje pa- 
I rodoje išstatyti keli jos alieji
niai darbai, žumbakienės ema
liai prakalba į žiūrovą subtiliais 
spalvų niuansais, išplaukian
čiais iš gilių tapybinių tonų. 
Giedrė neapsiriboja vienu kolo- 
itu — ji tapo pilna spektro 

gama, ne šleisdama pustonių nei 
ketvirtinių. Jos triptike “Iš vie- 

j nišos tamsumos” (Nr. 1) gilūs 
I rusvi, su aukso atspalviais, to-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistns 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t.
OBTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 tr 6-8. Šeštad. 9-1

su- 
at-

jau

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—I 

šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
uždaryta. Ligoniai

PR

Vai.: 
vak.
dlenį ____ r___  __ ,
susitarus.

Ofiso telefonas: ___
Bes. telef. AVAlbrook

9 v.

priimami

8-3229
5-5076

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
akušerija ir moterų lligos 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell A ve. kampas) 
Vai: kasdien 1—3 Ir 6-8 vai. vak. 

Šešt. 12—3 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Nainį; — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street
Pirm., antrad., ketvjrt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą., išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Val.: 
iki 8

Tel. ofiso PR 8-7800; Namu 025-7607 0

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 p. p.
Išskyrus trečiadieni

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue
TLk pirmadieniais ir ketvirtadieniais

VAL. nuo 2 ki 7 vai. vak. 
Aptarnauja tik senuolius pacienTus 

Nauji; nebepriima

TEL. 423-2(160

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Avė.

pirmad. antrad., ketvlrtad. tr
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 

šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

Vai.:

l

Į

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Pulaski Road

Pirm., antr., ketvlrt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

Kez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penkt. nuo 12-—4 p. p., 6—8 
vai. vakf šeštad. 12—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto Olynipic 2-4150

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 poipet

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

Resid.: 3241 West 66th Place
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: KafMien nuo 1 iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIK1U IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

7156 South AVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketv. ir ponktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p. ,

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tel. 239-2919.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal ButartJ 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. AVAlbrook 5-3048
DR. MARIJA LINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
2817 VVest 71st Street 

Telefonas HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

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

Tel. 695-0533 — Eigin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Eigin, Illinois
Valandos pagal susitarimą

Ofiso I’R 8-7773, Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 str.
Valandoj: pirmad. ketvirt 5—8 

antrad., penkt. 1—4 
Priiminčja tik susitarus

Tel. ofiso HE 4-5849, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9. 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Specialybe — vidaus ligos 

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

Trečiadieniais uždaryta

Tei. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 

Šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal sualtarlm*

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDlNfiS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: Pirmad.. antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku Nusitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290.

Dr. Ant. Rudokas, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia .stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL: 1 vai p. p iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta: šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet.

Rez. tel. PR 6-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Vest 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos paaal dųsltarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 iki 
v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr.

P- P. ir
2 . . .. ___  _______ __
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. 
vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

iMar<|U<tte l'arko ofisas: 2750 W. 
71 Street. telefonas 025-829(1.

Bes. tel. WA 5-3099.
Valandos: 10—1 

šešt. 10—12 v. ryte.
Kitas ofisas: ........ _____

Avė., tel. CL 4-2896 
Valandoj: 2—5 p. pietų kasdien.
Sekmadieniais.................................

abu ofistei uždaryti.

r. ir 7—8 v. vak.,

4644 So. Ashiand

ir trečiadieniais

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5571 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku —• pagaj susitarimų.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priiminšja ligonius tik susitarus 

Vai. ‘ 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.
Treč. ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA IR 

MOTERĮ! LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 V. V. 

Šeštadieniais 1 Iki 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta 

Tel. PRospect 6- 9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 6-8

Tik svarbiais atsitikimais snsitams

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7

Treč. ir šeštad. pagal

Street
iki 8 v. 
sutarti.

v.



Auksinė pasaka virsta ekrano tikrove
Dirvą naują Dievas duoda, — 
Tenelieka ji dirvonu.

Adomas Jakštas

Nors jau prieš kelerius metus 
spaudoje buvo žinių apie lietu
viško vaidybinio filmo projek
tus, tačiau tokių planų įgyven- 
dm.mas daugeliui rodės mažai 
jt. ketina galimybė. D deli filmo 
gamybos kaštai bematant iškil
davo prieš kiekvieno drąsesnio 
svajotojo akis, tarsi mūro sie
na, apmalšindami jo optimizmą, 
nekalbant ap.e kitus, nemažiau 
bauginančius težinomuosius la
bai sudėtingame filmo mechaniz 
me, nekalbant apie meninių ir 
techn.mų problemų sunkiai ap
rėpiamą grandinę.

Išeiviškose sąlygose
Vienok laikas lietuviško filmo 

gimimui buvo pribrendęs. Nepa
vydėtinose išeivijos sąlygose 
dramos teatras žvalgėsi j šalis, 
ieškodamas talkininko, kurio 
lūpomis galėtų ir pats prabilti 
nauja kalba — daug plačiau ir 
įspūdingiau, idant lietuvis ak
torius nebūtų pasmerktas vie
no ar dviejų spektaklių trumpai 
gyvybei ir kelių šimtų žiūrovų 
vienkartinei auditorijai, idant 
po dvidešimties metų beatodai
riškų pastangų jam būtų suteik
ta naujos vilties ir tikėjime sa
vo darbo prasmingumu.

Jeigu laisvame krašte filmas 
būtų geidžiamybė, tai išeivijoje 
jis tapo būtinybe. Atėjo laikas, 
kai nauja komunikacijos prie
monė pasidarė degantis išeivi
jos interesas. Vaidybinis, kultū
rinis ar dokumentinis — visose 
Srityse filmas teikia begales pa
žadų. įsijungdamas į lietuvybės 
darbo gietas kaip labai efekty
vus talkininkas.

VaizduoKimės, koks patrauk
lus mokytojas filmas galėtų bū
ti lituanistinėje mokykloje, sa
kysime, net ir trumpa dainelės 
iliustracija; “Plaukė žąselė per 
ežerėlį”... Koks iškalbingas pa
sakotojas filmas taptų jauni
mui istoriniu fragmentu, kokį 
vertingą lobį ateičiai išsaugotų, 
kas metai sistemingai pateikda
mas kultūrinių ir visuomeninių 
įvykių apžvalgą. Ir kokiu lau
kiamu ryšininku filmas taptų 
pasaulio lietuvių tarpe, neap
lenkdamas tolimiausių kampų. 
Ar nesuplazdėtų mums visiems 
linksmiau širdis, ar nebūtų sve
timas kraštas jaukesnis, š Ites- 
nis, aiškiai juntant lietuv.sko 
gyvenimo pulsą?

Didesniuose išeivių susibūri
muose gal ne taip aštrus savų
jų pasiilgimas. Tačiau, kaip la
bai to ryšio ieškoma tolimuose 
pasviečiuose, gali paliudyti, kad 
ir toks faktas: vos pasklidus 
žiniai apie filmo planus, Argen
tinos lietuviai pareiškė noro įsi

Leopold Seda; Senghor

NOKTURNAS

Tu ilgai, ilgai laikei rankom suėmęs savo kario juodą veidą, 
Lyg kad jį jau būtą nušvietusi kokia nelemta prietema. 
Nuo kalvos aš mačiau saulę besileidžiant į tavo akių įlanką. 
Kada vėl aš pamatysiu savo šalį, tyrą tavo veido horizontą? 
Kada vėl aš atsisėsiu už tavo tamsaus skobnio?
Aš matysiu kitas padanges ir kitas akis,
Aš gersiu iš kitų lūpų šaltinių, gaivingesnių už citrinas, 
Aš miegosiu kitose pastogėse, saugiose nuo viesulų, 
Tačiau kiekvienais metais, kai Pavasario romas degins 

atmintį,
Aš gailėsiuos gimtosios šalies ir tavo akių lietaus ant 

savanų troškulio.
Aš tave lydėjau ligi klėčių kaimo, prie Nakties vartų, 
Ir aš stovėjau bežadis tavo šypsnio auksinės mįslės 

akivaizdoje.
Staigus šešėlis, dieviškas įgeidis, apniaukė tavo veidą, 
Iš kalno viršūnės, šviesos prieglaudos, aš pamačiau 

užgęstant tavo dangalo švytėjimą,
Ir tavo galvos puošmenos, nelyginant saulė, panėrė į „ 

ryžynų tamsą.
Kai mane kamavo nerimas, prosenolinė baimė, išdavikiškesni 

už panteras,
— Dvasia negali jų nustumti už dienos horizontų. 
Argi tai naktis ant visados, išvykimas be pasimatymo?
Aš verksiu tamsybėse, motiniškos Žemės olose,
Aš miegosiu savo ašarų tyloje,
Ligi mano kaktą nušvies pieniška tavo lūpų aušra
Ak, šitie nemigo keliai, šitie vidudienio keliai ir tie ilgieji 

naktiniai keliai!
Jau nuo seniai civilizuotas, aš vis dar nenumaldžiau baltojo 

Dievo miego.

Aš gerai kalbu jo kalba, tačiau tokia barbariška mano 
tarsena!

Sutemos juodos, o kelių skorpionai šviečia nakties 
smėlio šviesa.

Sustingimo debesys slegia mano krūtinę, kur veisiasi 
piktžolės ir balų paukščiai.

Ir štai šiandieną mane aplankė įmano brolis Vėjelis, 
Tą valandą kai keisti paukščiai, seni protėvių pasiuntiniai, 

apdainuoja vakaro svelnį.
Tavo veido prisiminimas, ištiestas ant mano gerklės, 

kaip Taganto karšta palapinė,
Skliautas, supąs tavo plaukų mėlyną mišką.
Tavo šypsnys, tarytum Paukščių Takas, perskrodžia 

manąjį dangų.
Ir aukso bitės, ant tavo tamsių skruostų kaip žvaigždės 

zvimbia.
Ir Pietų Kryžius žėri ant tavo smakro.
Ir Grįžulo Ratai švyti tavo kaktos dešinėje.
Aš riksmu reiškiu savo džiaugsmą, kuris užplūdo mano 

širdį, labiau nei Nigeris liūčių metu.
Aš jj rėksiu atogrąžų žvėrims — Nanio! (Klausykit) 

ant paplūdimio patiesalo — Nanio!
Ir ilgai aš ilsėsiuos žydriai juodoje ramybėje, 
Ilgai aš miegosiu deimantinėje ramybėje, 
Ligi Aušros Angelas mane sugrąžins į tavo šviesą, 
Į tavo, o Civilizacija, smurtingą ir žiaurią tikrovę!

Vertė P. G a u č y s..

L. S- Senghor, prancūzų kalba rašąs Senegalijos prezi
dentas. pernai laimėjo didžiąją Europos poezijos premiją už 
rinkinį “Nocturnes”.

Prieš Senegalijai tampant nepriklausoma valstybe, Sen- 
ghoras buvo pirmas afrikietis, buvęs prancūzų profesorium 
ir dėstęs jų aukštosiose mokyklose. L. S. poezijoje atsispin
di prancūzų ir afrikiečių kultūros. Jai būdingas aštrus jaus
mas ir intensyvus emocingumas. “Draugo skaitytojams pa
teikiame L. S. eilėraštį iš premijuoto rinkinio "Nocturnes”.

E. G.

“Aukso žąsies" filmo premjerai artėjant

K. IEŠMANTAS

gyt. vieną “Aukso žąsies” kopi
ją P.etų Amerikai. Netrukus 
.įsišaukė ir Australija...

Ir pasaka virsta tikrove...
Pirmas vaidybinis filmas lie

tuvių kalba išeivijoje — yra pa
saka. Didele dalimi dėl to, kad 
paviliotų į save visą lietuvišką 
arimą, įskaitant ir pačius jau- 
n susius jos narius. Suaugusie
ji ras “Aukso žąsies" filme ir 

Birutč Pūkelevičiūtė, premijuotosios “Aukso žąsies” autorė ir filmo 
režisierė.

kitų aspektų, mažies ems ’inks- 
mi filmo nutikimai pasaka .r pa
siliks. Tačiau tai bus pasaka, 
pasekta lietuvių kalba.

“Aukso žąsis" trunka dvi va
landas. Filmus spalvotas, gau
siai perpintas jam specialiai su
kurta muzika.

Darbo eigą pasekant
Filmo pasirodymo išvakarėse 

tektų bent rru mai surašyti jo 
gimimo metrikus.

Pirmieji planai, sąmatos, 
skripto ruoša ir susirašinėjimai 
pradėti 1963 metų sausio mėne
sį. “Aukso žąsiec” filmas susuk
tas tų pačių metų vasarą Mont- 
realyje, Aušros Vartų parapijos 
salėje. Parapijos klebonas T. K. 
Pečkys, SJ, parodė daug prie- 

ttfikuiho, tais laikais dar uto- 
p škai atrodančiam žygiui Di- 
dž.ule patalpa pavirto f.lmo stu- 

'. ja, su gr.mo, perukų ir reitvi- 
z. to kambariais, rūbinė tapo 
kostiumine, virtuvė, su šaldytu- 
. a s. &'osnimis ir visais indais, 
sute kė galimybės įtaisyti akto
rių valgyklą (verdant ir kepant 

icnam :š f.lind oalyvių). Tokiu 
būdu darbas galėjo tęstis nuo 
ankstyvo ryto iki vėlos nakties.

Šis momentas išskirtinai pažy
mėtas, nes be pirmos realios pa
galbos filmavimas nebūtų galė
jęs net prasidėti.

Paskirtą dieną ir valandą iš 
įvairių š aurės Amerikos mies
tų suplaukė filmo dalyviai, su
derinę savo atostogas pagal il
ga’ vestą susirašinėjimą.

Nors aktoriams teko dirbti 
po 18—19 valandų į dieną,. ta
čiau tatai buvo bene pirmas at
vejis š apus vandenyno, kai sce
nos menininkas galėjo atsidėti 
grynai aktoriškam darbui, pali
kęs visus kasdienybės rūpesčius 
už durų.

Filmavimo darbai buvo tęsia
mi tų pat metų žiemą Montrea- 
lyje, vėliau New Havene, Chi
cagoje ir Los Angeles.

