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ČIURLIONIO ŽMOGIŠKOJI DIDYBĖ 
Kai kūrėjas yra didelis ir šalia savo kūrinių 

N. Dmitrijevskio medž. raižinys i 

Jau taip gyvenimo kasdieny-; 
beje jprasta, kad didelių rašy-! 
tojų, muzikų, menininkų ar 
mokslininkų gyvenimo kelią pa- i 
sekdami, mes vis įsidėmim la-
biau tai, kas lyg ir kontrastuo- \ 
j a su kūrėjo didybe, mes vis su 
malonumu dažnai kartojame 
anekdotus, iškeliančius garseny
bių žmogiškas silpnybes. Yra 
savotiškai patrauklu ir įdomu 
sužinoti, koks iš tikrųjų buvo 
tas ar anas žinomasis paprasto
je kasdieninio gyvenimo srovė
je, ne vien tik savo didybėje, 
bet ir silpnybėje. Žmogiškas 
smalsumas čia visai supranta
mas ir pateisinamas. 

Putos ir gilmenys 

Tačiau jau kiek blogiau, kai 
tokių anekdotų anekdotėlių tva
ne susiformuoja nuotaika, ku
rioje pradedama tikėti, kad jei
gu nori būti geru rašytoju ar 
menininku, tai privalai būti i r ! 
savotišku plevėsa, gal girtuok-' 
lėliu, gal kitus stebinančiu pa-j 
daužą a r kokiu nors kitokiu • 
"originalu" savo dvasioje ar 
net ir išorinėje išvaizdoje. Iliust- : 
racijai pakanka tik užsukti bet 
karią dieną kad ir j Chicagos ' 
Meno institutą, ir neišvengsite 
tiesiog tragiško vaizdo: daug 
kur matysite slampinėjančius 
jaunus, barzdomis apsiželdinu-
sius žmones; ir vyriškieji ir mo- ' 
teriškosios apsirengę kone mai-
šais, vieni apsimovę auliniais I 
batais, kiti gi ir visai basi. Ir 
kiekvienas jų, t u r būt, šventai 
įsitikinęs, kad jo barzdoje ar 
dirbtiniuose skuduruose slepia-1 
si nepralenkiamas geniališku- j 
mas. Tačiau gyvenimo realybėje I 
a r netaps dauguma šių jaunų ; 
žmonių tik nuolikomis, kai, pra- i 
ėjus kelerių metų svaičiojimui, j 
jie pamatys ir savo kūrybinį 
nepajėgumą ir prieš ateitį sto
vės ne tik tuščiomis rankomis, 
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bet, gal bū t , ir vėjų išpūstomis 
galvomis. 

Ir jau labai negerai, kai pro 
; šitokias. Balio Sruogos žodynu 
i tariant , kul tūr inio gyveninio pu-
\ t a s mes dažnai neįžiūrime tik- \ 
\ rujų kūrybos gilmenų, nemato- ; 

: me t ikrojo kūrėjo — Žmogaus, 
įtemptai dirbančio prie rašomo- : 

, jo stalo, pr ie pianino, prie mol- | 
i berto. Besigraibstydami anekdo-
I tų, gana retai pakalbame apie 
Į to ar k i to kūrėjo angažavimąsi 
bendram žmonijos labui, apie 
to ar k i to nepalaužiamą apsi
sprendimą už savo tautą net 
nepalankiausiose aplinkybėse, 
net savo asmeniškos kar jeros 
bei gerovinės atei t ies kaina. I r 
savo tau to je apsčiai a t r a s tume 
vardų, kurie kaip žvaigždės 
šviečia istorijos ūkanose ne t ik 
savo kūrybos rezultatais , bet 
ir savo grynai žmogiškuoju AŠ 
santykyje su Dievu, su pasau-

Į liu, santykyje su savo t au t a . Į 
į Ta grynai žmogiškoji apsispren-
I dimo didybė, su jungta su kūry-
| biniu polekiu.karp tik dažniau
siai ir g imdo žmonijai nemirtin
guosius. 
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KLAUSIMU 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 

Donelaitis, Maironis i r 
Čiurlionis 

Man, sakysim, Donelaitis y ra 
didelis ne vien t ik dėl to , kad I 
jis parašė "Metus" , o ir dėl to, 
kad jis juos ryžosi rašyt i lie- Į 
tuviškai, bet ne vokiškai. P a t s j 
gi buvo išsimokslinęs vokiško- j 
šios kul tūros klode; lietuvybė 
jau ir Donelaičio laikais Mažo- 1 
joje Lietuvoje t i rpo, ir joje ra- \ 
šytojui rodos jokios l i teratūrinės 
ateities nebuvo nei savo raš tų 
išleidimo, nei skaitytojų buvimo 
prasme. O vis dėlto ir šitokio- j 
je beviltiškoje situacijoje Done- \ 
laitis, ir kaip rašytojas ir kaip 
žmogus, apsisprendė už lietuvy- , 
bę. Mūsų čionykštės naujosios i 
lietuvių ka r tos bręsta ir moks-
linasi g a n a analogiškoje situaci
joje. O a r daug iš jų paseka 
Donelaitį ? 

Panaši kalba būtų i r apie i 
Maironį. Pr ie jo milžiniško poe
to talento man vis prisideda ir 
jo žmogiškojo apsisprendimo 
didybė. Kada į lenkų kultūrą, 
o tuo atveju ir į aukštuosius 
Bažnyčios hierarchus j a m du
rys būtų buvę visur plačiai at
viros, j i s rinkosi vis dėlto tik 

kuklias kunigų seminarijos rek
toriaus pareigas ir poetiniam 
savęs išsisakymui kalbą, kurio
je tvirtesnės eilėdaros tada dar 
beveik nebuvo, tačiau kuri buvo 
jo gimtoji kalba. 

Šitokia prasme prie Donelai
čio ir Maironio man visada šlie
jasi dvigubas, o gal net ir tr i
gubas ,tiesiog sunkiai aprėpia
mas M. K. Čiurlionio talentas. 

Žvilgsnis j Druskininkus ir 
Vilnių 

Čiurlionis juk savo jaunystė
je ir vėlesniais studijų metais 
brendo taipgi svetimų kultūrų 
aplinkoje: kunigaikščio Ogins
kio dvare Plungėje, Varšuvos 
ir Leipzigo konservatorijose, 
Varšuvos meno mokyklose ir 
pagaliau Petrapilio menininkų 
draugystėje. Man ir šiandien at
rodo t ikras stebuklas, kad Čiur
lionis tapo ne kieno kito, o lie
tuvių dailininku ir muziku, o 
jei būtų per anksti nemiręs, gal 
ir rašytoju. 

I r kas nuostabiausia, kad jis 
pajudinti Lietuvos kultūrinius 
dirvonus apsisprendė tada. ka
da, kaip tapytojas ir kaip mu

zikas, savo tautoje nerado be
veik jokio atliepio. kada plates
nės muzikos ir meno srityse iš
prususios lietuviškos visuome
nės nei Vilniuje, nei Kaune be
veik kaip ir nebuvo. 

Ir sunku šiandien net įsivaiz
duoti, kokia turėjo būti meni-

; ninkui pagunda jaugti, saky-
j sim, kad ir į Varšuvos lenkiš-
: kąją šviesuomenę. į šviesuome-
j nę su europinėmis manieromis, 
' su galerijomis ir meno parodo-
; mis, su salonų pokalbiais bei 
aukšto iygio koncertais. Bet 
Čiurlionis neabejodamas šioje 
pagundoje renkasi tėviškės 
Druskininkus, Vilnių ir savo 

; dar tik kultūriniam gyvenimui 
beatsibundančią tautą. Tiesiog 

; vėlyvesnio Dariaus ir Girėno 
' testamento žodžiais skamba 
įjau 1905 metų Čiurlionio apsi
sprendimas: "visus savo bu
vusius ir būsimus darbus skirti 

; Lietuvai". 

Auka ir pareiga 
Ir jis šitai padarė, nežiūrėda

mas nieko. Jo likusiuos užra-
\ suos bei laiškuos skaitome, su 
I kokiu tiesiog vaikišku džiaugs-

Kex (aliejus, 1909 m.) 

mu jis laukė konkursą laimėju
sio savo kūrinio koncerto Var
šuvoje. Ir jo džiaugsmas turėjo 
virsti karčiu liūdesiu, kai kon
certas buvo atšauktas vien tik 
dėl to, kad kompozitorius ne
svyravo pasisakyti esąs lietu
vis. Ogi vėl jo didžios aukos 
darbas Vilniuje su lietuviškuo
ju choru, kuriame dainininkai 
gera dalimi buvo paprasti dar
bininkai, be jokio muzikinio iš
silavinimo, net be balsų. Bet 
reikėjo ką nors daryti, kad lie
tuviškieji kultūros dirvonai pa
judėtų. Ir Čiurlionis juos vertė, 
kai nebuvo kito. 