F.lmo redagavimas Ažtruko 
iki 1964 metų pavasario. Tąsyk 
prieš akis iškilo nauja problema 

garsas. Norint pakelti jo ko
kybę, nutarta dar sykį visiems 
aktoriams susirinkti, vėl paau- 

j .i. savo vasaros atostogas. 
Šį kartą suvažiuota į New Ha
remą, kur Pauliaus Jadiukonio 
ūpe-sčiu buvo gautos laįbai pa- 
ahkios sąlygos Yale unfversite- 
o rekordav.mo studijoj^ garso 
•';.ilin:mo darbams atlikti.
Aktoriams išsiskirsčius, pra

šilę jo ilgas ir sunkus šinchro- 
n zacijos darbas, kuria buvo 
baigtas 1965 metų pavasarį Los 
Angeles, Spectra Sound. studijo
je. Tuo pat metu Monrealyje 
buvo komponuojama mfuzika. o 
Chicagoje garsų efektų juosta. 
Paskutinieji darbai atliekami 
Les Angeles laboratorijoje. Fil
mo premjera numatyta gruo
džio 4 ir 5 Chicagoje.

Iliustracija, apsistoja n t prie 
detalės

Tokia būtų labai suglausta 
nformacija “Aukso žąsies" pa
sirodymo paraštėje. Detaliai iš
dėstyta istorija būtų daug su
dėtingesnė ir — dramatiškesnė. 
Tačiau nueito kelio vargus mi
nėti ir “Draugo" skaitytojų šir
dis graudinti nėra šio rašinio 
tikslas.

Mažai iliustracijai sustosime 
t ktai prie vienos, palyginti, la
bai smulkios detalės. Pasekę, 
kaip problema buvo sprendžia
ma, suprasime, kiek pastangų 
pareikalavo visas filmo darbas.

Reikalas liečia ponios Teodo- 
os peruką, kuris, kaip ir kitų 

filmo veikėjų plaukai, turi būti 
pasakiškai spalvotas. Šio epizo
do veikėjai miestais pasiskirstę 
T taip: aktorė gyvena Hamilto
ne, režis.erius ir dekoratorius 
Montrealyje, kostiumų kūrėjas 
Ch'cagoje, o perukų meisteris 
Rochesteryje. Taigi, pirmiausia 
Montrealyje, pagal dekoracijų 
eskizus, aptariamas visų perso
nažų apdaro koloritas. Sudeda
mas spalvų ratas, kuriame po
niai Teodorai atitenka aukso 
geltonumo dėmė. Kadangi fak
tūrų rūšys nevienodai atliepia 
šviesai, iš krautuvėse surinktų 
medžiagų skiaučių padaroma 
spalvota nuotrauka ir apsisto- 
jama ties brokatu. Tąsyk pasi
rūktoji sk’autė keliauja laišku 
Į Ch cagą. kur rūbai ne tik pro
jektuojami, bet ir siuvami, pa
tariant naudotis panašia spalva 
ir medž’aga. Čionai, piešiant 
kostiumo eskizą, drauge spren
džiamas peruko stilius ir spal
va. Nutariama, kad poniai Teo
dorai derės skaistaus geltonu
mo plaukai ir žalsvas galvos 
papuošalas, perpintas perlų vir
tinėm.

Seka laiškas iš Chicagos į 
Montrealį: Teodoros rūbo pro

jektas ir detalus peruko eskizas, j 
drauge siūlant plaukų spalvą. 
Geltonom, stambiom kasom pa
puošta galva — visiems priimti
na. Dabar peruko eskizas iš 
Montrealio siunčiamas į Roches- 
terį, prašant Teodorai suteikti 
kaip galint skaistesnį, švytintį

' plaukų atspalvį.
Rochesteryje prasideda plau

kų dažymo alchemija; įvairaus 
geltonumo kuokštų pavyzdžiai 
siunčiami į Montrealį, siūlant 
pasirinkti. Pagaliau spalva ras
ta: tinkamiausias plaukų kuokš
tas skrenda atgal į Rochesterį, 
Chicagon — žinia, kad kostiu
mas ir perukas visais atžvilgiais 
priimtinas, o į Hamiltoną — 
prašymas galvos išmatavimų. 
Tada lieka tiktai Hamiltono ir 
Rochesterio tarpusavis susiraši
nėjimas...

Aktorių ir talkininkų šeimyna

Tokiais ir panašiais būdais 
filmo dalyviams tenka bendra
darbiauti trejetą metų, rišant 
pačius sudėtingiausius ir esmin
giausius klausimus. Žmones ski
rią nuotoliai tarsi išnyksta, ir 
nūnai šio sutelktinio žygio dar
bininkai, nors ir plačiai po kon
tinentą išsibarstę, jaučia stip
rius tarpusavio ryšius, tarsi il
ga margų pergyvenimų eilė juos 
būtų sujungusi į labai tamprų 
vienetą. Atvejis, žinia, buvo 
vienkartinis ir, nors ateityje 
daug puikių lietuviškų filmų bū
tų sukama, pirmojo išeivijos fil
mo bendrininkams pirmieji per
gyvenimai šioje naujoje žemėje 
bus ilgam nepamirštami.

Juoba, kad bendradarbiavi
mas per visą laiką buvo darnus 
ir nuotaika retai bičiuliška, šiais 
laikais madingas “demitifikaci- 
jos” žodis. Tad gal derėtų nu
plėšti seną mitą ir nuo lietuvio 
dramos aktoriaus paveikslo: jis 
esąs nesugyvenamas, pilnas am
bicijų, nemokąs drausmingai 
dirbti, žodžiu, — visuomenei 
nieko doro nepajėgiąs suteikti 
individas.

.Jeigu jis būtų iš tiesų toks 
buvęs, kaipgi suderintumėm jo j 
besąlygišką atsidavimą filmo 
darbui — tolimas keliones, ati
duotas dvejų metų atostogas, I 
pasigėrėtiną kolegiškumą ir pui
kią darbo discipliną...

Drauge tenka pasidžiaugti, 
kad “Aukso žąsies” filme teks 
regėti įvairaus amžiaus ir paty
rimo aktorius: nuo vyriausiųjų 
per viduriniuosius — iki pačių į 
jauniausių scenos mylėtojų.

Tolygiu entuziazmu į filmo 
darbą įsijungė ir kitų specifinių 
šakų talkininkai — gausiai už
griuvusių meninių ir techninių 
problemų spręsti. Tad šioje ra
šinio vietoje derėtų suminėti 
bent svarbesnius “Aukso žąsies” 
kūrėjus:

Tekstas ir režisūra: Birutė 
Pūkelevičiūtė (Montrealis - Chi- 
caga), garsas ir sinchronizaci
ja: Paulius Jasiukonis (New 
Havenas - Los Angeles), deko
racijos : Romas Bukauskas 
(Montrealis), kostiumai: Kazys 
Veselka (Chicago), muzika: 
Zigmas Lapinas (Montrealis), i 
grimas ir perukai: Stasys Ilgū
nas (Rochesteris), choreografi
ja: Aldona Valeišaitė (Chica- 
ga).

Aktoriai: Stasys Pilka, Zita 
Kėvalaitytė, Leonas Barauskas, 
Algimantas Dikinis ir Kazys Ve
selka (Chicaga), Kazys Vasi
liauskas ir Viltis Vaičiūnaitė 
(New Yorkas), Elena Daugu
vietytė (Hamiltonas), Algiman
tas Žemaitaitis (Los Angeles), 
Vytautas Sabalys, Vincas Skais : 
giris, Ričardas Simaniūkštis, 
Rūta Barteškaitė ir Dalia Sibi- 
tytė (Montrealis).

Šalia to — dar didelis jau
nuomenės būrys platesnės apim 
ties scenoms, instrumentalistai, j 
dainininkai ir techninė talka: 
siuvėjai, staliai, elektrikai... Vi- 
sa filmo darbininkų įgula neju
čiomis išauga iki 78 asmenų ra
to. Jų plačiai filmui parodytu 
interesu neabejotinai reikia pa
sidžiaugti.

O kaip su pinigais?
Skaitytoju?, tur būt, savaime 

iškils klausimas: kiek “Aukso I 
žąsies” filmas kaštavo?

(Nukelta j 5 psl.), I

Akimirkos iš lietuviškojo, spalvoto ir garsinio 

"Aukso žąsies" filmo



4 : DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. rugsėjo mėh. 25 d.

GINČUI DĖL ČIURLIONIO 
NESIBAIGIANT

90 metų gimimo sukakties paraštėje

J. DAINAUSKAS, Chicago, I1L

Lygiai prieš 90 metų, 1975 m. 
rugsėjo 22 d. Varėnoje, Dzūki
joje, gimė M. K. Čiurlionis (mi
ręs 1911. IV. 10 d.), nepapras
tų gabumų mūsų menininkas, 
pasireiškęs lygiai stipriai muzi
koje ir tapyboje. Jau 54 metai 
praėjo nuo M. K. Čiurilonio mir
ties, bet mus ir dabar vis žavi 
ir jaudina jo muzikos kūriniai, 
nors gal dar labiau mus trau
kia jo didelis dailės palikimas, 
originalus, prieštaringas, turtin
gas žodžiais sunkiai nusakomo 
savaimingumo, spalvingumo ir 
grožio.

M. K. Čiurlionis, kaip meni
ninkas, neabejotinai buvo pra
augęs savo laikus, tad ir jo kū
rinių supratimas bei įvertini
mas vis įvairuoja, plečiasi, pre- 
cizuojasi. Dėl jo dailės kūrinių 
krypties ir prasmės vis dar 
vyksta seni ginčai, prasidėję 
dar dailįninkui gyvam esant, da
bar įterpiant ir visai naujus 
aspektus* Jo vardas, kaip tapy
tojo, pakartotinai vis dažniau 
iškyla tarptautiniuose meno 
reiškinių nagrinėjimuose bei 
ginčuose. Su tuo rišasi ir čia 
nupasakotas Paryžiuje gyvenan
čio abstraktisto dailininko H. 
Berlevi piktokas rašinys.

“Tschūrlianis” pavarde mū
sų dailininką M. K. Čiurlionį sa
vo rašinyje vadina kažkoks H. 
Berlevi, sakydamas, jog paži
nojęs Čiurlionį, nes su juo vienu 
metu lankęs K. Stabrovskio me
no mokyklą Varšuvoje. Tas Ber
levi rašinys paskelbtas 1964 m. 
gruodžio mėnesį Paryžiuje iš
leistame žurnalo “XX-me siec- 
le” 24-me numeryje. “XX-me 
siecle” (Dvidešimtas amžius), 
meno kritikos žurnalas, išeida
mas 1—2 kartus į metus, jau 
keliasdešimt metų pagrindinai 
nagrinėja aktualias viso pasau
lio meno problemas, kryptis.

Visumoje minėtas Berlevi ra
šinys yra piktas, persunktas iš
didžia panieka ir kartėliu, už
gaunantis M. K. Čiurlionį ir 
kaip dailininką ir kaip žmogų. 
Straipsnis pradedamas puolimu 
teigimo (jau įsipilietinusio dau
gelyje veikalų apie abstraktinį 
meną — kas pripažįstama ir 
H. B.), kad, esą, M. K. Čiurlio
nio vardas nepamatuotai riša
mas su abstraktinio meno pra
džia. Čia Berlevi stebėdamasis 
pripažįsta, jog esančios net ke
lios monografijos apie Čiurlionio 
tapybą, nors, Berlevi nuomone, 
Čiurlionis buvęs tik diletantas. 
Toliau Berlevi rašo: “Plauko į 
keturias dalis skaldytojai, ma
nydami dairą atradimą, kelia tą 
dailininką, prieš 53 metus mi
rusį išprotėjus, siekdami įrody
ti, kįd tik jis vienas esąs abst
raktinės tapybos išradėjas, gi 
tam teigimui paremti jie nuro
do į Čiurlionio 1906 bei 1907 
metų kūrinius. Tuo pasiremda
mi, jie tiki, kad galės sugriauti 
neabejotinai įrodytus faktus, 
jog abstrakčioje tapyboje pir
mumas neginčytinai priklauso 
V. Kandinskiui ir kitiems daili
ninkams”.

Be kita ko, Berlevi, tikriau
siai niekada nematęs Lietuvos, 
nušneka, kad M. K. Čiurlionis, 
“kaip ir visi jo laikotarpio lie
tuviai, save laikė lenku ir kal
bėjo lenkiškai su lengvu rusiš
ku akcentu”. Tuo tarpu M. K. 
Čiurlionis (nuo 1904 m.) vado
vavo Varšuvos lietuvių savišal
pos draugijos chorui, pabrėžti
nai lietuviškam chorui. Rašyda
mas apie savo muzikos ir tapy
bos kūrinius, Čiurlionis nuolat 
pabrėžia savo pastangas atvaiz
duoti juose lietuviškumą. Jis 
nuolat rūpinosi lietuvio vardo, 
lietuviško meno iškėlimu. Tad, 
ne tik apie lietuvių “lenkišku
mą”, bet ir apie M. K. Čiurlio-

mo “laikymą savęs lenku” tėra 
Berlevi išsigalvojimai. Iš tokių 
“informacijų” kyšo lenkų ret
karčiais reikšti bandymai pasi
savinti M. K. Čiurlionį, gi ne- 
vykstant kaip norima, nušneka
ma niekinimo ir žmeižto kryp
timi.

Būdingai skamba pats M. K. 
Č. pavardės iškraipymas, daro
mas žmogaus, pabrėžiančio, jog 
jis gerai pažinojęs Čiurlionį. 
1962 m. New Yorke išleistoje 
Camilla Gray knygoje “The 
Great Experiment Russian Art 
1863—1922”, kalbant apie dai
lininką V. Kandinskį ir nuro
dant, kad anas esąs “dvasiškai 
artimas kompozitoriui - tapy
tojui Čiurlioniui”, pastarojo pa
vardė ir vardas (ir tekste ir po 
“Andante iš žvaigždžių Sona
tos” paveikslo reprodukcija ir 
to paveikslo metrikoje) parašys

M. K. Čiurlionio gimtasis namas Druskininkuose

žįsta, kad tos mokyklos visi 
profesoriai menininkai - aka
demikai iš karto buvo sužavėti 
M. K. Čiurlionio kūrybos origi
nalumu, “užmiršdami tų fan
tastinių vizijų akivaizdoje visus 
jiems meno akademijų įkaltus 
kriterijus”. Tą savo pripažini
mą jis tačiau bando silpninti 
teigimu, kad, girdi, M. K. Čiur
lionio pasisekimas toje meno 
akademijoje rišosi su tuo, jog 
daugumas akademijos profeso
rių patys buvo kilę iš Lietu
vos, užtat jautėsi esą su juo 
surišti. Kiek M. K. Čiurlionio 
tapyba buvo lietuviška, kiek ji 
rišos su mūsų pasakų pasauliu, 
Berlevi nieko neužsimena.

jie kiekvienas turi literatūrinį 
savo turinį, grynai simbolinės 
formos, kurio prasmė žiūrovui 
lieka nepagaunama. Gi, visų 
pirma, M. K. Čiurlionio įkvėpi
mo šaltiniai buvo muzikinio po
būdžio, o ne vizualinio ar plas
tikinio. Berlevi manymu, neabe
jotina, kad M. K. Čiurlionis 
praturtino savo darbais pasą
moninės kūrybos sritį, todėl jis 
labiau priklauso surrealizmui, 
o ne abstraktui.

BANGA

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

Čiurlionio muziejaus iškaba Drus
kininkuose. Graždanka, kaip ir ca
ro laikais, viešose vietose paverg
tame krašte yra privaloma-

ti taisyklingai, lietuviškoje 
transkripcijoje, gi trumpa žinu
tė apie M. K. Čiurlionį bei jo 
darbų parodas ir jų įvertinimus 
yra labai objektyvi, nors tos 
knygos autorė, atrodo, su M. 
K. Čiurlionio kūryba susidūrė 
tik neseniai ir nėra mačiusi 
daugelio jo darbų, o vis dėlto 
pažinusi jo kūrybos visumą.

Toliau Berlevi rašo: “Būdin
ga, jog pirmas abstraktinis kū
rinys, viena akvarelė, kurią su
kūrė Čiurlionis, esanti 1910 me
tų. Taigi tie atradėjai, priešin
gai visiems faktams, čia sega 
Čiurlionio, to vidutinio ir visų 

į pamiršto dailininko vardą. Sa
vo mitų rankiojimo manijoje jie 
nedvejoja skelbti visiems, kad 
ne Kandinskis, ne Kupka, ne 
Delaunay, ne Lariotiov ,o tas 
nežinomasis 1900 metų daili
ninkas sukūręs tą (abstraktinį) 
meną. Toji grubi istorinė falsi
fikacija, nelaimei, radusi šiek 
tiek pripažinimo visuomenėje ir 
net moderniojo meno įžymybių 
tarpe. Užtat, man atrodo, yra 
verta kiek nušviesti Čiurlionio 
klausimą, iškeliant viešumon 
mano vaikystės prisiminimus,,

niekina 
ir gru- 
(ar tik 
laikais 
Mozar-

vi Čiurlioniui primeta mėgėjiš
kumą tapyboj? Juk Čiurlionis 
jau nuo 1902 m. vis daugiau 
laiko skirdavęs tapybai ir jau 
daugiau metus mokėsi Kauziko 
paišybos mokykloje, tad į Stab- 
rovskio vedamą meno mokyklą, 
vėliau pavadintą akademija, 
atėjo ne kaip savamokslis.

Čia Berlevi vis dėlto pripa-

Pabaigoje, jau kiek šaltesniu 
tonu, Berlevi dar įrodinėja, kad, 
jo manymu, M. K. Čiurlionio 
priskyrimas prie abstraktistų 
esąs nesąmonė. Čiurlionio pa
veiksluose, anot Berlevi, visų 
pirma dominuoja sapnų pasau
lis, kuriame vaizdai išreiškiami 
simboliais, paimtais iš realaus 
pasaulio (piramidės, žalčiai, 
žmonių figūros, debesys, žvaigž
dės ir t.t.). Berlevi manymu, 
yra svarbiausia, kad Čiurlionio 
kūriniai nėra “sau vaizdai”, nes

TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 

2740 W. 63rd Street
Tel. - 434 - 0421

CEIKMENYS FOTOGRAFAMb
IR MĖGĖJAMS

>aug sutaupya'te pirkdami du 
/vairių filmų foto aparatus ii 
jų reikmenis. Pasinaudokit* 
patogiu planu atidedant pasi 
rinktus reikmenis Kalėdom*- 
Pilnai užbaigtų foto nuotrauką 
aptarnavimas. Atdara pirmad 
ir ketvirt. vakarais iki 9 va)

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinob,

Tel. PR 6-8998

P. Rudėnas — K. Šimulis REMKIT TUOS BIZNIERIUS, 
kurie SKELBIAS] “DRAUGE”.

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDHTONING

1904 m. Nė kiek 
ir Čiurlionio 

paveikslai, kur 
ir fantastiškos

tiesiogiai liečiančius aną daili
ninką”.

Sunku nustatyti priežastis, 
kodėl Berlevi čia ne tik 
ir šmeižia Čiurlionį, bet 
biai prasilenkia su tiesa 
nepavydėjo jis anais 
Čiurlioniui, kaip Saliers
tui ?). M. K. Čiurlionis savo pa
veikslus sukūrė 1904—1909 m. 
laikotarpiu, tad kalba apie 
“1910 m. sukurtą akvarelę” 
esanti nieku nepamatuota, nes 
tada M. K. Čiurlionis jau sun
kiai sirgo. Kandinskio pirmieji 
abstraktūs kūriniai pasirodė 
1911 m., gi M. K. Čiurlionio 
darbai, artimi tai tapybos kryp
čiai, žinomi jau 
nevėlesni yra 
“Žiemos” ciklo 
ledinės žvakės
gėlės perauga į grynai abstrak
čias formas. Kitas klausimas, 
tai paties kūrėjo tų savo dar
bų interpretacija, fantastinių 
elenągųtų pagalba reiškimas sa
vo filosofijos.

Iškoneveikęs M. K. Čiurlionį 
kaip dailininką ir kitų dailinin
kų pastangas atiduoti jam iš
skirtinę vietą meno istorijoje, 
toliau Berlevi pasakoja, kaip 
jis, dešimties metų amžiaus, 
prof. K. Stabrovskio (sulenkė
jęs lietuves tapytojas, nuo 1904 
ni. Varšuvos Dailės mokyklos 
direktorius) raginamas, įstojęs 
1904 m. į tą meno mokyklą ir 
joje mokėsi iki 1909 m. Berlevi 
rašo, kad 1904 m. į tą mokyk
lą, nešinąs dideliu piešinių ap
lanku, atėjęs kokių trisdešimties 
metų žmogus (su atsikišusiais 
žandikauliais, šviesių ilgų plau
kų, žydrių akių, su mažais ūse
liais). Tai ir buvęs Čiurlionis. 
Kai jis atidarė savo atneštą 
papkę, “mes pamatėme simboli
nių ir alegorinių pastelių rinki
nį, su vis labiau nepaprastais 
piešiniais, kuriuose pynėsi žal
čiai, piramidės ir fantastiški 
gamtovaizdžiai. Akademijoje tie 
paveikslai sukėlė sensaciją. La
biausiai jais žavėjosi Stobrovs- 
kis, pats kilme, kaip ir Čiur
lionis, lietuvis, taipgi linkęs į 
simbolizmą. Visi tie kūriniai, 
ypač tikrosios tapybos požiū
riu, buvo vien tik mėgėjo dar
bai. Autodidaktas Čiurlionis, 
muzikas iš profesijos, tapybą 
buvo padaręs savo Ingreso 
(XIX a. prancūzų tapytojas, pa
sižymėjęs piešinio tikslumu) 
smuiku... tapybos priemonėmis 
reiškęs muzikines -temas”. Ir 
vėl nesuparntama, kodėl Berle-

ii.
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taupymo

Paskolos namams

mokamaS 
prie Jūbu

Bumą bet ku- 
reikalavi

Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 
lietuvius virš 40 metų

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą —

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Turtas virs
$50,000,000.00

KUR1OJE JCSŲ, KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokią 
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų 
mus.

* y 4’ 
PELNINGA — didesnis negu vidutiniškai 

dividendas du kartu j metus pridedamas 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

PARANKI — vieta patogi ir deniai įvestas ______
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

SAUGI — nes visos santaupos iki $10,000.00 apdraustos 
valstyblnėš JAV valdžios įstaigos.

KAIP NAMŲ PIRKIMAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus ir paruoštą biudžetą.

• NAMĄ GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmoksti skolas ir tapti tfavlnlnku.

• ĮSIGYSITE JI LENGVIAU, nes mūsų Į nuomą panašūs
mėnesiniai išmokėjimai apima paskolą, nuošimčius 
ir kitus mokesčius.

• ISIGYSITE JI BE RŪPESČIŲ, ned kaimynystėje esanti
draugiška mūsų Įstaiga yra pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

JOHN PAKEL 
Chainiian of the Board

DIDŽIAUSIAS BARGENAS

SFECUL DELUXE 4-DR SĖDAM

šis 4 dury Special kainuoja tik........
Turi radio, šildytuvą, Power steering, automat.

Tokio bargeno dar nėra buvę- Pamatykite asmeniškai DAN 
KURAITĮ. Jisai dežuruos savo įstaigoje Kol išparduos likusius 
48 Buick’us.

“Buick’as Lietuviškas Automobilis”

MILDA BUICK, INC
Telef. — LAfayette 3-2022

907 West 35th Street, Chicago, Illinois, 60609

Savo nariams turime pilną patarnavimą-
• Bonai mokslui baigti
•
• Kalėdų Klubas

Atostogų Klubas
Šeimos apdraudė
Notaro patarnavimas
Visokių rūšių apdraudos
Nemokamas kambarys 
susirinkimams
Mokame čekius ir duodame 
nariams specialius Money 
Orderius
JAV pašto ženklai
Parduodame ir išperkame
JAV bonus
Du dideli kiemai automo
biliams pastatyti 
Vokai taupyti paštu 
Saugios depozitų dėžės 
Keleivių čekiai.

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Western Avenue

VALANDOS:
PIRMADIENĮ . . . 12:00 P.M. — 8:00 P.M. 
ANTRADIENĮ ... 9:00 A.M. — 4:00 P.M.

Tel.: GR 6-7575
TREČIADIENĮ visą dieną uždara. 
KETVIRTADIENĮ . . 9:00 A.M. - 
PENKTADIENĮ ... 9:00 A.M. - 
ŠEŠTADIENĮ 9:00 A.M. —

8:00
8:00

12:30

P.M.
P.M.
P.M.



Akvarelė Kalifornijos rudenio 
saulėje

Broniaus Murino meno paroda

J. TININIS

įvairius gamtos as-

Murinas semiasi 
iš gamtos. Kylantis

Los Angeles lietuvių koloni
ja turi apsčiai progų ugdyti ir 
prusinti meniniam savo skoniui. 
Vien tik šiais metais ją aplan
kė su dailės parodomis net keli 
tapytojai: Pautienius, Virkau, 
Kurauskas, Galdikas ir Muri
nas. Pastarojo dailės paroda 
įvyko rugsėjo 12—19 dienomis, 
globojama Lietuvių Bendruome
nės apylinkės valdybos. Nors 
žmonių susidomėjimas nepra
lenkė Galdiko parodos, bet vis 
tiek jis buvo gana didelis. Pa
rodoje buvo išstatyti trisdešimt 
penki akvareliniai paveikslai, 
vaizduoją 
pektus.

Bronius 
įkvėpimo 
rūkas, saulėlydis uoste, audrin
ga jūra, lelijos, kopos, ruduo, 
miškas, parkas, paupys, sodas, 
žilvičiai, upelis ir panašūs daly
kai sudaro jo kūrybos motyvus. 
“Aplinką jis mato kūrėjo aki
mis ir todėl nenuostabu, kad 
jo kūriniuose dažnai pastebime 
audringus debesis, putojančias 
jūras ir didybę slepiančius me
džius, kas visa tai ir sudaro 
tuos elementus, kurie taip ryš
kūs jo akvarelėse (P. Kaupas)”.

Dailininkas Murinas yra su
siformavęs daugiau ar mažiau 
veikiamas impresionizmo ir eks
presionizmo srovių. Jis iš jų su
sikūrė savo paties stilių, kuris 
jį atskiria nuo visų kitų akva- 
relistų. Atskiria nepakartojamu 
spalvų suderinimu, dažnai kont
rastišku jų išdėstymu. O tai 
kaip tik ir padaro jo akvareles 
malonias žiūrovo žvilgsniui. 
“Dailininko Broniaus Murino 
spalva yra sodri, patepimai tik
ri ir drąsūs. Vartojama pusiau 
šlapia technika, kurioje formuo
jamas siužetas arba ritm:nė 
spalvų tėkmė su-etipirais toni
niais ir spalviniais kontrastais. 
Plačioje spalvinėje skalėje domi
nuoja mėlynos, raudonos ir gel
tonos su sidabrine pilka spal
vos (V. K. Jonynas)”.

Bronius Murinas yra akvare
lės meisteris. Nors ši tapymo 
technika yra nepaprastai sun
ki, reikalaujanti iš dailininko 
didelio susikaupimo, savitvar
dos, kruopštumo ir kantrybės,

VĖL NAUJAS LITUANISTINIS LOBIS
(Atkelta iš 2 psl.)

nas, Vezuvijus, Viduržemio jū
ra, Venecuela, kur nemaža ir 
lietuvių šiandien gyvena. Nepa
mirštini (ir su mūsų kasdiena 
labai susiję) R. Budreikos van
dens valymas, vandentiekis (čia 
minimas ir Vilniaus vandentie
kis iš XV a.), toliau A. Zujaus 
vektorius ir būrys chemijos 
straipsnių, šiame tome tikrai 
gausiai derėjusių. Tai P. Jucai- 
čio ir R. Šlepečio valentingu
mas, vandenilis, R. Šlepečio va- 
nadės, J. Vėbros eilė straipsnių,
E. Binkio vanduo ir P. Jucaičio 
varis bei vaporizacija, arba iš
garinimas. Šioje vietoje chemi
jos skyriaus red. P. Jucaičiui 
tenka pagrindinai prikišti, ko
dėl šį straipsnį pateikė ne lie
tuvišku, bet svetimu antrašti
niu žodžiu. Mes dažnai išgirsta
me, kad svetimi terminai neiš
verčiami, nors toks atvejis ga
limas, bet vis tik nedažnas, pvz. 
radaras. Bet kad chemijos sky
riaus red. prof. dr. P. Jucaitis 
nebūtų sugebėjęs laiku išsivers
ti, bevartydamas chemijos ter
minų žodyną vaporizacijos, tai 
neįtikima. Čia jį paveikė, ma
tyti, svetimybėmis (neišskiriant 
nė anglų) žavėjimosi liga, nes 
savu laiku LE duota bazė, kai 
šiaip Lietuvoje tą bazę visur 
vadinome šarmu, ši nauja ap
raiška tikrai nenaudinga ir jos

bet jis pasirinktą motyvą be 
priekaištų sugeba apipavidalin
ti, duoti jam gyvybę ir pada
ryti gražų. Jo akvarelės alsuo-1 
ja grožio atošvaistėmis, iš jų 
trykšta optimistinė dvasia, ver- 
č anti žiūrovą džiaugtis ir gėrė-: 
tis sukurtu vaizdu. “Jo darbai 
atkreipia dėmesį savo impresio
nistine nuotaika ir žaismu li
nijų, kurios tarytum giliai įsi- 
brėžia į darbų paviršių (V. Viz- 
g.rda)”.