Didybė paprastume 

Pagaliau pati žmogaus didy-
; bė yra akivaizdi ne tik genijaus 
i pasiektose aukštybėse, bet ir 
; didžio žmogaus kiek retesniame 
I asyžietiškame paprastume. Man 
į vis atrodo, kad dvigubai yra di-
į dėsnis tas žmogus, kuris, ne-
; žiūrint savo vardo garso, moka 
; būti ir su mažiausiais nuošir-
; džiu ir paprastu. Nepaslaptis. 
; kad meno žmonių tarpe apstu 

(Nukelta > 2 pusi) 

J. Plačas neseniai "Drauge" 
iškėlė specialių žodynų litua
nistinėms mokykloms reikalą. 
Jis mano, kad specialus iliust
ruotas žodynas galėtų būti pa
ruoštas kolektyvo bendromis 
jėgomis. Kiek atsimenu, mo
kyklinio žodyno reikalu ne 
kartą yra rašęs ir torontiškis 
pedagogas A. Rinkūnas. 

Bet ryšium su tuo kyla ir 
kitas klausimas: ar mūsų li
tuanistinėms mokykloms to 
vieno žodyno tereikia? Mūsų 
nuomone, joms iš tikrųjų dar 
daug ko t rūks ta — ir žodynų 
žodynėlių (iliustruotų ir pa
prastų), i r geros, pagal ameri
kinius metodus paruoštos, lie
tuvių kalbos gramatikos, ir 
tinkamai paruoštų skaitinių, ir 
metodinių nurodymų mokyto
jams, ir gal dar kai ko. 

J . Plačas iškėlė teisingą ko
lektyvinio darbo mintį. Kolek
tyviniu būdu galima daug grei
čiau ir net sėkmingiau darbą 
atlikti. Be t jis nenurodė, kas 
tą kolektyvą turėtų organi
zuoti. Mūsų nuomone, tai bū
tų mūsų švietimo institucijų 
pareiga. Turime PLB Švieti
mo tarybą, turime JAV LB 
Švietimo tarybą, berods LB 
Chicagos apygardos Švietimo 
tarybą ir gal daugiau panašių 
tarybų. Iki šiol nebuvo girdėti, 
kad jos būtų ką daug nuvei
kusios. Tad laikas būtų joms 
pajudėti. Pirmiausia jos turi 
apsvarstyti, kas mūsų litua
nistinėms mokykloms dar būtų 
reikalinga: paskelbti savo pla
ną viešai, kad jį galima būtų 
padiskutuoti; ir paskui imtis 
iniciatyvos tą planą vykdyti. 

Gal būt, būtų reikalinga su
daryti paskiras kolektyvines 
grupes kiekvienam atskiram 
dalykui ruošti. 

Plačas ir Rinkūnas jau yra 
kalbėję apie specialius žody
nėlius. Norėtume čia pridurti, 
kad lituanistinėms mokykloms 
trūksta ir geros lietuvių kal
bos gramatikos. Dabar varto
jama dr. A. šešplaukio pa
ruošta taip, kaip jos būdavo 
seniau ruošiamos Lietuvoj, su 
senoviniais pratimais bei se
noviniais, ne visada vykusiais, 
pavyzdžiais. Mums rodos, kad 
čia Amerikoj reikėtų aiškini
mus, o ypač pratimus suderin
ti su anglų kalbos gramatikos 
aiškinimais bei pratimais. Gal 

būt, parodyti, kas abiejose 
kalbose vienoda ir kur jos ski
riasi. Žodžiu, reikia moder
naus, specialiai lituanistinėms 
mokykloms pritaikyto grama
tikos vadovėlio. 

Kitas dalykas, kuriuo nie
kas nesirūpina, tai jaunimo li
teratūra. Gal būt, galima sa
kyti, kad turime šį tą jaunes
niems mokiniams — iki 10 m. 
amžiaus. Bet ką mes turime 
keliolikamečiams (teenagers), 
kurie jau iš pasakų - pasakė
lių yra išaugę? Kaip ir nieko. 
Nėra net Pietario Algimanto 
ar Vienuolio Viešnios iš šiau
rės. Sunku įsivaizduoti, kaip 
dirba Chicagos Vidurine litua
nistinė mokykla, neturėdama 
ką pasiūlyti mokiniams skaity
ti. Ar ji verčiasi tik vadovė
liais ir chrestomatijom? Lei
džiant tos rūšies knygas, rei
kėtų, bent kai kurias jų, a t i 
tinkamai paredaguoti. Pavyz
džiui, Algimante gali būti se
nų, tarminių žodžių, dabar 
bendrinėje kalboje nebevar
tojamų. Juos galima pa
keisti tinkamais bendrines kal
bos žodžiais. Galima būtų per
spausdinti ir kai kurias Lietu
voje išleistas jaunimui knygas, 
kaip pvz. Edmondo d'Amičio 
širdis, P. Tarasenkos istorines 
apysakos ir kt. Visam šiam 
darbui irgi reikia atskiro ko
lektyvo, kuris klausimą aptar
tų, sudarytų leidinių sąrašą, 
surastų redaktorius, kurie ga
lėtų leidinius paruošti spau
dai, ir t. t. 

Gal būtų ne pro šalį išleisti 
ir kokią plokštelę vyresnie
siems, ką nors panašaus į ma
žųjų Žirginėlius ar Baltaragio 
malūną. 

Gerai, kad mokytojai daro 
suvažiavimus, pasitarimus net 
su parodomosiomis pamoko
mis. Bet ar nebūtų laikas pa
rūpinti daugiau metodinės li
teratūros jauniems mokyto
jams su smulkesniais nurody
mais, kaip kuris dalykas ku
rioje klasėje dėstomas. Yra 
jaunų mokytojų be jokio t am 
darbui specialaus pasiruošimo. 
Jie dėsto todėl, kad nėra ge
riau pasiruošusių. Tokia meto
dinė literatūra jiems būtų nau
dinga ir reikalinga. Kelių pus
lapėlių "Lituanistinių šeštadie
ninių mokyklų programos" 

(Nukelta į 2 pusi.) 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 
9L š'<&~'.?4 

Raigardas. Triptikas 
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FILMŲ ĮVAIRUMAI 

Pirmo spalvoto lietuviško filmo 
išeivijoje premjera 

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MOKSLO PRIEMONIŲ 
KLAUSIMU 

STASE SEMĖNIENE 

Pirmo lietuviško spalvoto fil- Taip kad visa lietuviškoji vi-
mo išeivijoj premjera gruodž. 4 suomenė išeivijoje galėtų džiaug 
d. ir pakartojimas gruodžio 5 ':ls. kad kiekvieną dieną litua-
d. McCormick Mažajame teat- matinės mokyklos mokiniai ga
re buvo visų viltingai laukiama etn. mokytis, gėrėtis muzikalia 
ne eilinė šventė. i lietuvių kaiba. Ar tik, sugagenu-

"Aukso žąsis" gerokai pa- s: Chicagoje, neišskristų vi-
skraidė. net visa trejetą metų, ; šiems laikams kur nors į šiltes-
kol nutūpė Chicagoje. Pa t s fil- nius kraš tus? 
mavimas prasidėjo Montrealyje p j r m į e j i ledai pralaužti, sa-
1963 m., garso Įrašymo darbai ( k y t u m e . s u pasisekimu. Nepa
buvo atlikti New Havene. gar- | T J r a s t o s energijos bei talento de-
siojo Yale universiteto studijo- , biutantė Birutė Pūkelevičiūtė. 
je 1964 m., o sinkronizacija ir ' č i a r a š v t o jos , režisierės ir sta-
gamybos darbai užbaigti Los j rytojos" (produserės) rolėje ( o | 
Angeles, Spectra Sound studijo- gyvenime d a r priedo ir aktorė) . 
je i r General Films laboratori- k u r i o j e šakoje bepasireikštų, vi
joje 1965 m. : s u r p s i e k i a tobulumo. Ne vel- i Chicagos: Viltis Vaičiūnaitė ir 

Filmas pastaty' 
rutės Pūkelev 
vardo pasa^orvą ^ « « j » •«*. oet: jos nepapra 
kurią autorė gavo 1961 m. Pa->o e- sugebėjimais surankioti ta- *-'s' Ričardas Simaniūkštis, Rū- partner's yra pilies gydytojas apara tū ra 
šaulio liet. bendruomenės Jau-

(Atkelta iš 1 psl.) 
jiems toli gražu nepakanka. 
i'ač.a" šiais metais mokyklos, 
kariose dirba ir jaunų, prade
dančių mokytojų, metodinių 
patai- mų ar nurodymų vietoj 
gavo iš Švietimo tarybos raš
tą, pavadintą "Ar jau mirš
tam?" Trys pilni puslapiai pri
rašyti visko — barami tėvai, 
barami mokytojai, kalbama 
apie kažkokią anarchiją, pa
krikimą, apie kažkokią neišti
kimybę pačiam sau ( ' ) , bet 
nieko apie patį darbą mokyk
loje. Mokytojai susidarė įspū

dį, kad čia švietimo vadovas 
su kažkuo g:neriasi. Bet, sa
ko, kokia mums iš to nauda0 

Išvados: mūsų mokyklai jau 
daug Kas padaryta (išleista 
vadovėlių), bet da r daug ko 
trūksta; daug kas turėjo bū
ti iki šiol jau padaryta, ko dar 
nėra padaryta. Bet sukruski-
me kad ir pavėlavę, organi
zuotai, bendrom pastangom, 
nes kas neina pirmyn, eina at
gal. Ir mūsų lituanistinės mo
kyklos negali stovėti vietoj — 
jos turi žengti pirmyn. 

A. Rimvydas 

>ftso 735-4477; Kez. PB S-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — Ml'.VV I K 

EMOCINĖS LIGOS 

Po "Aukso žąsies" filmo preirjeros Chicagoje kalba teksto autore ir fCmo režisiere Birut* Pūkelevičiūtė. To
liau scenoje ''Aukso žąsies" fiimo aktoriai. Nuotrauka Alg. Kezio. SJ. 

ORAWFORD MKDICAL Bl-DG 
6449 So. Pnlaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Kez. GI S-U873 

Ofiso HK 1-1818. Rez. PR 6-9S0I 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ? 

2454 \Vest 71st Street 
Specialybe — vidaus ligos 

<71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-31 ryto ir 4-$ T. T 
Šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p. 

•»VWifi<11e-l»ti> ii?d»rvtj> 

DR. W. E HMMMIM DR- " " " J " ™ 1 " " Vidaus ligos 
AKLŠERLJA IR MOTERŲ LLIGOS GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Kazys Vasiliauskas, astrolo- j sas buvo leidžiamas perdaug Į 6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 10748 S. Michigan, Chicago 28, Dl. 
Telef. ofiso: PI llman 5-6766 

i tarimą. Jei ne- Samų: BEverly 8-3946 
MI 3-0001 Pri§m. vai.: kasdien 6-8 v v. šešt 

1-2 p. p. ir treč. uždaryta 

buVO n e t i n k a m a . I Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6S67 Tel. ofiso PR 6-7800; ;Namn 925-7697 

ta Barteškaitė — iš Montrealio :— Vytautas Sabalys. Kar t s nuo ka r to žiūrovą erzi- DR, B. GAIŽIŪNAS lentingiausius aktorius iš visų 
nimo dramos konkurso pirmą- pakrašfiuj kai tokioje Chicago- - r Algimantas Žemaitaitis — i š ; Viltis Vaičiūnaitė karalai tės I nančiai veikė garso spragseji- I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ją premiją. JT n e ^ e n u Atveju'sunkiai įma- L o s Angeles. rolėje pasakiškai žavi savo liūd-; mai, kurie, greičiausiai, taip pa t j * * * * ^ ^ £ ? S l 5 S S T " 

Daug buvo rašyta, daug kai- n o i r_ a aktoriams susiderinti. J i V:sų aktorių vaidyba profe- : i u m u - V a r g i a i a r atsirastų kuri priklausė prie filmo techniško (71-os ir ęamptefl Ayeo kampas) 
s£l :J= ,- _ i„ „_ ^ J i„T,-„_s t r«n 3_ „.. 4. :_ o+o,-+;n-;»,„»v^ T>.,x;„„ ^.r.,,™^-;^ Vai: kasdien 1—3 ir 6-8 vai. va.%. prieš premjerą, o ir po sukvietė lietuvius dramos ak- sionaiiškai žibanti.' Stasys R l - i aktorė Hollywoode su masterio 

eportaže atskleistos nuo- ; o r i ; s g j v a i r i ų J A V m i e s t ų : ko (vienaakis admirolas) su sa- j a-psmu kaip mūsų Viltis (ir 
auksinę Leonas Barauskas. Algimantas Į vo "š.mtas pypkių su cibukais" j d a r "kbrarian", kaip 

Dikinis. Zita Kėvaiaitytė, Sta- ; prasikiša, kaip pridera garbiam , M a n " a P d a i r a ' 

beta 
jos reportaže 
taikos ir nuomonės, 
žąsf" pasitikus. 

Ne vieną jaudino mintis, kad I s y s P i I k a 
pirmą kartą išgirs ekrane lie
tuviškai kalbant, ko nė laisvo
je Lietuvoje neteko pergyventi, 
nes visi filmai buvo svetima 
kalba ir tik su lietuviškais pa
rašais. 

Ne vieno ž'lūrovo slaptą min
tį garsiai išreiškė muz. J. Ber
tulis, prieš premjerą pareiškęs: 
"Nejaugi tikrai išgirsiu lietuviš
kai kaibant?" 

Aukso žąsies ir liūdinčios ka
ralaitės motyvai paimti iš Bro
lių Grimų pasakų. 

I r kartu su įvado rečitatyvu 
žiūrovas seka pasaką, kuri "šil
do ir guodžia, lyg ugniakurio 
žėrėjimas žiemos naktį: ji vi
sados gera. visados išmintinga" 

Vaikystės pasaka šviesi. 
Užgimus laimės ilgesy. 
Žėrėk iš tolo. kaip žvaigždė. 
Mane per tamsą palydėk. 
Turinys visiems gerai pažįs

tamas : pilies bokšte rymo ka
raliaus duktė, ant kurios plau
kų krinta mėlynos žvaigždės. Ji 
liūdna. Ji niekados nesišypso. 
nesijuokia ir nedainuoja... Ka
ralius stengiasi surasti būdų 
prajuokinti karalaitę, žadėda
mas jaunikiams ir karalystės 
dalį ir karalaitės ranką. 

Kaip. pagaliau, a r pasisekė 
filmo pastatymas, a r sudėtos 
viltys išsipildė, ar, anot Sama
nėlės: 

Nes. matai, žąsis auksinė 
Tau kasdien padės kiaušinį: 
Tokį patį — tyro aukso. 

"Music 

Elena Dauguvietytė — Teo-
I dores, kanclerio našlės rolėje, 
'majestotingai didinga, t inkanti 
karaliui — Leonui Barauskui 

; — į r-erą. 
Elgetą Samanėlę — žemo bal

so, išmintingos galvosenos mo
terį sukūrė nepamirštama Zita. 

i <ė\ alaityte. 
O 

atsit iktinumo. Tačiau visumoje 
malonumas sekti filmą savo 
gimtoje kalboje, gėrėtis lietuviš
ku žodžiu užtušavo bet kokį 
mažiausią trūkumą. 

Iš viso mūsų filmo pionie
riams buvo nelengvas uždavi
nys, kai, s t a t an t filmą, nebuvo 
tautinio žaidimo, o grynai — 
menin s žaidimas. 

Premjeroje keletas tuščių vie
tų veltui šaukėsi žiūrovų, kurie 
a r tai dėl daugelio tą dieną pa
rengimų ar kitų priežasčių jų tie jaunikiai. Pikis, kara-

' aus juokdarys (Kazys Vesel- neužpildė 
ka) ir Kajetonas Gervėniškis Sekančią dier , 
(Algimantas D :kims) tokie a n s a i b u v o p u b l i k 
meJ ir SDahingi. 

Garsas ir sinkronizacija Paū
kaus Jasiukonio. į talką atėjus 
4Jg mantui Žemaitaičiui iš Los 
Angeles; dekoracijos (moder-
nios. tinkančios pasakai) ir už
rašai Romualdo Bukausko (iš 
rjontrealio); m kostiumai Kazio 
Veselkos (iš Chicagos); muzika 
Zigmo Lapino (iš Montrealio): 
^oreograf ' ja Aldonos Valeišai-
tes (iš Chicagos); grimas ir pe
rukai Stasio Ilgūno (iš Roches-

| terio); garsų efektai Antano 
Tmavičiaus. animacija Antano 
Martinkaus (iš Chicagos). 

Filmas pagamintas ant 16 
mm juostelės, todėl techniškai 

kartais ir t rūksta gero ryš- ] 
; kūmo. Spalvos, palyginant, la- • 
j bai puikios, kiek jas galima iš-1 
; gauti, išvf ngiant plokštumo, Į 

n se-
os prikimšti. 

(Nukelta i 4 psl.) 

P, ŠiLEiKiS, 0. P, 
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Prot'-zai. lled. bari 
dažai. Spfc. pagalba kojoms 

<Arcn Sopoorts) ir t t. 
ORTHOPEDIJOS TF.CfTVIKr»<5 T.AJs 
8 H I W. 63rd St., Chicago 28, II!. 

Tel. PRospect 6-5U.S4 
VsL 9-4 ir 6-9 Svirplį o.' 

DR. ANNA BALfUNAS 
\KIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
l'KiTAIKO AKIMIS 

2858 West 63rd Street 
..ii.: kasMien 10—12 vai. ir 7—9 v 
• ak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimam 
-usitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. \VAlbrook 5-5076 

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

AKI SERIJA TR MOTERĮ." LIGOS 
. GI>EKOLOGIX£ CHrRURGI.rA 

ant 16 mm juosteies, nes pa- \ RAĄa Z » i . - ^^ Z? , 
. . . J , Z_ , * 1 6 4 4 9 So. Palaski Ed. (Cravvford 

-rasta: jo.ie spalvos atrodo dau- ! Medical Buflding) Tel. LU 5-6446 
akvarelinės, be a i škaus : Priima ligonius paga;' susitarimą. 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKšEVIšiUS 
J O R Š A 

GYDYTOJA m CHIRURGE 
VAIKI" LIGOS 

aese West 63rd Street 
Pirm., antrad.. ketvirt. ir penkt. 

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

Ofs. PE 6-6022 Rez. PR 8-6960 
DR. E. JATULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai.: kasidon nuo ! iki 9 v. v. 
šešt. 11 iki 4 vai. popiet: arba susi-

iel. ofiso PO 7-«OOt>. m . GA 3-727S 

DR. A. lENKiNS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. it 6 
ki 8 vai. Trečiad. ir šeši. uždaryta 

Tel. GRovehill 6-1595 
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIU LIGŲ SPECIALIšTf: 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marqaette Road 

DR, A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDATS LIGOS 
5159 South Damen Avenae 

Valandos: 1-9 p. p. 
Išskyrus trečiadienį 

TEL. 423-2660 

DR. E. RINGUS 
RENTGENOLOGAS 
9*60 S. Kedzie Ave. 