Gražiausi ir geriausi šioje pa
rodoje Murino paveikslai buvo: 
Kopos, Atspindžiai, Saulėleidis 
uoste, Lelijos ir obuoliai, Pava
sario šventė, Paskutinės rudens 
denos, Lelijos, Laivai ilsisi, 
Auksinis ruduo, Kalnai ir kal
vos, Didmiestis, Prieš audrą ir 
Paupys. Iš jų tikras šedevras 
— tai Kopos. Si akvarelė taip 
subtiliai sukurta, kad būtų ga
lima ištisas valandas į ją žiūrė
ti ir ji nenusibostų. Ji buvo pats 
pirmasis parodoje nupirktas pa
veikslas (A. ir A. Raulinaičiai). 
Akvarelė Lelijos ir obuoliai taip 
pat išsiskyrė iš kitų tarpo savo 
originalumu, spalvė šviežumu ir 
darnumu. Jį nupirko A. Bimbi- 
ris. Didele išraiškos jėga alsavo 
ir akvarelė Prieš audrą, kurią 
įs'gijo vyresnieji Raulinaičiai. 
Auksinio rudenio akvarelėje 
geltonos spalvos sudarė gyvą 
krintančių lapų dinamiką, iš
reikštą judesiu, vartojant eks
presionistinį stilių. Paupio ak
varelėje žaismingi atspindžiai 
nele'do prae ti žiūrovui nesusto
jus valandėlei pasisemti gied- 
r'os nuotaikos ir sielos ramybės.

V s’.’.ose Murino paveiksluose Pažymėtina, kad visos aukos 
gal ma atsekti idėją, suvokti tu- suplaukė spontaniškai: piniginiu 

reikalu nebuvo kreiptasi į jokią 
organizaciją ar asmenį.

Apie būsimą premjerą
“Aukso žąsies” premjera nu

matyta Chicagoje, “McCormick 
Place” Mažajame teatre, kuris 
taip na apie 600 žiūrovų, ši salė 
pas rinkta dėl kelių priežasčių.

Pirmiausia, dėl to, kad Ma
žasis teatras yra specialiai pri- 
taiytas 16 mm. filmui ir turi 
pačią moderniausią aparatūrą 
Chicagoje “šešiolikiniams” fil
mams demonstrouti: anglim 
šviečiančius (Are) prožektorius, 
tobulą garso sistemą, 16x20 pė
dų ekraną.

Nežinia, kokiose salėse filmui 
teks vėliau rodytis. Tikriausiai,

rinį, išreikštą ne klasiniu, bet 
savitu moderniu stiliumi. Dai
lininkas neleidžia į detalių iš- 
baig mą, bet pabeka jas atkur
ti žūrovo minčiai. Paveikslo 
stebėtojas tuo būdu priverčia
mas mąstyti ir susikurti tokį 
vaizdą, koks išplaukia iš jo vaiz
duotės.

Ši Broniaus Murino dailės pa
roda suteikė didelio pas gerė
jimo žiūrovams ir buvo vienas 
iš šviesiausių kultūrinių įvykių 
Los Angeles lietuvių kolonijoje.

turėtų būti išvengta, kaip ir tos 
nelaimingos anglosaksiškos ma
tų sistemos, jau į LE įsibrau
nančios inžinierių ir kt. straips
niuose, tada, kai ir pati D. Bri
tanija jau pasiryžo pereiti prie 
metrinės matų sistemos, tai 
mūsuos kai kurie LE bendra
darbiai nori ‘įsisavinti’ ir kitus 
‘įsavinti’ pėdomis bei galionais 
(plg. 291 psl.)... Tai būdinga ap
raiška, kaip mūsų mokytieji ne
gerbia lietuvių kalbos ir Euro
pos kultūros bei mokslo apla
mai, nors susirinkimuose iškal
bingai bando dar mirti už lie
tuvybę...

Biografijos
Labai įdomus šis tomas lietu

viškųjų biografijų gausa. Maty
ti, kad šių raidžių pavardžių tik
rai Lietuvoje netrūko. Tai Va
leikienė, Valenčiauskas, Valiu
kai, Valiukėnai, Valiuliai, Valiū
nai, Valteriai, Valiušiai, L. Va- 
nagaitienė - Zilvitytė, Vanagai
čiai, Vanagai, Vardys, Variako- 
jai, Varkalos, Varnagiriai, Va- 
saičiai, Vasiliauskai, Vašiai, Va- 
siukevičiai, Vaškai, Vaškeliai, 
Vaškevičiai, J. Vaškys, buvęs 
pranciškonų provinciolas ir vie
nas pranciškonų JAV centrų kū
rėjų, gal kiek ir per siaurai dar 
J. Girniaus duotas, J. Vėbra, 
Vėgėlės, Veitai, K. Veleckas 
(Vilniaus kr. veikėjas), Velič
kos, Velykis, Vembrės, Venciai,

Laivai (akvarelė)Br. Murinas

AUKSINE PASAKA VIRSTA 
TIKROVE

(Atkelta iš 3 psl.) ir jo paveikslui,ir jo garsui bus
Viena bėgančio filmo minutė I lemta ne sykį smarkiai nuken-

kaštavo apie $250.00, vienai bė
gančio filmo minutei buvo pa
skirta apie 19 darbo valandų. 
Valanda šioje aritmetikoje reikš 
tų vieną laikrodžio apsisukimą, 
nežiūrint, ar tuo metu teko dirb
ti vienam asmeniui; keliems, ar 
didelei žmonių grupei.

Visas filmo dalyvių ir talki
ninkų darbas nebuvo apmoka
mas.

“Aukso žąsies” filmui parem
ti yra gauta $530.00 aukų. Pa
dėkos ženklan minimi filmo rė
mėjai; Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Montrealio apylinkė, 
Scenos darbuotojų sąjunga Chi
cagoje, P. Moterų taryba Phi- 
ladelphijoje, Montrealio rėmėjų 
būrelis, Alė Rūta (Los Ange
les), E. Blandytė, E. Jasiūnaitė, 
dr. VI. Kaupas, Ks. Kaunas 
(Ch’caga) ir A. Lukoševičius 
(Oakville).

i

Venckai, Venclauskiai, žymūs 
Šiaulių veikėjai, Vengriai, Ve- 
niai, Venskai, Verbickai, Ver- 
bilos, Vidugiriai ir kt.

Baigiamosios pastabos
Šis tomas aiškiai liudija, kad 

LE jau visai arti galo. Betrūks
ta tik V raidės galo ir Ž, todėl 
galime spėlioti, kad 1—2 tomai 
beliko. Ir būdinga, kad tiek me
tų žadėta Lietuvoje leisti subol- 
ševikinta enciklopedija dar ne
pradėta. Matyti, reikalinga bu
vo Maskvai propagandinio ark
liuko, pažadėjo ir įsakė visomis 
Rusijos meškų triūbomis triū- 
byti, bet paskui persigalvojo, 
kad lietuviai savo kalba encik- 
loped;jos nereikalingi, tai ir iš
braukė, ypač, kai, ir paskirtas 
rusas vyriausias redaktorius 
1964 m. numirė, žodžiu, supla
nuota, pašūkauta, pasigirta, pa
rodyta net JAV senukams eks
kursantams keli lapai bei virše
liai. bet tuo ir pabaigta, kaip ir 
daugelis Maskvos meškerių. O 
baigiant mūsų LE tenka prikiš
ti, kad šio tomo nemaža nuo
traukų tikrai per tamsios, nors 
gal ir ne visuose egzemplioriuo
se,ką pastebėjau esant skirtin
gą pas savo kaimyną.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
XXXIII tomas, Valeikienė - Vien- 
ne, 1965, 543 psl. Tomo redaktorius 
Pr. Čepėnas. | 

tėti. Tačiau bent premjeros me
tu jam norėta suteikti pačias 
palankiausias sąlygas.

Kita priežastis būtų visoke
riopas žiūrovų patogumas; pui
kiai išspręsta automobilių pa
sistatymo problema ir erdvi pa
sivaikščiojimo salė, kurioje bus 
įmanoma pasižmonėti, pasida-

STEBUKLAI IR
MOKSLAS

Dr. R. 
Czapllcki 
moksflu.

pagrindinai

Iš chiropraktinio 
taško—yra trys žmo
nių gruperf: 1. tie, 
Kurie tiki, kad chiro- 
praktikas padaro ste- 
būklų, kai jis išgydo 
ligonį: 2. tie. kurie
tiki, kad chiropraktl- 
tikas negali išgydyti 
ligonio: 3. tie, kurie 
tiki, kad chorprakti- 
kas naudoja išbandy
tus. padedančius me
todus, pagristus ana
tominiu ir psichologiniu

Stebūklų grupg yra 
klaidinga. Kai ligonis pasveiksta chl- 
ropraktlko priežiūroj^, 
tik todSl .kad chiropraktikns atitai
so nugarkaulio sutriĮ',' 
pašalindamas spali jį
Pašalinu^ tų spauaįm’. 
ganos ar audinys vBl' pradeda nor
maliai veikti.

Antroji grupfi priėjo išvados be jo
kių įrodymų. Jų sprendimas pagrįs
tas prietarais, ne Inteligentišku gal
vojimu. Chlropraktlkas, pasiekdamas 
teigiamų rezultatu, grgžindamat/ ligo
niams sveikatų, yra pasiekęs antrų 
vietų gydymo mene.

Trečioji grupe yra tie. kurie turė
jo sveikatos problemų ir su ta prob
lema kreipusi Į chiropraktlkų. Chiro- 
praktlkas diagnozavo jų padėtį, paalš. 
kino teoretinę pusę Ir panaudojo ati
tinkamų gydymų tai padėčiai atitai
syti. šitoji grupė kaiMien auga. Dr. 
Mannell, garsus medicinos daktaras, 
taip sako: “Chiropraktinis gydymo 
metodas yra jokia magija, jo efekty
vumas pareina nuo fiziologijos, ana
tomijos Ir neurologijoj dėBnių; jis 
yra paremtas mokslu: bet kokie prie
tarai prieš jį turėtų išnykti.”

Jei turit sveikatos problemų, ne
būkit išdidūs ar prietaringi ir pasi- 
tarkit su ohiropraktlku. Ohiroprakti- 
ka nėra magija; ji yra mokslas; sa
vo metodais ji kasdien Iš ligonių pa
daro sveikus.

tai atsitinka 

kimus, tuo būdu 
dinių ant nervų, 
mg. paleistas or-

šis straipsnelis yra vienas iš seri
jos pamokymų apie 
SOUTHWE8T 
CLIJilO, 273® W. 
3422 Dr. M. J. 
Czapllcki ir Dr. 

svelkatų ii 
OHIROPRAOTIC 

55th St., tel. 476- 
Pohunek, Dr. R. 
D. J. McCarthy.

(•k.)

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIENI

I
Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 

ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais- 
Dėl visų informacijų, kreipkitės į

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

męs apmokam visas pašto 
'‘O'V. ' persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST GKRMAK RD. — CHICAGO — VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday, l'uesday, Friday 9 to 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKĄS, President

4;

linti įspūdžiais draugų ir pažįs
tamų tarpe. Žiūrovas nebus pri
verstas, ant greitųjų užsimetęs 
apsiaustą, tuojau pat išsisku- 
lyti įspūdžiais draugų ir pažįs- 
ranku šeimoms su vaikais, ku
rie po f.lmo bus bene ir praal
kę, ir ištroškę. Suaugusiems 
‘ McCormick Place” teiks kito
kių pasiūlų ir drauge — puikų 
vaizdą į ežerą, ypač vakare, kai 
plačia pakrante užsižiebia Chi
cagos žiburiai.

Mažasis Teatras turi taipogi 
ir savo privatų fojė, nors nedi
delį, bet labai jaukų, kuriame 
bus įmanoma žiūrovams arčiau 
susipažinti su filmo dalyviais 
r su ja s pabendrauti. Visa tai 

suteiks premjerai pakilesnio at
spalvio.

Apie “McCormick Place” tei
kiamas galimybes gal netektų 
plačiau šnekėti. Dauguma čika- 
giečių vietą gerai pažįsta. Tek
tų pridurti, kad čia po sėkmin
go Chicagos lietuvių žuvusiems 
atminti pavasarinio koncerto 
sentimentai lietuviams buvo aiš
kiai juntami, bendradarbiaujant 
su salės administracija.

Į “Aukso žąsies” premjerą 
laukiama atvykstant filmo ak
torių ir talkininkų, svečių iš to
limesnių vietų, teatro ir filmo 
bičiulių.

Premjerai ruošiamasi su vil
timi, kad tatai bus šventė ne 
tik visiems filmo dalyviams, bet 
ir lietuviškai Chicagai. Nors pa
saulio lietuvių sostinė iki šiolei 
yra regėjusi daugybę įspūdingų 
parengimų, šokių ir dainų šven
čių, operos bei dramos pastaty
mų ir koncertų, tačiau pirmo 
lietuviško filmo premjera — net 
ir Chicagai galėtų būti patrauk
li naujiena.