Vai.: pirmad. antrad., 
penktad. S v. r Iki 9 

Šešt. 8 T. r. iki 3 

ketvlrtad. ij 
v. v. Tree\ }, 
v. popiet 

valandos: 
susitarimą 
Sarvta 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
STEC. OHIHOPlDIVfiS MGOS 

2745 Wtei 69th Street 
Presais gv. Kryžiaus :lgonine 

Į į g į j g j Public 7-2290. 

Dr. Ant. PudokašTopr 
m rtg jtKis , r pritaiko akiįaos, 

ke.cn stiklus ir renius S 

4455 S. Califonia Ave., \A 1-1381 
V AL: i vai p. p. įki į kasdien 
trečiadieniais £darvta- \ZLSSSS1 

ano 10 v r ihi i i ' '^stadieniai? v r- 1 K 1 1 v. popiet. 

B**- tel. PR 9-6730 

DR. L. SEIBUTIS 
Inkstų, pustės k šlapumo taki, 

chirurgija 
Ofisas: . N a i ) j a s m i f i į 2 4 - 4 W e g | 

*z&.(«*"*£ ag»w **• 
Valandos pąga; čftjsitarima 

*—ii \x 1—9 v. v. paga1 

KkAjlMa trečiadienius už-

Popremjeriniame priėmime filmo aktoriai Įteikia Birutei Pūkelevičiūtei 
^"tktoro Petrai Kiaus mozaiką: kairėje — Zita Kėvaiaitytė - Visoekieae. 
viduryje — Birutė Pūkelevičiūtė ir dešinėje — Kazys Vasiliauskas. 

p 
giau 
gyvumo. 

Gaisas šiek tiek bent premje-

»fl«o ir buto tel. Ol^vmplo 2-l;?81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

VTDAUS IR KRAUJO LIGOS 
5540 So Pulaski Road 

OR, i. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Streef 

Offeo ie\, UMįance 5-4410 
Va-tff' t e 1 , GI4o»e'>*U 6-0C17 
va.andoa.pirm. ir ketv. nuo 12 ik. P- P ir nuo 

ir p-nkt. nuo 
vakarais pagal 

iki 8 v. v 
2 iki 2 v. p. 
susitarimą. 

antr. 
P. i' 

Pirm., antr.. 
2—4 ir 6—S 

ketvirt. ir penkt. nuo 
ir pagal susitarimą. 

Nuotrauka Alg. Kezio. SJ I roję susiūbavo. Pirmiausia, gar-

ČIURLIONIO ŽMOGIŠKOJI DIDYBE 
(Atkeita iš 1 psl.) 

visokiausio pasipūtimo, net aro
gancijos, švelniau kalbant, ne 
kiekvienas dainininkas sutiks 
dainuoti šiokioje ar kitoje salė
je, ne kiekvienas pianistas ses 
ką nors paskambinti mažiau iš
kilmingoje aplinkoje. I r kai ši
tai yra daroma aukštesniojo 
meno labui, nebūtinai tai laiky-

dose kritiku vertinami su nuo
staba. Čiurlionis jau buvo dide
lis sostinės parnase. Tačiau jo 
čia vienu pavyzdžiu suminėtas 
paprastumas ir nepasipūtimas 
bendroje žmogiškoje didybėje 

i pranoko pat] Parnasą. 

istorijai likęs tokiu vieninteliu, I dėjimas arba noras ji įsprausti 
n^pasekamu ir nepakartojamu, i vien tik j kurios nors srovės re-
O būtinybe menininkui kalbėti mus Čiurlioniui, man rodos, ne
savo tautos balsu, manytume,; bereikalingas, 
galioja ir šiandien, net ir plau- j 
kiant j tarptautinius pr'pažini' 
mo vandenis. 

Kai srovėse nebeišsitenkama 

Sveikas ir sektinas pavyzdys 

Tačiau šalia vienokio ar ki
tokio jo. kaip menininko, ap
tarimo, šalia mūsų žavėjimosi 

Tiesa, pastaraisiais meįa's : jo muzikos ir tapybos darbais 
meno į.asaulyje jau k u r s laikai i nūdienėse sąlygose mus da r 
vis nenutyla ginčas dėl čiur-šypač patraukli toji žmogiškoji 

jo didybė: rimtas, o ne koks 

Jei neatsiliepia, skambinti MI '001 

| tarptautinius vandenis 
lietuviškuoju laivu • lionic, kam abstraktaus meno 

Žmogiškąją Čiurlionio didybę pradininko. Savo sprendimo čia bravūriškas kūrėjo paskirt ies 
tina už blogą. Bet mane čia tie- tautine prasme liudija pati jo nesiūlome ir neperšame. Tik sa-i supratimas, atsidavimas studi-
siog jaudina Čiurlionio papras- kūryba: tiek muzika, tiek tapy- kyti'me. kad Čiurlionyje, Kaip j joms ir da; bui, apsisprendimas 
tumo ir jo bendruomeninio jaus- ba. Visur ten ryškiai girdimas ;r Šekspyre, galima rasti if šio j už savo tautą net ir nepalan-
mo pavyzdys. Amžininkų prisi
menamas vienas lietuvių studen
tų vakaras Petrapilyje. Kada 

ir matomas mūsų lietuviškosios, h" to. Gymiai juk dažnai noišs'.-1 klausiose tokio apsisprendimo 
net liaudiškosios dvasios išsisa- tenka vi--n< je kurioje srovėje, I išdavose, atsirėmimas i savo 
kymas. Ir į tarptautinius van- o caiinga s&vo individualyb'-, tautos dvasi,: pagrindinėmis sa-

jame po meninės programos ne- denis jis išplaukė tik savo lietu- kuria visai naujas arba nuosta- vo kūrybos šaknimis ir šitas 
atvyko laukiami muzikantai šo- viškuoju laivu. Ir kažin ar šian- biai derina esamąsias, gi kar- žmogiškasis įo paprastumas. A r 
kiams. Čiurlionis paprašytas sė- d:en pasaulis žinotų Čiur'ionj. j tais net palenkia patį laik | . kartais tik viso to ne t rūks ta 
do prie pianino ir visą vakarą ieigu jis būtų ryžęsis tapti v^rn Šuoliu ateitin. Tad ir uždėti ku- čionykščiam, mūsų kultūrinia-
skambino šokius. O tada čiur- tarptautiniu, madingu ano me- rią nors jau mums įprastą eti-jme gyvenime, ir ar neturėtų bū-
lionio kūriniaf jau buvo išpildo-, to impresionistu bei fovistu. kete Čiurlioniui vargu ar būtų ti šia prasm daug kur ir daug 
mi sostinės koncertuose ir jo Tikriausiai būtų dingęs ta rp . tikslu. Čiurlionis jau yra Čiur- kam čiurlie-is sveiku ir sekti-
paveikslai sostinės meno paro-Į.šimtų panašių, ir nebūtų meno lionis. Ir ko nors kito jam pri- nu pavyzdžiu? 

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

Beskl: 3241 West 66th Place 
Tel.: RKpublic 7-7S68 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: KasMien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki g vai. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ TR VIDAUS LIGOS 

2801 Wew 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo o - S vai. vak 
šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pag .̂1 sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 

Bezid. tel. TVAlorook 5-3048 

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 X. Liberty Street 

Route 25, Elgin. Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofi>o HF. 1-5849. re*. 3S8-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIPvURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-9. 
antr. penkt. 1-5 treet ir Sešt tik 
susitarus. 

Tel. ofiso HK I-5758: rez. m 5-3225 

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra i>raktM»;« ir Alergija 
2751 West 51st Street 

Valandos: pirm., antr.. ketvirt 2-9 
vai., penkt 10 v. r. iki 9 v. v.. 

šeštad. 10 v. r. iki 1 v popiet. 
JLigoolua priima pagal susitarimą 

Tel. RI-Hianee 5-1S11 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietirvis srvdvtoja*) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

Vai.: Pirmad., antrad.. ke^virtad ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6 8 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta. 

TeL ofiso ir bnto Olympfe 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4538 W. lotb Street Cicero 
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 poipet 

vak.. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKir LIGr 

SPKCIA! ISTiR 
MKDTCAL BITr.DING 

715« Soutb Western Avenne 
Pirmad.. antrad , ketv. įr penktaa. 
nuo 11 vf.l. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — l v. p. p.. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p p 

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res. tel. 2»9-29l». 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I Bendra praktika Ir chii-nriHja 

<i fctreet, telefonas 925-8296 
T7„i, . R e s - • * W * 5-3099 

J^a.andos: 10-12 r. ir 7—8 v. vak.. 
šešt. 10—12 v. rvte. 

Kitas ofisas: 4644 Šo. Ashland 
Ave., tel. CL 4-2896 

Va.ando* 2—5 p. piety kasdien. 
feeKmadiemais ir trečiadieniais 

a»u ofiaai uždaryti. 

DRTVYT. TAURAS 
« ™ D Y T 0 J A S m CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTEatC 

mm MGOS 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th S t 

Tel. PRospect 8-1223 ar PR «-5577 
"įiso. v a I - : Pirm., antr., treč. ir 
penkt nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki i 
J- v. Sešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai-
"U — pagal susitarimą. 

O*, tel. HE 4-212S. Xamq GI 8-«lM 

DR. V. P. TUMASOMS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71 st Srreflt 
Priiminėja ligonius tik susita.-us 

• 2r* D- p - i r 6 — s p- p-
eč. ir ,«e«tad. uždarvta 

DR. MARIJA LINAS 
A KUSERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos paga! susitarimą 

OfL*o PR S-7773. Rei. PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 West 63 str 
VaiandOff: pirmad ketvirt 5—g 

antrad , penkt 1—4 
r*riimin<Ma Ok aualtaruB 

Telefonas — GRovehill 6-2823 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Spccialjbė: AKT§ERWA IR 

MOTERŲ LIGOS 
VALAN'DOS: 1 iki 4 Ir 6 ik! S v. y 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta 

Tel. l'Ro-pect «-»4O0 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue 

Ofiso vai. kasdien: f—8 v. v. 
Tik ^varhiais at.sitikitTiais yiisitarus 

Tel. ofiso PR 6-6444, ri'7.. HF, 4-3156 

DR, F. C. VViNSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 7lst Street 
Vai : 2 iki 4 p. p. ir 7 iki S v. t. 

Tr«f. ir «eštad. pagal sutarti. 
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VERTINGAS MUZIKINIS |NAŠAS 
A. Stempužienės ir D. Lapinsko plokštelę pasitinkant DAINOS LIETAUS MONOLOGAS 

• 

Aldonus Stempužienės ir Da
riaus Lapinsko plokštelė "Dainos". 
Plokštelė įgrota Stuttgarto (Vokie
tijoje) simfoninio orkestro, D. La
pinskui diriguojant. Išleido Fine 
Music Records, Cleveland. Ohio. 
Aplanko piešinys Ž- Mikšio. Plokš
telės kaina $6.00. stereo — $7.00. 

V L A D A S J A K l B E N A S garbę ne vien iš vokalinės, bet 
r iš muzikinės pusės. Jos tu
rinys jauKiai skambės eilinio 
muzikos mėgėjo namuose, jos 

Dainininkė Aldona Stempu-
žienė yra gausiai ir visokeriopai 
pasirodžiusi mūsų visuomenėje: 

raliavimas" yra parašytos 1943 muzikinis naujumas gali impo-
m. Vincės Jonuškaitės koneer- nuori ir nelietuvių muzikos ž :-
tui; jos sudaro ypač ryškius novams. Pakliuvus į dabart inę 
numerius ir A. Stempužienės Lietuvą, ši plokštelė bus nau-
koneertuose. "Piemenų raliavi- dingą pasiklausyti tenykštiems. 
mas" buvo orkestruotas mažės- dabar subrendusiems kompozi-
niam pilno simf. orkestro są- toriams, kuriems lietuviškas 
štatui, solistei prašant, prieš jos folkloras yra privalomas, bet 

jos ryškiausia puse neabejotinai k e i i o n ? į p i e t ų A m e r i k ą ; a t h k . j o p r a k t l š k a s vykdymas pradė-
yra koncertine - rečitalio sritis, t a s Kolumbijoje, o vėliau, au-1 jo rodyti sustingimo ir šablono 
linkstant į melancholiškus rafi- t o r i u i d i r iguojant , "Vienybės" žymių. 
nuotus kūrinius. Į pliusus įskai- jubiliejiniame koncerte 1960 m. 
tyt .nas ir sugebėjimas spalvm- Brooklyne. Dabar, šios plokšte-
gai ir įdomiai pateikti lietuvis- ; į ė s išleidimo proga, buvo praei-
kas liaudies dainas. Dabar jos t ą ž i e m ą mažam k a m e r i n i o or-
išieista plokštelė beveik išimti- k e s t r o s ą s t a t u i suorkestruota 
nai pašvęsta lietuviškoms liau- "Plaukia antelė" ir mažesniam 
dies dainoms, j au tuo pačiu ga- s ą s t a t u i perorkestruotas "Pie-
li iššaukti susidomėjimą. 

Visų pirma, plokštelė yra la-

Yladas Šlaitas 

Galiu ilgai sėdėti i r klausyti lietau* niouologo, 
nors lietas man nesako nieko. 
Jis tiktai migdo 
mano vienišą širdį ir verčia mane sapnuoti 
baisiai baisiai seniai paskandintu dienų pasauij. 
Šimtui metu praėjus, manęs nebebus, 
anei mano 
atminimų pasaulio. 
Tik Hetus mano vietoj kartos vis tą patį ir liūdną 
praeities monologą. 
Kas nors kitas sedes mano vietoje ir klausysis 
baisiai baisiui graudaus ir liūdno lietaus monologo. 

Aldonos Stempužienės ir Da
riaus Lapinsko plokštelė yra 
vertingas ir savitas įnašas į 
mūsų muzikinę l i teratūrą: mū
sų visuomenė turėtų jai paro
dyti plačiausio dėmesio. 

LITHUANIAN SONGS 
IALBONA STEMPUZIS MEZZC 
STLTTGAHT SYMPHONY ORCHESTRAI 

ĮDARIUS LAPINSKAS CONOUCTORI 
Aldonos Stempužienės ir Dariaus Lapinsko plokštelės aplankas. 

Piešinys Žibunto Mikšio 

menų raliavimas"'. Likusią ant
rosios plokštelės pusės dalį su-

bai įdomi vien tik jau grynai d a r o D Lapinsko suorkestruo-
iš muzikinės pusės: joje domi- i t o s . m a ž i a u gį rdėta J. Gruodžio 
nuoja mūsų jaunas talentingas j d a i n a "Alyvos", "Gieda gaide-
kompozitorius Darius Lapins- ^ j " K v Banaičio, "Už stalo 
kas, kuris čia pasirodo ir pla- j s e dau" A. Račiūno, ir pabaigai 
čiai publikai prieinamas, jau- . populiari nuotaikinga Stasio, 
kiai ir liaudiškai skambantis, j gimkaus "Lopšinė". Šios J. Gruo i Humoras yra vienas subti-
kartu nenustodamas nei savo j į ž i 0 į. g t Šimkaus dainos yra liausiu menų, o jeigu jis dar 

yra taiklus ir nepiktas, j is yra 
vienas veiksmingiausių. Bet sa-

Kada kaimas moko miestą 
Apie "Antrojo kaimo" satyrinius atskleidimus, šių metų sezoną užbaigus 

naujumo, nei savitumo. j vieninteliai plokštelės numeriai, 
Vieną plokštelės pusę i š t i s a i ! k u r i u melodijos yra ne liaudies, 

užima 12 liaudies dainų ciklas | b e t laisvos kūrybos. 
"Mergaitės dalia", girdėtas ne- j visoje plokštelėje orkestro 
seniai įvykusiame "Margučio" skambesys yra gan stiprus, ne 
koncerte Marijos aukštesniojoje akompanuojantis, bet lygiatei-
mokykloję. Pasakytume, k a d . s i s s u dainininke; tai gerai tin-
šis ciklas geriau skamba plokš- į -^ visose D. Lapinsko ir abie-
telėje, negu tada praskambėjo : j o s e y i . Jakubėno dainose; or-
saiėje: ryškiau iškyla orkestro ; kestruotuose kitų minėtų čia 
partijos įdomumai: orkestro j autorių dainose norėtųsi kiek 
partija yra tiek savarankiška, \ tylesnio akompanimento, 
įdomi, jaukiai lietuviška, kad I 

sunku pavadinti akompani- I Stuttgarto simf. orkestro na-

tyra yra dar stipresnis ir tuo 
pačiu veiksmingesnis vaistas. 

LEONAS GALINIS 

Todėl nenuostabu, kad apie Chi-
cagos lietuvių jaunųjų tea t ro 

pyktį, tai spektaklis nepatiks, 
nes j jį reikia eiti giedriam. 

Tai liečia tave ir mane 

"Antrasis kaimas" yra vieto
vė, kurios tu nerodai, bet kuri 
yra tavo viduje, nes kiekvienas 

k J aušo nuo žmogaus būdo ir 
nuo nusiteikimo, su kokiu žiū
rovas a tvyks ta j vakarą. J e i g u ; m e s stengiamės atrodyti geres-

m § gė jų grupę "Antrąjį kaimą" jau ėjai į vakarą, nežiūrėdamas nįs. n e g U esame. Ir antrasis kai-
daug buvo rašyta ir kaimiečiai : į jį kaip į žaidimą, bet tikėjai- m a s čia reiškia anų slepiamų, 
buvo įvairiopai vertinti . Vieni , si didelių šekspyriškų proble- esančių už fasado vietų atsklei-
ž'ūrovai po jų spektaklio spiau- mų sprendimo, spektaklis labai dimą. Jeigu ir ne visi jaunie-
dėsi, kiti džiaugėsi, vieni spėk- apvils. Jei ėjai į vakarą s^rū- į šiems aktoriams tekstai ir jų 
taklio metu entuziastingai pio- gęs, manydamas .kad spektak- \apipavidalinimai yra sėkmingi, 
jo. o kiti tik šypsojosi. Čia pn- lis panaikins tavo kam nors tai jų pastangos atskleisti tą 

žmogaus sielos antrąją pusę — 
tą antrąjį kaimą yra visur ma
tomos ir tuo pačiu užgirtinos. 