O gal ir didelio kelio pradžia?
Nūnai įprasta kalbėti super- 

latyva's ir daugelį įvykių (kul- 
1 tūrinių ar visuomenin’ų) vadin
ti istorin'ais. Todėl sunku rasti 
žodž'ų. iškepant šio naujo žygio 
re kšmę. Tačiau bent santūru-

SIUNTINIAI I LIETUV
ir kitus kraštui*

į e. NEDZINSKĄ**. 1066 treti.
. T’Heaeo III 60682 Tel VA 7-59K

M O V I N G
Apdraustas perkraustyma'- 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
3416 S. Lituanica Avė 
Tel. FRontier 6-1882

Street
5-1864

turi teisę

COSMOS EXPRESS
MARQDETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
2608 ir 2439 VVest 69th Street
Chicago 2®, III. Tel. WA 5-2737.

3212 South Halsted
Chicago 8, Iii. Tel. CA

Lietuvių bendrove, kuri 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiejlal 
S Chicagos į Lletuvų.

Didelis pasirinkimas 
Sies medžiagų ir kitų 
mis kainomis.

E. ir 

geriausios rū- 
preklų žemo-

V. Žukauskai

mo rėmuose norėtųsi priminti, 
kad pirmas lietuviškas filmas 
yra neabejotinai didelis įvykis 
išeivijos gyvenime. Lygiai kaip 
pirmoji knyga arba pirmasis 
teatro spektaklis pradėjo naują 
vagą lietuvių kultūrosraidoje, 
gal taip ir pirmajam filmui bus

472
August Saldukas. 

Prezidentas

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632
Telef. CL 4-4470

ANT VISU
SĄSKAITŲDaugiau kaip 50 metų 

sąžiningai patarnaujame 
lietuviams

IIT "T \l & RADIO (LIETUVIAI) I 
VI rClsUI I I .V. DAN LIUTIKAS i
TAISYMAS yra mūsų SEPEC’tALYBfi. VISŲ GAMYBOS • ■ 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS I 

2412WEST71S^ST^inCAGO^nj^062^TEU^7L^44flJ

current dlvidend 
l%% DIVIDENDŲ MOKAMA 
\ i I metų Investavimo bonus

5%
on Investment bonus 

PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
—------- mokama 4 H "4 dividendų kas pusmeti •'

dar Išmokame po už kiekvienus metus, 4 metami* praėjus
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 32 ILLINOIS

> alandos: Plrmad.. Antrad. Penkt. tr šefttad » v r 4:80 p i
Trečiad 'iždarvtB, Ketvirtad s * v v------ ------ --------- .---- .—.------- --------

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuv 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

4-
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SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

5515 SO. DAMEN AVĖ. Ad. PHONES WA 5-8202
SEPTEMBER — RUGSĖJO 23, 24, 25 D. D.

MONNET THREE STAR COGNAO Fifth $5.49 
Imported

MOUQUIN IMPORTED 10 YEAR OLD
BRANDY Fifth $3-79

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $JJ,29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4_89

BUTON IMPORTED Dry or Sweet
VERMOUTH 30 oz. Bottle $ . 19

VODKA WYBOROWA 100 Proof
Imported Polish Vodka

BANDOR IMPORTED DANLSH WINES Cherry.
Honey Mead, Blackberry and Strawberry Fifth $ "J ,79

JUSTINO’S MALMSEY FINE IMPORTED
Medium Smeet Madeira Wine Fifth $^.98

POPULAR BRAND OF IMPORTED 
CANADIAN WHISKY Fifth $4.98

HAMM’S BEER
Case of 24—12 oz. Throvv away Bottles Case $3-59

lemta atversti platesnius akira
čius mūsų tautinės gyvasties 
pasireiškimui, padrąsinti abejo
jančius, pastiprinti besiryžtan- 
čius dirbti lietuviško filmo bare.

Dirva gera, valanda šviesi, 
ateitis neužmatomai plati 
galinė.

F«th $4.79



J. ŽILEVIČIUS

Kai Alice Stephens buvo pakvies
ta dainavimo mokytoja į “Chicago 
Conservatory College”, nuo tada 
ji jau eilė metų tęsia ir vasarinius 
semestrus dain:vimo besimokinan
čiom.-: studentėms. Tokiais vasari
niais semestrais naudojasi dešim
tys jaunų mergaičių, vos ba gūsių 
vidurinę mokyklą, šį Semestrą lan
kytoją buvo tžrp 14—20 m. ir lan
kytojų skaičius kasmet auga. Iki 
šios vasaros tebūdavo tik vienas 
bagiamasis rečitalis, Šiais melais 
pr reikė dviejų.

Pirmajame rečitaly, įvy.m.ji-.iu 
rugpiūčio 25 d. “Chicago Conser- 
vatory College”

mo.

Antroje dalyje buvo atliekami 
gana sunkūs kūriniai— operų ari
jos ar romansai jau gerokai pa
žengusių studenčių, galinčių reikš
tis viešai koncertuose ar radijo va
landose. Taip pat buvo įdomu klau
sytis, kai koloratūriniai sdpranai 
rodė savo balsinę techniką ir “ak- 
rebatiką”. Tai buvo jau ne papras
tos dainelės dainavimas, o artėj - 
mat prie profesinio veikalo atliki- 

Taipgi buvo ;do.mu p sekt
kai vienas ko’orą tūrinis (Veik vi- 
•w 'b.Pv'-n’nkfes su apena išim+';~'! 
buvo sopranai ir didžia dalimi ko
loratūriniai) buvo geras, kitas dar 

vatory College” patalpose, dalyva- ' geresnis ir t. t. Programa buvo 
vo, pavieniui sudainuod'moš solo, baigta 34 mergaičių ansambliu, at
arti 20 mergaičių, taip pat duetuo
se, trio; kvartetuose, mažajame 12 
mergaičių ansambly ir didžiajame
34 dainininkių ansambly. me, bet ir ansamblių paruošime.

Lyg kokia panorama prieš klau- Per tas kelias savaites paruošti 
sytojus praslinko per šias savai
tes pasiektos pažangos rezultatai, 
pradedant tomis, kurios pirmą kar
tą koncertinėje aprangoje ir sce
noje dainavo Nelsono vardo salė
je, baigiant gerai pažengusiomis 
dainininkėmis, kurios dainavo ope
rinius sudėtingus ir sunkius daly
kus, sukūlusios klausytojuose ne
mažai dėmesio. Buvo dainuota net 
šešiomis kalbomis: lietuviškai, 
angliškai, vokiškai, lenkiškai ita
liškai ir prancūziškai.

Su užuojauta teko stebėti pirmą 
kartą pasirodančias, kada nuo nėr- i 
vinimosi diafragma atsisakydavo ______
reikiamai veikti, neduodama pa- pat su muzikine soline literatūra, 
kankamai ir laisvai oro pilnam1 muz. teorija. Tai didelis kultūrinis

liekant du kūrinius. Alice Stephens 
! pasirodė esanti d'delė specialiste 
ne vien solistini-am balsų parengi- 
~ie, bet ir ansamblių paruošime.

I taip darniai skambantį ansamblį 
iš neprityrusių, vos pradedančių 
dainuoti reikia didelio gabumo, pri
tyrimo atmintinai keturiais bal
sais atlikti sudėtingus kūrinius. 
Gaila, kad šis ansamblis, vos gi
męs, po programos “mirė”, o jis 
daug kur būtų naudingas parody
ti. Buvo įdomūs ir trio, duetai, 
ypač kvartetai.

Alice Stephens vasarinis kursas 
lengvai prieinamas lankytojoms su 
mažu pasiruošimu ar net ir be jo
kio. Čia jos gauna progos susipa
žinti su balso lavinimu, su solo 
dainavimu ansambliuose, o taip

I
garsui, ir kaip keista, kai ta pati 
dainininkė čia pat įsijungdavo į 
duetą ar kitą ansamblį, balsas su
skambėdavo nebeatpažįstamai — 
atsirasdavo drąsa, diafragma išsi
laisvindavo iš įtampos.

Pirmą kartą scenoje pasirodan
tys kai kada net ir prityrusieji pa
gal įvairias muzikos specialybes 
turi įvairių “bėdų”: dainininkai su 
diafragma, stygininkai su prakai
tuojančiais pirštais, kur nuo sudrė- 
kimo stygos keičia intonaciją, pia
nistai prakaituotais pirštais nega
li gerai susidoroti su klaviatūra, 
pučiamieji nepajėgia sustyrusių lū
pų atlaisvinti ir tp.

Pasirodžiusiųjų tarpe tikrųjų 
studenčių buvo vos kelios, kitos vi
sos laisvos klausytojos, kurių tar
pe didelis tautybių mišinys, nors 
vyrauja lietuvaitės ir lenkaitės, to
dėl šiame semestre buvo bandy
tas pirmą kartą sudaryti tautinis 
ansamblis. Kadangi lenkaičių bu
vo keliolika, tad iš 12 lankytojų 
buvo sudarytas mažasis ansamb
lis, kuris lenkų kalba padainavo 
dvi lenkų kompozitorių paruoštas 
liaudies dainas ir trečią angliškai 
Fr. Chopino. Kadangi lenkų buvo 
apsčiai ir publikoje, ansamblis bu
vo gana širdingai sutiktas, jis 
skambėjo laįjai darniai, vadovau
jamas pačios Alice Stephens.

auklėjimas, nes išmoktuosius so
linius dalykus, klausytoja gali šei
moje ar parengimuose ir aplamai 
— salėse įvairiomis progomis pa
dainuoti.

Antrasis rečitalis įvyko rugpiū
čio mėn. 27 d. toje pačioje vietoje 
su nauju sąstatu, kartojosi tik abu 
ansambliai, kvartetai, trio bei du
etai. Solisčių būrys šį vakarą bu
vo daug stipresnis ir programa vi
sai nauja. Pasirodė vienas puikus 
kontralto balsas.

Abiejuose vakaruose klausytojų 
buvo pilna salė. Visi širdingai Ali- 
ce Stephens sveikino, dėkodami už 
jos ilgų metų p?s!šventimą, lavi
nant didelį skaičių jaunimo.

Baigiant tenka padaryti pasta
bą akomponavimo reikalu. Chica
goje girdėjau keturis tokius vasa
rinių semestrų baigiamuosius reči
talius. Visą laiką fortepijonu juos 
palydi ta pati, gabi pianistė. Tik 
visą laiką ji turi paprotį savo 
skambinimu užgožti solistę, ypač 
žemutiniuose registruose. Dažnai 
visą atliekamą kūrinį pritarėja 
taip stipriai skambina, jog atrodo, 
kad ji yra solistė, o ne dainininkė. 
Gaila dainininkės, {dėjusios daug 
darbo, bet dingstančios akompo
nuotojos fortepijono akorduose. 
Tai kenkia solinei, net ir pačiai 
akomponuotojai. Ji pamiršta, jog

A. Landsbergio komedijos “Meilės mokykla” ištrauka buvo pastatyta 
Santaros - Šviesos federacijos suvažiavime. Nuotraukoje aktoriai: K. 
Almenas, O. Procuta, R. Vėžys, R. Stravinskaitė ir R. Stakauskas. 
Nuotraukoje nėra režisierės D. Mackuvienės. Nuotr. P- Petručio
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FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMĖNIENE

Airiu draTr>^*’”-'o 
gyvenimas

Dvidešimtojo šimtmečio Airijos 
garsiausio dramaturgo Sean O’Ca
sey pirmieji meilės išgyvenimai, ko
va su neteisybe bei veidmainyste 
atskleisti spalvotame John Ford 
filme "Young Cassidy”, susukta
me Airijoje- Filmas pagrįstas pa
ties rašytojo autobiografija “Mir- 
ror in My House”. Tačiau, kaip bio
grafinė drama ekrane, jo scenos 
veikalus apgriebia paviršutiniškai, 
lyg jis būtų Šūstelėjęs ir parašęs 
kokį sąrašą niekų, o ne “meistriš
kus darbus”, kaip pasauliniai kri
tikai vertina jojo dramas, kurios 
virto Dublino pasaulinio garso Ab
bey teatro sinonimu.

Išaugintas varge, pats stengda
masis išsiauklėti ir mėginti rašyti, 
matydamas savo gražią seserį ba
daujančią motiną paraudusiemis 
nuo ašarų akimis, neturėdamas pi
nigų, jis apleido savo kraštą. Airiš
koji publika pasirodė paikai pavir
šutiniška, kai 1926 m. jo dabar gar 
sios dramos “Plough and the 
Stars” premjerą apmėtė kopūstais.

Rod Taylor rašytojo rolėje 
(John Cassidy) turėjo gana sunkią 
pareigą, bet atliko ją garbingai. Jo 
charakteris — gražus ir išbalansuo 
tas mišinys atkaklaus gyvumo bei 
kovos, gilaus kartumo ir šviesaus 
humoro. Flora Robson — patrauk
li švelnios išvargusios našlės —

akomponuotojos pareiga yra taip 
bendrauti su dainininku, kad jo bal
sas vyrautų palydą, o ne antraip. 
Ateityje šis dalykas turėtų būti 
pataisytas, ypač kai reiškiamasi 
akademinės ’staigos vardu.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
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FIRMOS

PACKAGE EKPRESS & TRAVEL AGENCY. INC
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie finnos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui Įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valan dos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
r.
N. Y.

BROOKLYN. N. 
NEW YORK 3, 
NEWARK, N. J. 
SOUTH RIVER, 
UTICA. N. Y. 
FARMINGDALE, 
PHIfADELPHTA 
ALLENTOIVN. PA. 
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE Si, MD. 
BUFFALO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY. N. J. 
8YRACUSE 7, N. Y.. 
CLEVELAND f3. OHIO 
HAMTRAMCK. MICH.
SO. BOSTON. MASS . 
TRENTON 10, NEW JERSEY

N. J.

N. J.
23, PA.

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARKET STREET
40 WII1TEHEAD AVENUE
963 BLEECKER STREET 
FREEWOOD ACRES
631 ' ‘
126
558
107 ___ ______  ______
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 AI.BANY AVENUE
303 GROVE STREET 
1200 SOUTH AVENUE 
1028 KEMLVVORTH AVENUE 
11330 JOS CAMPAU AVENUE 
396 W. BROADWAY
1152 DEUTZ AVENUE

W. GIRARD AVENUE 
TILGHMAN STREET 
HUDSON AVENUE

SO. VERMONT AVENUE
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tytojas Ross Hunter, kai jis parin- I 
ko aktorių sąstatą: naivi gražutė 
Elke Sommer, sekdama Diek Van 
Dyke (ar yra kam i s nep tiktų te
levizijoje ar ekrane), Angie 

i Lickinson elegantiškoji i.šsipaoeSlė , 
turtuolė, James Garnet ir Ethel 

j Merman.
Visi jie šaunūs, geros nuotaikos, 

nežiūrint, i kokias kvailystes įsivel
tų. Jie sukuria tokią atmosferą, 
kad ir pačius žiūrovus nuteikia 
linksmai.

Turinys protingam atrodytų tik
ra kvailystė. Veiksmas vyksta Pa- , 
ryžiuje. Jaunas, nežinomas dailinin
kas amerikietis Paul (Diek Van I 
Dyke gyvena su jaunu bes’vadi j 
nančiu nežinomu rašytoju Casey 
(James Garner) palėpėje. Paul tu-

f
KOGSEVELT PICIURE 

FRAME COMPANY
Manufacturers

i

]

ri sužadėtinę turtuolę, kurios tėvas) 
kas mėnuo atsiunčia čeki iš JAV 1 
Paul neva nuskęsta, Casey apskel
bia savižudystę. Jo kūriniai graibė- , 
tomi, mokant tūkstanč us. Paul : 
persireng;a. suruošia publikai tikrą 
m skaradą. Draugas apkaitinama 
žmogžudyste, tęsiamas, ...ir vis
kas baigiasi laimingai prie g ljoti- 
nos.

Daug juoko sukelia (neskaitant 
tikrai talent'ngo Diek Van Dyke 
komiškumo) mažesnieji aktoriai: 
Irving Jacobson — žydelo delikate 
sininko rolėje, Pierre O ?.f v- 
rus nedidok s detektyvas. Le.igvas. 
be idėjos bei gilių mine ų lai pra
leidimas suaugusiems ir ,au-mo
liams.

Lietuviškos SVEIKINIMO korteles
Specialus rinkinys:

10 kcrielm $2.00 arba I kortelė NEMOKAM’.' 
su 10 kortelių užsakymu

Apmokame, persiuntimo išlaidas
Prašome pridėti šį užsakymo lapelį su pinigais ar čekiu.

□ Specialiai .... . . 10 už $2.00 □ Vestuvių ................ . . . 25 et.
[J Gimtadienio ...........  35 et. □ Užuojautos ........... . . . 20 et.
□ Gimtadienio .............. 25 et. 0 Padėkos ................ . . 20 et.
□ Vardadienio . ............ 35 et □ Greit pasveikti . . . . . . 25 et.
□ Vardadienio . ........... 25 et

SIŲSKITE:

J. & J. PHARMACY
2557 West 69th Street, Chicago, Illinois, 60629

motinos rolėje. Edith Evans ir Mi- 
chael Redgrave yra puiki kovotojų 
pora — Abbey teatro režisieriai. 
Jiedu pamatė ir suprato didybę ten, 
ką silpnaširdžiai paviršutiniškai nu
švilpė.

Filme sunkoka klausyti airių ak
cento. Daug kruvinų bei liūdnų sce 
nų. Filmas prasideda 1913 m. trans 
portj darbininkų streku, kai, pa
ties O’Casey žodžiais, “Jie išėjo 
drąsiai, žygiuodami tvirtai prieš ba
dą, žalą bei neapykantą, k?d tik 
duotų atsakymą vilčiai, kuri ta'.p 
karštai degė juose”.

Tie, kurie žino O’Casey bei skaitė 
jo veikalus, su malonumu seks lai
kus, kurte, laimei, jau virto praei
timi. Kiti gi ras juose balades bei 
dramas nežinomos teritorijos, dar 
neištirtuos laukuos. Tik suaugu
siems.

Kada dailininkas virsta 
garsenybe

Carl Reiner yra pripažintas vie
nu pačių geriausių komiškų situa
cijų rašytoju televizijoje. Jo para
šytas tekstas spalvotam filmui 
“The Art of Love” yra maždaug 
to paties žanro.

Gan įžvalgiu pasirodė filmo sta-

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, 
rėmai.

metalu aplieti

v

2400 S. Oakley 
Tel. VIrginiai

Ave.f Chicago
7 - 7258 - 59 J

ll!lllililll!lllll!imilIIIIEIII!li:!ll>i:i!!tl9lllt
... mes atrandame, kad Leopill’i 

daugiau pagelbsti, negu kitos pi 
liulės, kurias iki šiol vartojom.

Jau su virš

50 METŲ
Plačiai žinomos LeopillJ reguliuoja 

medžiagą apykaitos virškinimą Ir vi
durių užkietėjimų, švelnios ir pati
kimos iš augalų pagamintos padeda 
kepenims ir tulžiai normaliai veikti. 
50 už Ji.00 arba 250 už $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinėje tai užsaky
kite K. S. JONAITIS, R. PH. 2735 W. 
43rd St., CHICAGO. ILL., 60632.

LEOPILLl
Garantuojame už gerą veikimą, 

nebūsite patenkinti slugrąžinsime 
nlgus.

Jei 
pl-

Gydytojų rekomenduojama.
Užsakymas

norėčiau pamėginti Leopills n 
$1.00 už 50 piliulių (arbt> 

už 250).

A8
(dedu
$4.00
Vardas, pavardė

Gatvė ................................................................
Miestas .........................................................
Valstija ............................. ....................... ..
i IIIIIIIlllllII IIliillllI IillllIIIIHIII!l*lllllllll'

Automobilio nelaimes atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
G R 6 - 7 7 7 7 24 hour towing service

Karoserljos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

Į

BODY AND FENDER WORK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS ČESAS

....... ........................ ' =^,
Lietuviška valgykit. Gražiausias lietuviš- 

. kas restoranas, kuriame gaminami lietu
viški valgiai.

Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

7-6465
4- 1540
2-2452
7- 6320
2-7476

363-0404 
PO 0-4507 
HE 5-1054 

232-2042
5- 6550
6- 2818
2-4240
5-0700
8- 0208
7- 5164
5-6368
5-0746
1- 0696 
0-3080
8- 1120
2- 0306

DU UIT
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TO 
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HE 
GR 
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TO 
AN 
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SUSTOKIT, APŽIOREKIT -
MŪSŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems i Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas.

616 W, Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7*3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje
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Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Rooseveit Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. ir šeštadieniai. nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po piet’l

T n H ‘ !A iE savim
AMO LOĄN

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEW1CZ, Prez.

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

Naujas aukštas dividendas 
/0 mokamas už investavimo

sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

U»T ANTRAD. ir PENKT........................... 9 v. r. Iki 6
VALAIMIUB. PIRMAD Ir KETV. ....................... 9 v. r. iki 9

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d........... Trečiad. uždaryta

ANGLYS
[Smcloir]
> HEATING J 

OIL #
SINCLAIR ALYVA

3605 West 63rd St.

SuperFIame

POrtsmouth 7-8020
— - - ---------------------------------------------------------------------- A

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldas, 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 BONDING
AMERICAN INDEMNITY 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE
THE HANOVER 
HIGHWAY INSURANCE 
THE HOME
INTERSTATE
LASALLE CASUALTY

Mes esame pirmaklasiai nariai

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL 
MONARCH
NATIONAL UNION 
NEW YORK FIRE 
■SECURITY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE 
UNIVERSAL INSURANCE 
WESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Chicago Board of Underwriters

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

Telefonas CEntral 6-5206



NAUJAS ŽVILGSNIS IR NAUJI DUOMENYS
Prof. kuu. t. į skaj‘- Jruūmo Centre, Ch.cjgcje

Prof. P. Rabikauskas

mą bei mokslo, meno sužydėji
mą ir aplamai — kultūrinio in
tereso gajumą.

Prof. P. Rabikausko paskai- 
mitai paruošta ir vaizdžiai 

buvo tikrai maloni,
■ 1 ,:tua!inė dovana klausyto- 

Jums.

• Pirmoji dail. J. Kelečaus 
paroda Čiurlionio galerijoje, 

1 Chicagoje, atidaroma šiandien, Jonas Kelečius 
G r galiaus universiteto (Ro- rugsėjo 25 d., 7 vai. 30 min. 

moję) profesoriui kun. dr. P. vak. Parodą rengia galerija. 
Rab kauskui šiuo metu lankan- Žiūrovo akiai išstatoma apie 30 
tis JAV, Lietuvių katalikų moks 
lų akademijos Chicagos židinys 
rugsėjo 18 d. surengė svečio pa
skaitą Jaunimo centre. Prele
gento tema — “Vyskupas Pro- 
tasevičius ir jėzuitai”. Paskai
toje buvo pateikta apsčiai visai 
naujų duomenų apie vyskupo 
Valerijono Protasevičiaus asme
nybę ir jo veiklą, o taipgi labai 
spalvingų faktų iš pirmųjų jė
zuitų Vilniuje kūrimosi dienų 
bei metų. Paskaitininkas šiai 
šešiolikto amžiaus Vilniaus pa
noramai nutapyti ir tenykščių 
žmonių santykiams nušviesti 
daug naujos, lig šiol nežinomos 
medžiagos yra radęs Vatikano 
archyvuose. Visa tai savo pa
skaitoje jis paryškino tiesiog 
literatūriniais, iš archyvų nu
rašytais anų laikų dialogais, sa
vais komentarais ir išvadomis.

Lig šiol vysk. Protasevičiaus 
vaidmuo jėzuitų Vilniuje įsikū- 
r'me ir Akademijos įsteigime 
buvo pakankamai neįvert ntas. 
Archyvai gi rodo, kad vyskupas 
kone visus savo išteklius ir vi
so gyvenimo rūpestį paaukojo, 
kad tik Vilniuje prigytų jėzui
tai, kad būtų įsteigta Akademi
ja. Jeigu Vilnius tapo universi
tetiniu miestu ir šiaurės Atė
nais, tai tik vysk. Protasevi
čiaus pastangų dėka.

Vėlgi mūsuose buvo lyg įpras
ta į anuos šešioliktojo amžiaus 
dešimtmečius Lietuvoje žiūrėti 
kaip į tamsybių bei chaoso lai
kus. Tuo tarpu nauji duomenys 
rodo, kad tai buvo, tiesa, idėjų 
kovos laikai, bet kovos ir inspi
ravo šviesių asmenybių iškili-

tapybos darbų ir keletas mo
zaikų.
darys
dr. P. 
las ir
mis yra kone kaimynai — 
abudu rokiškėnai.

Parodą savo žodžiu ati- 
Lietuvos gen. konsulas 
Daužvardis, mat, konsu- 
dailininkas savo tėviškė-

• Dail. V. Ignas padarė ap
lanką ir iliustracijas P. Nau- 
miestiškio dramų rinkiniui 
“Baisusis birželis”. Knyga išei
na šį rudenį. Ją leidžia Imma- 
culata Press, Putnam, Conn.

M. Ambrozaitienė Melancholija 
(litografija, 1964)

Čiurlionis praleido vaikystės die-1 
:ias, kaip pastebi "Lit. ir Me- 

Ttir. 37), nepakankamai 
„opagiojamas C.urlionis, jo 
ardas, kūryba. Visame mieste 

t k vienas ir prastas plakatas 
kviečia aplankyti M. K. Ciurlio- 
vo namą - muziejų, pačiame 
įuziejuje nėra katalogo, Ciur- 
on'o kūrybos aplankų, nei 

bokštelių su muzikos įrašais, 
’rimnta, kad Druskininkai — 
•visasąjunginis”, taigi, sovieti- 

>i s kurortas, kuriame vasaroja 
dešimtys tūkstančių žmonių iš 
visos Sovietų Sąjungos.

Prieplauka
Iš šiandien Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, atidaromos parodos

• šį sezoną girdėsime Travia
tą. Chicagos Lietuvių opera jau 
įniko ruoštis Verdi 3 veiks
mų operos “La Traviata” lietu
viškajam pastatymui. Operos 
choro repeticijos pradėtos. Jos 
vyksta kiekvieną penktadienį, 
8 vai. vak. Jaunimo centre. Vi
sų balsų choristai pageidauja
mi. Traviatos spektakliai įvyks 
kovo mėn. 20, 26, 27 ir balan
džio 2 d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje.

• M. K. Čiurlionio minėjimas 
Chicagoje. Nuo šio didžiojo lie-

l tuvio menininko ir muziko gi- 
(mimo šiemet rugsėjo mėn. 22 
d. suėjo 90 metų. Sukakties pro
ga Lietuvių menininkų klubas 
gruodžio 19 d. Jaunimo centre 
Čiurlioniui pagerbti ir prisimin
ti rengia, akademinį, koncertinį 
ir literatūrinį vakarą.

i

• J. J. Stukas, Lietuviškos 
radijo valandėlės New Yorke il
gametis vedėjas užbaigė savo di
sertaciją daktaro laipsniui gau
ti. Jos tema yra: “Tautinės są
monės k.lmė modernioje Lietu
voje”. Jis rūpinasi disertacijos 
išleidimu.

i

• Stravinskio, Britten ir Bal
sio kūriniai Vilniuje. Rugsėjo 
14 d. ten atidarytas simfoninių 
koncertų sezonas. Programoje 
buvo Stravinskio, Balsio ir Brit
ten muzika. Dirigavo J. Domar
kas, solistais buvo O. Šteinber- 
gaitė (fortepijonas) ir A. Li- 
vontas (smuikas). Pirmą kartą 
buvo atliktas E. Balsio kūrinys 
smuikui, fortepijonui ir orkest
rui “Dramatinės freskos”.

STANDARD Safety...
ASSURED and INSURED!