Antrakaimiečiai išjuokia žmo
nes, nebežinančius, kaip išsiverž
ti į turtingesniųjų rajoną, lyg 
pirštu parodydami tuštumą, nes 
ne vienas iš tų naujai pra tur tė
jusių Vokietijoj vertė komitetą, 
kad blogai padalino paketėlius, 
dabar minkuotos ponios t a d a 
viena kitai plaukus rovė dėl Bal
to suknelės. Antrakaimiečiai at
skleidžia ir nūdieninio jaunimo 
moralę, kai pavaizduoja moder
niąją Pelenę, paliekančią an t 
laiptų nebe kuklų batuką, bet 
intymius skudurėlius, puikiai 
parodo taipgi teoriją ir prakt i 
ką, sprendžiant rasistinį klausi
mą. Tiesiog ligi nuostabaus tik
rumo išjuokia kalbėtoją. Ir , jei 
nežinotum, kad esi "Antrojo 
kaimo" spektaklyje, manytum, 
kad girdi kokio nors garsaus 
profesoriaus atominę kalbą, su
darytą iš tarptautiniais žodžiais 
persunktų, dažnai vienas ki tam 
priešingų sakinių. Galima būtų 
paminėti beveik kiekvieną iš 

| "Antrojo kaimo" demonstruotų 
24 gabaliukų, nes visi turėjo pa-

ją 
mentu. Pasitvirt ina kartu 
jau anksčiau pareikšta mintis 

m | riai groja puikiai; VI. Jakubėno 
damose, autoriaus nuomonė, ga-

kad Tos dvylika dainų sudaro l ė t l* b ū t i k i e k daugiau ritminio 
eilę ryškių miniatiūrų, kurių ! a i s v u m o ^pildyme. 
surišimas į vieną visumą, vaiz- ; Teatleidžia gerbiamoji solistė 
duojančią mergaitės gyvenimą,; dainininkė, kad tiek daug dė-
nėra visai į t ikinamas; šie trum- m e s į 0 č | a pašvęsta plokštelės 
pi, įdomūs kūrinėliai gali būti r muzikai; solistė tuo toli gražu 
atliekami (ar klausomi) nebū- n ė ra užmiršta. Liaudies dainoms 
tinai visi kar tu ir nebūtinai to- ! skirtoje plokštelėje ji savo va
je pačioje eilėje, visai nenusto-i ] j a atsisakė nuo plataus "bei 
darni savo įdomumo. ; canto", nuo progos rodyti balsą 

Darius Lapinskas figūruoja operos arijose. Jai pasiliko jos 
su keturiomis liaudies dainomis ypač stipri sritis: mokėjimas 
ir kitoje plokštelės pusėje, ku- stilizuoti, duoti nuotaiką, dai
rios, žiūrint plačios publikos nuojant "mezza voce", ar "pia-
akimis. bus gal dar įdomesnės ; no". Ji tai su kaupu atliko, pasi-
ir prieinamesnės, negu "Mer- ; rodydama stipriai ir skoningai, 
gaitės dalia'". Vlado Jakubėno Tačiau yra neginčytinas fak-
"Plaukia antelė" ir "Piemenų I t a s : ši plokštelė sudaro mums 

'Yosemite National P a r k " Kalifornijoje. 1065 m. 
(Iš šiandien 7 v.v. Jaunimo centre, Chicagoje 

Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ 
atidaromos A. Kezio nuotraukų parodos) 

siėptą prasmę, kartais ryškiau, 
kartais ne taip ryškiai atsklei
džiančią antrąją žmogaus pusę. 
Juk matai, ką šokdami jaunuo
liai kalba ir ką galvoja, matai , 
kaip merginos, geidžiančios tur 
to ir gero gyvenimo, taip pa t 
trokšta ir romantikos ir įsižei
džia, kam ne romantiškai, o re
alistiškai, tikriau mediciniškai, 

• kalbama apie jos akis. Jei kas 
negalėjo to pagauti, tiems spek
taklis gali būti nuobodus. P a s 

; antrakaimiečius viskas pagrįsta 
žaismu ir prasme. 

Kai pakartojama tiesa 

Mes matėme geresnių ir blo-
i gesnių pastatymų ir gerų ir blo-
! gų aktorių ir veikalų. Nėra taip 
jau tobuli ir "Antrojo kaimo" 

i aktoriai vaidybine ir scenų pa
rinkimo prasme. Yra supranta
ma, kad ne kartą suradus juo-
kingesnę situaciją ar juokinges-

; nį vaidintiną gabalą, gali j ame 
| nebūti to pagrindinio ir gyvy-
| binio "Antrojo kaimo" uždavi-
| nio — antrosios pusės, užpaka-
! linio kiemo atskleidimo. Be abe-
\ jo, kartais tas kiemas gali bū-
| ti ir labai vulgarus, mes nema-
jnytume, kad tokių atvejų nėra, 
i bet jis nebūtinas per daug ryš-
| kinti. Tačiau ir čia antrakaimie-
i čiai išlaiko pusiausvyrą. Betgi 
i pastarajame va ;dinime jie užuot 
atskleidę antrąją pusę, vaidin
dami buvusius karius, pavaizduo 
ja tikrovę. Jį yra skaudi, ją meš 
vis: matome. Ir ši teisybė pa
ryškino tik fasadą, kurį mes ir 
aip pažįstame. č : a jau nebebu

vo atskleidimo, ir ta prasme šis 
gabalas bus bene pats silpniau
sias. Nors praeitis, anot dr. Ka
volio, yra supuvęs arklys, bet 
.ėra ko pavydėti norintiems j a 

džiaugtis, o geriau paieškoti mei 
džiagos t a rp tokių, kurie dabar 
veržiasi į tuštybę. 

(Nukelta į 7 psl.) 

LIGONINĖ 
Domingos Monteiro 

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

Numeris 13 jautėsi blogai. Buvo prabė
gęs jau visas mėnuo, kai jo žmona nebepa
sirodydavo, ir jis neturėjo žinių apie ją. Ji 
buvo nėštumo pabaigoje ir jau per sunki, 
kad gaiėtų judėti. O iš Kampolidės ligi li
goninės buvo gerokai toli. Jie jau turėjo 
aštuonetą vaikų, o su ateinančiu bus devy
netas. Du vyriausieji plaukiojo jūromis, ki
ti du tarnavo Fiiafrankoje, o mažiausieji 
gyveno su motina. 

— Neateina, nes negali, — sakydavo Nu
meris 13. — nerašo, nes nemoka. Be to. taip 
pat stinga ir pinigo popieriui ir ženklams. 
Vargšė! Mano ligai taip ilgai besitęsiant, 
ji turi būti prasiskolinusi iki ausų. To tru
pučio, kokį turėjome, jau seniai nebeliko: 
bet ji nesiskundžia, nenorėdama manęs liū
dinti. Nes ji. tamsta žinok, tokia jau mote
ris: kai man sopa koją, jai skauda visą 
kūną... 

Ir tokioje būklėje. — pabarė Faustas 
Salema. — pasirūpinai dar vieną vaiką! 

— Ką beveiksi? Tokia mano dalia... Aš 
nesisKundžiu. nes vaikai sudaro vargšų tur
tą. Dėi jų kenčiame. liūdime, tačiau jie at
lygina už visus patirtus vargus. Pažiūrėk 
į mano vargšę motiną, kas su ja būtų nuti
kę, jeigu ne aš... 

Šis. tiesą sakant, ateina virš sąskaitos, 
tačiau kaitas dėl to mūsų direktorius, kuris 
praeitą vasarą man davė vieną dieną poil

sio. Dėl to netgi norėjau jį kviesti krikšto 
tėvu. Tačiau jis per daug užimtas, kad ga
lėtų įsivelti į mano reikalus. Mano many
mu, vyras, neturįs vaikų, nėra t ikras vyras . 
Kažko jam trūksta. Mirdamas, galutinai nu
miršta. Tamsta neturi vaikų? 

— Ne. 
— Tad atleisk... 
— Neturi reikalo atsiprašinėti, — suti

ko Faustas. — Vaikai sudaro tam tikrą am
žinumo formą, tačiau aš anksčiau apie tai 
negalvodavau. Gyvenau, lyg kad niekad ne
turėčiau mirti. 

— Gerai, tamsta dar tebeturi laiko pa
galvoti, nes dar tebesi jaunas. Aš pats. jau 
pusiau senis ir ligotas, jeigu būčiau turt in
gas, su turimais aštuoniais ir ateinančiu 
devintuoju. įsūnyčiau dar kelis. Klausyk, 
nuo to laiko, kai esu čia, jau beveik įsigijau 
vieną — ir mostelėjo į Karolį, kuris snau
dė. — Aš labai nerimstu dėl to vaikino. J is 
niekad nepažino nei tėvo. nei motinos. J is 
neturi šeimos. Kai išeis iš čia. jeigu tik išeis, 
neturės kur dėtis. Aš jau pasiryžau jį pa
siimti į savo namus. Tačiau šį kartą nelabai 
betikiu, kad išeisiu. 

— Nekalbėk niekų! 
— Man būtų sunku numirti, nepamačius 

to. kuris netrukus gims. o gal jau ir gimė... 
Arba tikriau: jam nepamačius manęs. Juk 
visad jo akių dugne išliks šioks toks mano 
vaizdas, ir jis atsimins turėjęs tėvą. Prie
šingu atveju, pasiliks didesnis našlaitis nei 
kiti... 