Turtas
$9,200,000.00$95,000,000.00

h
Rezervai

Current rate 
per annum

- FEDERAL 

SAVIMI

4 Times a Year
Ali Savings in by the 15th 
Earn from the lst

MOURS:
Mon. Thure. —• 9 to S 
Tim. Frt. — < to 4 
Sot. — 9 to 12 
W>d. — Closod

Standard Federal Savings visų 
taupų saugumas yra užtikrintas 
sų pajėgaus ir pastovaus įmonės ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir kiek- 

i viena sąskaita yra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora- 
tion, J.A.Valstybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų keturis 
kartus į metus, pradėkit taupyti pas 
Standard Federal.
Chicagos apylinkėj pajėgiausias

ISTANDARD
F* € EH Rf L.
SAVINGS
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• R. Saia susirūpinęs smun- 
n nčiu teatro lygiu- Atsakyda- 
as j “Lt. ir Meno” anketą, 

dramaturgas K. Saja (nr. 37) 
paskelbė eilę kritiškų pastabų 
teatro, kritikų klausimais. Pa
gal Sają, Lietuvos teatro “me
ninis lygis turėtų kelti patį rim
čiausią susirūpinimą. Užuot 
stiprinę Klaipėdos, Šiaulių, Pa-

® Nusiskųs+a, kad per men
kai propaguojamas Čiurlionis.
Druskininkuose, kuriuose M. K.1 nevėžio teatrus, aprinkom iš jų

J
1000 kalėdinių siuntinių 

be uždarbio

%

Atsidėkodama už didžiulę paramą, kurios iš savo klientų su
silaukė per pastaruosius DEVYNERIUS METUS, LIETUVIŲ 
PREKYBOS BENDROVES VADOVYBE vėl nusprendė atiduoti 
savo klientams 1000 SIUNTINIŲ UŽDARBĮ. Nepaisydama tai, 
kad sovietinės įstaigos pastarosiomis savaitėmis pakėlė muitus, 
mes siūlome SAVO KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO 
SENOMIS KAINOMIS. Šiais metais irgi parinktos siuntiniams 
specialiai Anglijoje gamintos medžiagos.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro:

D 4

2)

3)
4)

3

1
1

jardai dvigubo ploėio afgalino moteriškam kostiumui arba 
suknelei ir sijonui, rojai, žalios ar vyno spalvos.
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams 
ir kt.
didelė spalvota šilkinė skarelė.
pora moteriškų ar vyriškų kojinių.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $50.
MOŠŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK 
J.A.V. $29.00, Kanados $31.25, sterlingais £10.5.6, įskaitant 
visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas siuntinys Nr. 1), kurį
sudaro :
D 8 jardai dvigubo pločio afgalino, 2 moteriškiems kostiumams 

arba 2 suknelėms ir sijonams rojai, žalios ar vyno spalvos, 
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir 
kt.
didelės spalvotos šilkinės skarelės, 
poros moteriškų ar vyriškų kojinių.
MŪSŲ KALĖDINE KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK 
J.A.V. $49.00, Kanados $52.90, sterlingais £17.6.0, įskaitant 
visus mokesčius. Taigi dar papildomai sutaupoma J.A.V. 
$9.00, Kanados $9.72, sterlingais £3.3.9.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro:

D

2)

3)
4)

2)

3)

4)

5)

į

6

2
2

3% jardų gabardino ar flanelės vyriškam ar moteriškam 
kostiumui tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos, 
jardai paltinės medžiagos vyriškam ar moteriškam ar 2 
vaikiškiems paltams tamsiai mėlynos, mėlynos, kupranuga
rio, pilkos ar rudos spalvos.
jardai plaunamo aksomo moteriškam kostiumui arba suk
nelei ir sijonui vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos, 
jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms, 
suknelėms ir kt. juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos 
spalvos.
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir

3

4

4

3
kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $95.00.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK 
J.A.V. $55.00, Kanados $59.40, sterlingais £19.9.6, įskaitant 
visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4, kurį sudaro:

D 6% jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškiems ar moteriškiems 
kostiumams tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos.

8 jardai afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba 2 sukne
lėms ir 2 sijonams rojai, žalios,ar vyno spalvos.

8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškiems kostiumams ar
ba 2 suknelėms ir 2 sijonams vyšninės, rojai, žalios ar ru
dos spalvos.

4) ' 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms ir
kt. juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos.

5) 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140.000.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIK 
J.A.V. $75.00, Kanados $81.00, sterlingais £26.11.3, įskai
tant visus mokesčius.

Kaip ir visada, KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO 
gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar būtų mūsų klientas, ar kitų 
firmų. Norėdami duoti visiems VIENODAS GALIMYBES, mes 
nusprendėme APRIBOTI UŽSAKYMUS — TIK PO VIENĄ SIUN
TINĮ KIEKVIENAM, O KAD NEBŪTŲ NUSIVYLIMO, UŽSAKY
MUS PRAŠOM SIŲSTI TUOJAU.

Priiminėsime po $1.00 ar 10 šil. užstato iš tų, kurie norės sau 
užsitikrinti KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, ir lauksime iš 
jų galutinio užsakymo iki 10 savaičių.

Jei kas paprašys, mes ORO PAŠTU nemokamai pasiųsime į 
bent kurį pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius.

Be kita ko, kas gali, prašom rašyti mums anglų kalba. 
Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai 

pasiųsime kitą siuntinį.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, dėl to 

gavėjui nebereikės nieko primokėti.
4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.

2)

3)

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341. Ladbroke Grove
LONDON W. 10 ENGLAND

1

oi g. ažu ne atliekamus akto- 
us ir įkūrėme dar vieną — 

V.ln.aus Jaunimo teatrą. Mene 
kiekybės keliu toli nenueisi. 
Kalbą apie negalavimus drama
turgijoj reiktų pradėti nuo tam 

kros anem jo3 mūsų teatre... 
Kokia dramaturgija, tokia ir

. s kr t ka. Čia gerai, čia blo- 
5 au, o čia fe-fe... Dramaturgui 
negali padėti ‘kritikos balsas* 
;š neišmanėlio lūpų. Netikrą 

’larą vadiname šundaktariu, 
šmanėl s kritikas karta s 

n" t?atrologu...” Po šių

iŠ

pastatų K. Saja pras.tarė: “ka- 
z;n ar po to, ką čia pasakiau, 
nors vienas teatras bepaims 
statyti mano naują pjesę...”

— Amerikos psichologijos 
daktaras Eduardas Hallman pa 
slryžo ištirti, kuriuos žodžius 
dažniausiai vartoja Amerikos 
gyventojai. Pasirodė, kad daž
niausiai vartojami žodžiai yra: 
pinigai, rinkti, sąskaita, garan
tija ir kt.

FUNERAL HOME

T H RE E
A1R-CONDITIONED CHAPELS

it

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

L 4605-07 South Hermitage Avenue 
| Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 h LA 3-9852

'4 i

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M* NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
*91J West lllth Street 

^džiausiąs Paminklams Planu 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3*6335
Vienas blokas nuo kapiniu

Petkus įPfef
TĖVAS IR SOM

MARŲUETTE FUNERAL HOME N/M ri
TRYS MODERNIOS KOPLYClt

2533 VVest 71 st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-00

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

JURGIS F, RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
4424 W. 89th STREET Tel. REpublic 7-1213
4814 W. 33rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401
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Petunijos (litografija 1965)Marija Ambrozaitienė
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1$ PASAULIO LIETUVIU KATALIKIŲ 
MOTERŲ SĄJUNGOS VALDYBOS 

VEIKLOS
Paskutiniame Lietuvių katali-' kos žodžių, kuriuose buvo pa- 

kių moterų sąjungos valdybos brėžta, kad šis ordinas yra 
posėdyje rugpiūčio mėn. New I simbolis kovoje už Lietuvos ir 
Yorke, tarp kitų einamųjų rei-1 pavergtų tautų laisvę, ir jo su
kalu, buvo svarstoma, kaip ak-1 teikimas dar daugiau įpareigoja 
tyviau įsijungti, pasiruošti ir I dirbti Dievo, Tėvynės bei žmo- 
dalyvauti Lietuvių katalikų kon-1 nijos gerovei, valdybos narės 
grėsė Šiluvos koplyčios pašven-1 drauge su dvasios vadu prel. 
tinimo proga 1966 m. Washing- J. Balkūnu prie vaišių stalo tę- 
tone. Sąjungos valdybos pirmi-' sė pasitarimą. Posėdis įvyko T. 
ninkei M. Galdikienei vadovau
jant, nebe pirmą kartą iškeltas 
klausimas, kaip paskatinti jau
nąsias katalikes moteris akty- 
vesnėn lietuviškon ir tarptauti- 
nėn veiklon. Iki šiol PLKOS su
ruoštos studijų dienos sutraukė 
daugiausia vidurinės ir vyres
nės kartos lietuves. Iškilo lietu
vaitės atstovavimas Tarptauti
nėj mergaičių federacijoj, rinki
mai į Pasaulio katalikių moterų 
.unijos biurą, PLKOS statuto 
keitimas ir kiti svarbūs klausi
mai.

Posėdyje dalyvavo iš Pary- 
žiaus atvykusi PLKOS atsto-) 
vė, Pasaulio katalikų moterų 
un'jos b uro narė ir Tylos Baž- 
nyčos be’ Egzilų komisijos pjr- 
m;n nkė B. Šlepetytė - Vensku- 
vienė. Ji padarė platesnį prane
šimą apie šo biuro (UMOF) 
ve'klą ir jo vertingą įnašą Jung
tinėse Tautose, UNESCO, Eu
ropos Taryboje ir kitose tarp
tautinėse institucijose. B. Vens- 
kuvienė informavo ap e atskirų 
komisijų darbą, kurios telkia 
jėgas ir deda visas pastangas 
pagerinti moterų padėtį pasau
lyje. Joms teikiama mokslinė ir 
materialinė pagalba, šiuo metu 
kreipiamas ypatingas dėmesys 
į Pietų Amerikos, Azijos ir Af
rikos moteris. Pasaulio kat. mo
terų unijos biuro posėdžiuose 
aptariamos ir sprendžiamos šei
mos, moters darbo, suaugusiųjų 
auklėjimo ir kitos problemos. 
Ruošiamos studijų dienos, lei
džiamas biuletenis įvairiom kal
bom. UMOF biuro narės yra 
kviečiamos ir dalyvauja Visuo
tiniame Vatikano suvažiavime, 
yra nuolatiniam glaudžiam ry
šyje su šv. Sostu.

B. Venskuvienė, be nuolatinių 
pareigų šiame Pas. kat. moterų 
centre, taip pat vadovauja Ty
los Bažnyčios ir Egzilų komisi
jai. Ši komisija visame laisva
me pasaulyje įvedė Tylos Baž
nyčios prisiminimo ir maldos 
dieną, kuri yyra kasmet rengia
ma spalio mėn. Komisijos narės 
rašo atsišaukimus ir aplinkraš
čius, renka medžiagą, informuo
ja pasaulio spaudą, kalba per 
įvairių sostinių radiją ir televi
ziją. Skaito paskaitas apie pa
dėtį pavergtuose kraštuose, rū
pinasi siuntiniais, teikia pagal
bą atvykstantiems iš už geleži
nės uždangos.

Po šio pranešimo ir diskusijų, 
kuriose dalyvavo PLKOS narės 
— M. Galdikienė, dr. A. Radzi- 
vavienė, A. Dumbrienė ir dr. 
Šlepetytė - Janačienė, įvyko ki
ta reikšminga šio posėdžio die
notvarkės dalis. Prel. Jonas Bal
kūnas, PLKOS dvasios vadas, 
vyskupo V. Brizgio įgaliotas, Bi
rutei Šlepetytei - Venskuvienei 
iškilmingai įteikė šv. Sosto or
diną - medalį “Pro ecclesia e 
pontifice” už nuopelnus tarptau
tinėj veikloj, atstovaujant Lie
tuvą ir visas pavergtas tautas. 
Po širdingų sveikinimo ir padė-

J. Šlepečių bute New Yorke. 
Taip pat dalyvavo inž. A. Vens- 
kus, Europos Jaunųjų krikščio
nių demokratų pirmininkas.

PLKOS šių metų spalio 17 d., 
sekmadienį, ruošia Tylos Baž
nyčios minėjimą New Yorke 
Carnegie Endowment salėje ša
lia Jungtinių Tautų rūmų. Šio 
minėjimo prelegentu bus prel. 
Jonas Balkūnas, daugelio tarp
tautinių ir lietuviškų organizaci
jų pirmininkas. Visi lietuviai ir 
kitatauč ai yra maloniai kvie
čiami atsilankyti.

PLKOS informacija

Daugiau kaip 10 tūkst doleriu duota 
labdarai ir 1'etuviy kult, reikalams

15 metų Lietuvių gailestingų seserų veiklai

“Tai vertas pagarbos ga. se
serų s-gos narių ’ darbštumas, 
kurios reiškia gilią padėką mū
sų mieliems tautiečiams. Ypa
tinga padėka priklauso: gydyy- 
tojams, Liet, taupymo ir skoli- 
n'mo bendrovių prezidentams, 
Liet, laidotuvių direktoriams, 
visiems verslininkams ir visiems 
mūsų brangiems svečiams, ku-

Prel. J. Balkūnas įteikia B. Šlepetytei - Venskuvienei, Pasaulio katali
kių 'moterų unijos biuro narei, Šv- Tėvo ordiną. “Pro ecclesia e ponti- 
fice” už nuopelnus tarptautinėj veikloj, šalia Pas. liet, katal. moterų 
sąj. valdybos narės: A. Dumbrienė, M. Galdikenė, T. Šlepetienė, dr. A. 
Radzivanienė, dr. A. šlepetytė - Janačienė ir J. Šlepetys.

r 1•u

seserų egzaminų ko- 
pirmininkė B. Taylor 
taip pat Lietuvos dip- 
ministeris St. Lozorai-

JAUTIENOS KEPSNIS
STEFANIJA STASIENfi, Cleveland, (Ohio.

Jautienos kepsniai (steaks) 
yra įvairių rūšių ir įvairių kai
nų, tai priklauso nuo raumens, 
iš kurios kūno dalies paimtas. 
Geriausi yra šie: Dėl Manico, 
T. Bone steak, Rib steak, Bos
ton strip steak, Cube steak, 
Round steak ir t. t. Tačiau vi
sų šių išvardintų kepsnių minkš
tumas ir skonis priklausys gry
nai nuo jų paruošimo būdų. Ži
noma, tokie kepsniai, arba kaip 
čia paprastai vadinami steikai, 
yra kepami įvairiais būdais. Vie
ni mėgsta juos gerai iškeptus, 
kiti pusiau žalius ir t. t. Tačiau, 
kas mėgsta minkštą ir sultingą 
mėsą, siūlyčiau tiems pamėgin
ti šį kepimo būdą.

Gaminimo būdas

išvardintos 
Onion soup 

popieriaus

mėsą padėti ant skardos ir kep
ti orkaitėje 350 laipsnių karšty
je, apie 1:20 vai. Taip pat- su
vyniojus ir bulves į tokį pat po
pierių irgi pakepti orkaitėje. 
Jei mėsos gabalai būtų ploni, 
tai galima po du gabalus į tą 
patį popierių suvynioti.

Iškepus, atsargiai išvynioti 
mėsą ir padėti ant lėkštės, po
pieriuje esamą skystimą užpilti 
ant mėsos arba sutirštinus pa
daryti iš jo padažą. Duoti į sta
lą kartu su keptom bulvėm. Tin
ka įvairios salotos, šis kepimo 
būdas tuo geras, jog mėsa bū
na visuomet minkšta ir sultin
ga, nes, kepusi jos pačios sulti
ny ir, be to, nereikalauja jokios 
priežiūros laike kepimo. Šiuo 
būdu gali ir vyrai su “steikus” 
kepti, nes būdas labai nesudė
tingas ir nereikalaująs ilgo lai
ko.

Imti: bet kurios 
jautienos; “Lipton 
mix” ir aliumino 
(Aluminum Foil).

Į lėkštę supilti minėtos “onion 
soup mix” ir, paėmus jautienos 
mėsos gabalėlį,, pavolioti abi pu
ses. Taip pavoliotą mėsą uždėti 
ant paruošto lakšto aliumino 
popieriaus ir, tada užlenkus 
kraštus, gražiai ir sandariai su
pakuoti, kad atsiradęs iš mėsos 
skystimas neišbėgtų. Suvyniotą f

I fondui $1,000; 5) Jaunimo cenf-1 
rui $500 ; 6) Lituanus žurnalui 
$460; 7) Altui $125; 8) N. Pr. 
seselėms Putname $146; 9) Var
go mokykloms Vokietijoj $200; 
10 Studentų šalpos fondui $100; 
11) Kultūros fondui $235; 12) 
Tėvų Jėzuitų statybai $100; 13) 

Į Vengrų pabėgėliams $50; 14) 
Parodų įvairiems komitetams 
$100. Smulkesnėm sumom bu
vo remta: a. a. prof. Biržiškų 
k-tai skautų vienetai, Lituanisti 
nės mokyklos vietoje, sporto iš
vykos, Jaunimo ir Kultūros kon
gresai ir ligos paliesti vietoje. 
Tai buvo atlikta Chicagos s-gos 
narių darbštumo ir jųjų šeimų 
pagalbos dėka.

Dabar narių s-ga turi 89. Ta
čiau vyyresniosios pavargo, to
dėl stengiamasi, kiek galima, 
pritraukti lietuvaites, baigusias 
seserų mokyklas čia. Ir šiemet 
keletą lietuvaičių yra baigu
sios slaugymo mokyklas, kurias 
norima svečiams pristatyti kon
certe - baliuje, įvykstančiame 
spalio mėn. 2 d. 8 v. v. “Wes- 
tern Ballroom” salėj. Programo
je — baleto šokėjai: Violeta 
Karosaitė ir Jaunutis Puodžiū
nas. Šokiams gros Neolituanų 
orkestras. Staliukus prašo už
sisakyti — GR 6-2984 ryte, PR 
6-5015, HE 6-2643 ir, be to, bus 
galima prie įėjimo.

Pelną s-ga paskirs šalpai ir 
Senelių namams Putname bei 
Kultūriniams reikalams. Gail. 
seserys maloniai prašo, minėda- 
mos 15 metų savo veiklą, visų 
mūsų tautiečių paremti šį jų 
darbą auka arba atsilankymu 
koncerte - baliuje. Iki malonaus 
pasimatymo!

E. Vaškūnienė

rie taip gausiai atsilanko į gail. 
seserų parengimus”, pareiškė 
s-gos pirmininkė. Dar pridėjo: 
1950 m. gegužės 13 d. buvo su
kviestas seserų susirinkimas. 
Dalyvių buvo 13. Išrinkta val
dyba, kuriai buvo pavesta rū
pintis savos profesijos teisėmis. 
Šitai valdybai pilnai pavyko įgy
vendinti. 1951 m. lapkričio 4 d. 
buvo surengtas 30-ties metų su
kaktuvinis minėjimas nuo Lie
tuvos gail. seserų s-gos įsistei- 
g mo Lietuvoje — 1921 m. lap
kričio 1 d. Kaune.

M nė j mas pradėtas šv. mi- 
šiomis Šv. Jurgio par. bažnyčio
je. La ke pamaldų giedojo ope
ros sol stė Vincė Jonuškaitė. 
Minėjimas ir koncertas - balius 
įvyko Dariaus - Girėno salėse. 
Jį s-gos minėjimą sveikino: “II- 
1 nois Statė Board” direktorius 
ir gail. 
misijos 
raštu, o 
lomatai:
tis, o dr. P. Daužvardis sveiki
no asmeniškai; buv. Liet. gail. 
seserų s-gos garbės pirmininkė 
Sofija Smetonienė; gen. V. Na- 
gius; Liet. Raud. Kryžiaus var
du dr. VI. Ingelevičius ir daug 
kitų gydytojų ir gail. seserų iš 
kitų Amerikos ir Kanados vals
tybių.

Koncertas - balius sutraukė 
pilną salę svečių. Programą at
liko: Liet, operos primadona 
Vincė Jonuškaitė ir solistė Sta
sė Klimaitė, akomp. muz. A. Ku- 
čiūnui. Gautą pelną s-ga išskirs
tė jau tada labdarai: ligoniams 
Vokietijoje ir Altui. Koncertai - 
baliai yra tapę s-gos tradicija. 
Gautas pelnas visad skirstomas 
šiems lietuvių kultūros ir lab
daros reikalams: 1) Siuntiniams 
į Sibirą ir Lietuvą $2,100; 2) 16 
Vasario gimnazijai $1,235; 3) 
Gautingo sanatorijai ir kitiems 
ligoniams $1,200; 4) Lietuvių

IŠ MOTERŲ PASAULIO
★ Lietuvos Dukterų dr-jos, 

kuriai sėkmingai vadovauja 
energingoji Elena Kučiūnienė, 
tradicinis rudens koncertas - 
vakarienė įvyks spalio 9 d. 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro di
džiojoje salėje, Chicagoje. Pro
gramai vadovaus aktorė Birutė 
Briedienė, kuri pereitą kartą 
labai sumaniai pravedė visą pro
gramą ir mokėjo vykusiai nu
teikti publiką savo artistiškais 
gabumais. Meninėje dalyje: sop
ranas D. Stankaitytė, violenče- 
listas P. Armonas ir fortepijonu 
— muz. Aleksandras Kučiūnas. 
Sveč:ai bus vaišinami pačių na
rių gamintomis vaišėmis, veiks 
gėrimų bufetas, šokiams gros 
Neo - Lithuania orkestras, o do
vanų šulinys bus neišsemiamas 
gražiausiais laimėjimais. Lietu
vos Dukterų dr-ja tiktai nuo 
šių metų kovo 15 d. ligi rugsė
jo 19 d. vienu ar kitu būdu pa
gelbėjo 37 asmenims — vargs
tantiems lietuviams šiame kraš
te. Jiems išdalinta pašalpų už 
2,291 dol. 98 c. Tačiau tai nėra 
vienos draugijos monopolis, be 
pačios visuomenės — stipriau
sios rėmėjos, draugija būtų be
jėgė. Teisinių patarimų teikime 
jų reikalingiems, ligonių lanky
me ligoninėse, senelių prieglau
dose, drabužių, baldų, reikalin
giausių reikmenų sutelkime vi
suomenė visados maloniai savo 
doleriais paremdavo gražų drau
gijos artimo meilės darbą. Ir 
dabar narės tikisi gausaus vi
suomenės atsilankymo ir prisi
dėjimo prie vargšų sušelpimo.

★ Giedrė šalčiūtė - Sidrienė, 
pati gydytoja ir gydytojo žmo
na, uoli lietuviškų reikalų tal
kininkė, nuolatinė šalpos bei 
kultūrinių reikalų rėmėja, susi
laukė devinto kūdikio — duk
relės.

“Vokiečiai be permainų, 
vokietės pasikeitusios į 

gerą pusę"
Marlies Scholtz, 37 metų, yra 

įsteigusi “moteriško grožio aka
demiją” ir dabar steigia pana
šią akademiją vyrams. Marlies 
Scholtz viešai pareiškė, kad vo
kiečių moterų prieškarinis ne
rangumas, nutukimas ir grakš
tumo stoka esą praeities daly
kai. Šių dienų vokietės laiko
mos dailumo, grakštumo, mote
riško grožio pavyzdžiu, o vokie
tis, kaip ir prieš karą, nemoka 
pasijuokti iš savęs, nemoka ža
viai elgtis su moterimis, savo 
žemesnybės kompleksą iškrauna 
pergreit važiuodamas automo
biliu, yra rėksmingas, nes riks
mu nori atkreipti dėmesį į sa
ve. “Pavyzdys eina iš viršaus. 
Pastebėjau, kaip skandalingai 
laikėsi prezidentas Luebke Bri
tų karalienės Elzbietos II vizi
to metu”, pasakė Marlies 
Scholtz.

Liet, gail- seserų sąjungos valdyba ir revizijos komisija. Trūksta sese
rų: Onos Jurkšaitienės ir Julijos Naruševičienės. V. Noreikos nuotr.

Aktore apie religiją
žymioji aktorė Helen Hayes 

pasipasakoja savo biografijoje, 
kuri yra spausdinama dabar Mc- 
gyvenimą, o vienuolėms padeda 
nuę religijos ir Dievo”. Tai įvy
ko jos pasisekimo bei garsumo 
zenite. Tačiau ji “ieškojo kelio 
atgal” po didelės asmeniškos 
tragedijos.

Toji tragedija, jos minima 
“A Gift of Joy” knygoje, kuri 
bus greitai atspausdinta, buvo 
jos jaunos dukrelės Mary Mc- 
Arthur mirtis. “Aš pajutau be
galinę, desperatišką pagalbos 
troškimą”, rašo ji, “tokios pa
galbos, kokios joks mirtingas 
asmuo man nesugebėtų suteikti. 
Todėl mėginau karštligiškai ieš
kotis kelio atgal prie vienintelės

i pasilikusios vilties — Dievo, ieš
koti artumo ir dvasios ramybės 
ir Dievuje suradau draugą ir 
stiprybę”.

Toliau knygoje ji giria kata
likų discipliną, kurią ji pajuto 
besimokydama katalikiškose mo 
kyklose. Ir didžiausioje nelai
mėje toji disciplina padėjo jai 
išsilaikyti.

Nauja idėja moterims
Vokiečių, austrų ir šveicarų 

moterys tapo “vienuolėmis vie
nai savaitei” specialiose pasau
lietėms moterims surengtose re
kolekcijose benediktinių seserų 
vienuolyne, esančiame Tetten- 
weiss, netoli Passau, Vokietijo-

V. Noreikos nuotr.

— Jeigu prinokę pomidorai 
yra laikomi 17 C. temperatūro- j 
je, jie netenka savo spalvos jau 
keturių dienų laikotarpyje. Lai
kant 10 C temperatūroje,, jie 
tik dalinai nustoja savo spalvos. 
Bet 21 C temepratūroje, jų spal j
va pasidarydavo dar ryškesnė. Į Liet. geli. seserų s-gos narės po susirinkimo Jaunimo Centre, Chicagoje.

Ką reiškia mandagumas 
seniau

Ar jūsų vyras dar vis atida
ro automobilio duris jums? Jei 
ne, paskaitykite jam ...iš 1907 
m. etiketo knygos: “Padedant 
moteriai įžengti į vežimą, džen
telmenas turi žiūrėti, kad jos 
sijonas ar suknelė būtų apsau
gota nuo rato, purvo ar dulkių. 
Tam tikslui jai turi būti paduo
tas apdangalas. Prieš atsisės
damas, džentelmenas turi aprū
pint: moterį šiaušteliu (šaliku), 
paduoti skėtį ir vėduoklę ir pa- 
s’rūpinti, kad ji jaustųsi visais 
atžvilgiais patogiai”.

.IIIIIIIIIIIIIIHIIIHItMUo:

je. Tos pasaulietės net dėvi spe
cialų drabužį, kaip vienuolių, 
vadina viena kitą “seserimi”, 
takosi vienuoliškų taisyklių ir 
lanko konferencijas bei turi 
įvairias meditacijos valandas.

Vienuolyno vyriausioji — 
abatė Michaela Harberberger 
pasakė, kad tokios rekolekcijos 
duoda progos pasaulietėms mo
terims pažinti vienuolių vidaus 
Call žurnale, kaip ji “atsitolino 
suprasti visas problemas, su 
kuriomis susiduria pasaulietės.

Nedirbančios žmonos vertė

, Viena Olandijos apdraudos 
, bendrovė apskaičiavo, kiek ver

tas darbas moters, nedirbančios 
nei fabrike, nei raštinėje, o tu
rinčios du vaikus ir tedirbančios 
savo šeimos namuose. Tos bend
rovės ekonomistai apskaičiavo, 
kad tokia moteris 44 valandas 
savaitėje dirba kambarinės tar
naitės darbą, 14 valandų — vi
rėjos ir indų plovėjos, 8 vai. siu 
vejos, 6 valandas — kvalifikuo
tos slaugės, 7 valandas korepe- 
titorės ir auklėtojos, 5 vai. sa
vo vyro sekretorės ir 8 vai. “so
cialinės” damos. O tai reiškia, 
kad “nedirbanti" moteris dirba 
98 valandas savaitėje. Turint 
galvoje jos darbo rūšis ir ant- 
valandžius, reikia pripažinti, 
jog jos darbas 60% šeimų yra 

i vertesnis negu jos vyro uždir
bama metinė alga. Bendrovės 
apskaičiavimu, metinis nedir
bančios moters uždarbis vertės 
atžvilgiu siekia maždaug 8,000 
dolerių.

Naujosios įkūrėjos

Peru Andų kalnuose, prie Ti- 
ticaco ežero, įsisteigė pirmoji 
užsieniečių misija — dominiko
nų seserys. Sesuo Marija Se- 
bastian prisijungė iš New Or- 
leans prie kitų dominikonų sese
rų, kurios jau prieš metus atsi
dūrė Peru, ieškodamos sąlygų 
įsikurti.
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