Nutilo. Dusulys nutraukė jo balsą. Iš
balo. 

— šis skausmas. — sunkiai ištarė. — 
prakeiktas skausmas... Jis prasideda čia. 
vienam piršte... ir ranka kyla... iki širdies. 
Ir lyg ranka spaustų... Ne, dar neatrodo, 
kad būtų toji... 

* 
Sekančią dieną Numeriui 13 pagerėjo. 

Skausmas praėjo, tepalikdamas lengvą du
sulį, vertusį jį sėdomis gulėti lovoje. Ant
rą valandą jam įteikė paštu atėjusį laišką. 
J is skaitė ir vėl kartojo, juokdamasis iš pa
sitenkinimo. Padavė Faustui: 

— Skaityk, skaityk! Tai kažkas, ko aš 
nesitikėjau... 

Faustas Salema perskaitė: 
"Žoakinai, šiuo pranešu, kad mums gi

mė mergaitė. Atėjo į pasaulį greitutė, nes 
.-kausmus tejaučiau tik pusvalandį. Galvo
jau, kad tu temoki daryti tik berniukus, 
tačiau šiuo kartu tavo ranka paslydo į ge
resnį dalyką... Jos nosytė smaila, kaip ta
vo. Burnytė didelė, kaip mano. tačiau aky
tės, akytės gražesnė? už dangaus žvaigždu
tes. J au išpirkau tavo batus, taip kad, kai 
vėl sugrįši, tau nebereikės skolintis. Atei
siu, kai tik galėsiu. Šias eilutes rašo mūsų 
kūma (kuri bus), kirpėjo Antonijaus duk
ra, tačiau aš jai diktuoju. Linkiu tau pa
sveikti. Tavoji žmona Anželika". 

SveiKinu! — atsakė Faustas. 

— Aš nusipelniau. Mums kaip tik stigo 
mergaitės, šeima be dukters, nelyginant pie
tūs be saldaus. Mano tėvas mėgdavo tai sa
kyti, ir jis vienas žinojo ką sakąs, netgi ir 
tada. kai būdavo girtas. 

Karolis prisiartino prie lovos. Turėjo 
leidimą trim valandom apleisti lovą. ir 
su vaikišku džiaugsmu juo naudojosi, ner
vingai vaikščiodamas po salę. 

— Mergaitė, tamsta sakai? Galiu per
skai tyt i? — Ir ištiesė ranką j laišką 

— Kaip negalėsi, jeigu aš pats tave iš
mokiau?! Be to. tu esi beveik mano sūnus... 
o ji beveik tavo sesuo... Aš jau pagalvojau 
tave kviesti krikšto tėvu. 

Karolis paraudo ii džiaugsmo. 

— Mane? Tokį nelaimingą, kaip aš? 
— Nutilk. Nelaimingi tie. kurie kenkia 

kitiem, o tu niekad nesi niekam bloga pada
ręs. — Numeris 13 pakėlė ranką prie šir-
ries. — Ji ir vėl čia. Teisybę sakė daktaras, 
kad aš negalįs nei džiaugtis, nei liūdėti... 
Tačiau, jeigu aš negaliu turėti nė to, ko aš 
begaliu laukti iš gyvenimo? 

Nutilo. 

Pradėjo temti. Ligoniai buvo tylūs. Nie
kas nekosėjo, niekas neaimanavo, nei kal
bėjo. Keista ramybė viešpatavo salėje. Nak
tis leidosi pamažu, kaip vien leidžiasi ligo
ninėje, smulkučiais žingsneliais, labai, labai 
neįtikėtinai lėtai. Aštuntą valandą įėjo bu-
dįs siaugas. Įsižiebė žalią šviesą, ir valan
dos pradėjo suktis.Laikrodis nebuvo girdi
mas. Buvo karšta. Lauke turėjo būti gegu
žės naktis, šilta ir pilna žvaigždžių. 

Antrą valandą nakties Faustas nubudo 
užsidusdamas. Jam atrodė, kad ranka smau
gė jo gerklę, nematoma ranka su geležiniais, 
žiauriais pirštais. Tylus ir šaltas vėjas, kaip 
milžiniškos ir plačiai išsižiojusios burnos al
savimas, per antklodę prasiskverbė ir šal
dė jį. Dar pusiau miegąs, pagalvojo — "Tai 
Mirtis... Mirtis įžengė į salę", ir. visas jė
gas įtempęs, susilaikė nesurikdamas. Visi 
ligoniai buvo nubudę, o kai kurie sėdėjo 
lovose. Ir visų veiduose buvo matomas tas 
baisus nerimo ir siaubo jausmas. 

Siaugas, pasilenkęs prie 13-jo leido jam 
švirkštą. Faustas atsikėlė, užsimetė apsiau-
talą ir priėjo prie lovos. 

— Būk tamsta malonus. — tyliu balsu 
tarė jam siaugas, — duok jam tai išgerti, 
ligi aš eisiu pašaukti budintį gydytoją. Vi
sa tai man nepatinka... 

Faustas Saiema pasilenkė prie ligonio, 
kurio veidas buvo baisiai išbalęs. Jis klie
dėjo: 

— A, tai tamsta? Tai tamsta? Maniau, 
kad nebeateisi... tokiu keliu... su tiek pur
vo... o aš beveik šulinio dugne... Gerai, kad 
atėjai... Norėjau vieno dalyko prašyti™ 

— Išgerk, — tarė jau Faustas, — ir 
nurimk. 

Numeris 13 išgėrė ir tęsė nutrūkstančiu 
balsu, balso siūlu, kuris vos tebuvo girdi
mas: 

— Prieik arčiau... Aš noriu tamstą 
matyti. Aš tamsta pasitikiu... Nežinau, kas 
tamsta esi... bet iš tamstos sklinda tokia 
jėga... jėga... Ak, tamsta esi mūsiškis... esi... 
Jėga, kuri man leidžia lengviau numirti. 

— Žmogau, nutiik... Nekalbėk niekų. 
— Aš nebijau. Ne... Tai kas kita... Tams

tą prašau. Ryt iš ryto parašyk jai ir sakyk, 
kad nesikrimstų... ir tegul neperka juodo 
švarko... Tas, kurį turiu ligoninėje, gerai 
tinka tam... netgi per geras... Aš norėjau... 
Tas skausmas... tas skausmas... — Keletą 
akimirkų tylėjo — Norėjau tamstos prašy
ti pasirūpinti mažyte... Ji reikalinga... visi 
kiti j au išaugę... Tamsta nesi turtingas, ge
rai žinau... tačiau tamstoje yra kažkas, kas 
teikia pasitikėjimą... Taip pat pasirūpink 
tuo vaikinu, kuris ana ten guli... jis lyg ma
no sūnus... Pasižadi? 

— Pasižadu, — iškilmingai atsake Faus
tas. 

— Garbė Dievui... Dabar gali ateiti... Ga
li ateiti... 

Ir pradėjo tart i padrikus žodžius ir švil
piamai alsuoti. Jis mikčiojo, retkarčiais de
javo ir keikė: 

— Velniai ją griebia!.. Užsirito ant ma
nęs... Kertėje, moteriške, spintos kertėje... 
Dvi sidabrinės... ir penkios nikelinės... įvy
niotos į skepetaitę. Esteves tebėra man sko
lingas trisdešimt eskudų... Visad buvo lat-

(Nukelta į 4 psl.) 



Pirmo spalvoto lietuviško filmo 
i • i « • išeivijoje premjera 

Iš jubiliejinio Aliee Stephens dainininkių koncerto Chic'-igoje. Nuotr. V. Noreikos 

600 KONCERTU SU LIETUVIŠKA DAINA 
Įspūdžiai iš Alice Stephens dainininkių jubiliejines šventes 

Ne vienas gal pereito sekma
dienio vakare, važiuodamas 
ankštomis Chicagos senamiesčio 
(Old Town) gatvėmis ir beieš
kodamas Svithiod klubo, klau
sė, kodėl lietuviškosios Alice 
Stephens dainininkės sugalvojo 
švęsti savo 25 metų veiklos ju
biliejų taip tob nuo mums įpras
tų parengimų vietų? Tačiau pri
ėjus prie bronzinių pastato du
rų ir jžengus vidun, abejonės 
išsisklaidė. Tai švedų chorinės 
organizacijos buveinė, įrengta ir 
dekoruota su šiai tautai įpras
tu geru skoniu ir elegancija. 
Pasidarė aišku, kodėl Alice Ste
phens dainininkės pasirinko šią 
vietą. Pasipuošusios ilgomis 
sukniomis, jos priiminėjo at
vykstančius svečius, kiekvienam 
prisegdamos po baltą gėlę. To
kioje Alice Stephens daininin
kėms visada būdingoje jaukio
je ir šiltoje nuotaikoje buvo 
pravesta ir visa jubiliejinio kon
certo - banketo programa. 

* 

Iškilmes atidarė dainininkių 
pirmininkė Jonė Bobinienė, pa-
kviesdama jėzuitų provinciolą 
tėvą Bruno Markaitį perskaityti 
invokaciją. Gražiai krito akin, 
kai tiek ponia Bobinienė, tiek 
banketo vedėja Aldona Daukus. 
nežiūrėdamos, kad dalis pačių 
dainininkių yra ne lietuvių kil
mės, o ir likusios beveik visos 
yra jau Amerikoje gimę, tekal
bėjo tiktai lietuviškai. Šio gra
žaus pavyzdžio paskatinti ir ti
kusieji negausūs kalbėtojai ne
gaišino laiko ir kantrybės savo 
kalbų daugiau ar mažiau vyku
siais vertimais, nepaisant, kuria 
kalba jie kalbėjo. Gal tikrai jau 
laikas būtų patikėti, kad Ame
rikoje gimę lietuviai bent su
pranta savo tėvų kalbą, o nau
jieji ateiviai jau turėjo pakan
kamai laiko išmokti susiprasti 
čiabuviškai. O jei ir pasitaikė 
vienas kitas kurios kalbos ne
mokąs, esu tikras, kad jis tu
rėjo pakankamai kaimynų, pa
siruošusių pavertėjauti. 

ALGIS ŠIMKUS 

Po trumpos oficialiosios da
lies ir nuotaikingų švediškų pie
tų įvyko vakaro muzikinė pro
grama. Jubiliatė Alice Stephens 
nuo pat savo muzikinės veiklos 
pradžios gerai žinoma savo at
sidavimu ir meile lietuviškai 
dainai. Jos pačios žodžiais, per 
visus savo grupės 600 pasirody
mų ji vis neapsiėjo be lietuviš
kos dainos, nežiūrint, kokiai 
publikai buvo dainuojama. Jos 
repertuare rado vietos ne tik 
trumputės liaudies dainelės, bet 
ir gerokai kompbkuoti lietuvių 
kompozitorių didesni kūriniai. 
Trūkstant veikalų moterų bal
sų sąstatui, ji viena pirmųjų 
mūsų tarpe pradėjo pritaikyti 
solo ar mišriam chorui parašy
tas dainas savajai grupei, daž-1 
nai šiam darbui pasitelkdama 
Vlado Jakubėno ir kitų kompo
zitorių patyrusias rankas. J i ne
sustingo aštuoniatakčių ir "ga-

į rantuotų" dainelių rutinoje. Me
tų bėgyje Alice Stephens dėka 
Amerikoje pirmą kartą išvydo 
scenos šviesą daug V. Jakubė
no, J. Gaidelio. B. Markaičio, 
Stasio Šimkaus ir kitų lietuvių 
kompozitorių kūrinių, kurių ne-

I driso imtis didesni chorai. Ne-
J žiūrėdama kartais ribotų jėgų, 
I Alice Stephens neišsigąsdavo 
nei vieno naujesnio ar sunkes
nio veikalo, kuris galėtų publi
kai "nedaeiti" ar nesulaukti pa
kankamai katučių. Bet dėl to 
jos populiarumas tik didėjo. 
Esu tikras, kad dalinai jos pio
nieriškų pastangų dėka šiandien 
Chicagoje išdrįstame rengti 
koncertus, kur turime pilnas sa
les publikos, besiklausančios Ka 
činsko, Gaidelio ar Lapinsko. 
Jau net svajojame apie Gaide
lio operos pastatymą. Niekas 
nereikalauja, kad kiekvienas 
naujas dalykas kikevienam pa
tiktų ir jį žavėtų, tačiau atsisa
kymas naujienomis domėtis ir 

siekti naujų kebų mene priveda 
tik prie merdėjimo ir nuosmu
kio. 

Alice Stephens dainininkės 
neapvylė ir savo jubiliejine pro
grama. Iš dešimties išpildytų 
dainų, keturios buvo specialiai 
parašytos šiam vakarui ir buvo 
išpildytos pirmą kartą. Nauja 
melodijos linija su įvairuojan
čiu akompanimentu nuskambė
jo Fausto Strobos "Vai nedvelk, 
vėjeb". Leonardas Šimutis įvil
ko J. Baltrušaičio eilėraštį "Be 
rūpesčio" į muzikinį rūbą su 
jam būdinga lyriška melodija į 
ir kvartos intervalais charakte- j 
ringą harmonija. Vladas Jaku-1 
bėnas šiam koncertui pateikė 
naują versiją savo populiarios 
dainos "Daug turėta mylimų-: 
jų", vietomis įdomiai panaudo- ; 
damas buvusio piano akompani
mento dabs chorui, pritarusiam 
solistei Kristinai Bartubenei, 
kuri įsijautusiai atliko solo par
tiją. Ši meistriškai aranžiruota 
daina puikiai skambėjo ir susi
laukė išskirtinų klausytojų ova
cijų. "Vilniaus varpų" autorius 
Bruno Markaitis, SJ , šj kartą 
koncertui dovanojo naują dainą 
"Ant vakaro uolos" (žodžiai 
Brazdžionio). Šis kūrinys pasi
žymėjo melodingu balsų vedimu. 
išbaigta kompozicine technika, 
ir reto grožio pobfoniniu epizo
du, kuris, labai gaila, nebuvo 
plačiau išvystytas. Jono Zda-
niaus "Mergaitė", nors ir ne 
šiam koncertui rašyta, buvo pa
dainuota pirmą kartą, pritai
kant ją moterų balsams. 

Likusioji programos dalis su
sidėjo iš senesnių dainų, kurios 
pereitų 25 metų bėgyje buvo 
publikos labiausiai mėgiamos ir 
buvo daugiausia dainuojamos. 
Jas darniai išpildė rinktinių dai
nininkių oktetas, susidedantis 
iš G. Macytės, G. Mažeikienės, 
J. Milleriūtės, A. Giedraitienės. 
E. Zapolienės, L. Nakutytės, J. 
Ayson ir J. Bobinienės. 

Šiam seniausiam Amerikoje 
įsikūrusiam ir tebegyvuojan-

(Atkelta iš 2 psl.) 
Kaip sutiko "Aukso žąsį" mū

sų jauniausioji publika? Ar ji 
buvo jiems suprantama, kaip 
močiutės pasaka, ar nesupran
tama, pastyrusi ir nelanksti, 
kaip svetima kalba poezijoje, 
išversta nesuprantamai? Trum-
pametražinis filmas, pasirodo, 
rado vešlią dirvą jaunųjų žiū
rovų tarpe. 

Užklaustas vienuolikametis 
Raimondas Lapas, 6 skyr. mo
kinys, a r patiko, be jokio del
simo, iššovė: 

— Labai patiko. 
— Kodėl? 

čiam lietuviškos dainos koncer
tiniam vienetui tegabme kar tu 
su visais vakare dalyvavusiais 
svečiais palinkėti ir toliau ne
pailsti, skleidžiant lietuviškąją 
dainą, o poniai Alice Stephens 
dar ilgus metus vesti savo dai
nininkes jai įprastu kuklios ir 
kultūringos betuvybės keliu. 

— Kad lietuviškas! 
Net palygindamas su "Mary 

Poppins" ir ' My Fair Lady" 
(jo mėgiamiausafs), pirmeny
bę a tdavė "Auks nei žąsiai". 

— Kaū ' . "a v Poppins" per 
daug kaj f: ":a! 

J is ir a r t s.ą mėgiamiausią 
išsirinko - - tą seną žmogų šim
to mėty ir keturių, o paskui — 
pat' auks nė iąs 's. 

?.ūta Augiūtė, 
mokinė, irgi 
• škė. kad la-
geriausiai is 

K ta ŽIHJ o rė . 
13 m.. 8 skyr. 
džiaugsminga: \ 
cai patJko. Pikis 
visu nes toks įdomus. O po 
juokdario — tai Samanėlė. To
kia mJeia ir įtikinanti. 

Dabar "Auksinei žąsiai" lin-
Į ketina aplankyti visas lietuviš-
i kas kolonijas išeivijoje, apskris-
j ti visas lietuviškas mokyklėles, 
į kad neliktų nė vieno, nemačiusio 
Į pirmojo lietuviško spalvoto fil
mo, liudijančio išeivių tvirtą 
ryžtą, kai širdys ir rankos sie
kia nepasiekiamo. 

• Kauno Politechnikos insti- i 
tūtas palaipsniui kelsis iš mies- j 
to centro už Mickevičiaus slėnio, j 
Kur statomos specialios patai- j 
pos fakultetams ir bendrabu- j 
čiams. Tas "studentų miestelis", j 
užimsiąs iš viso 64 hektarus j 
ploto. Kitas toks "studentų į 

i miestelis" Kaune yra Žemės j 
j ūkio akademija, įsikūrusi Alek-
i soto pakrašty, buv. Noreikiškių 
dvare. (E.) 
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Request Records-
I PLOKŠTELĖS 

Naujausios ir geriausios ilgo gro-
| jimo autentiškos lietuviškos plokš-
| teles. 

DEKORAVIMAS 
IŠ VIDAUS IR Iš LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050 

Sfirbis Fuel Oils 
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
"Geresne ir pigesne alyva" 

Tel. HEmlock 4-6264 
PETER STTRBIS 
6741 So. Maplewood Ave 

Chicago, m. 60629 

Nepasitenkinkit pakaitalais. 
Reikalaukit Reąuest firmos. 
Kreipkitės į savo apylinkes krau 

; tuves, arbo rašykit: 

I REQUEST REC0RDS. Inc. 
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N.Y. 
iiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiit 

B A N G A 
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street 

Tel. - 434 - 0421 
P. Rudėnas — K. Šimulis 

LIGONINĖ 
(Atkelta iš 3 psl.). 

ras . Tai yra kraujuje... Pone teisėjau. — ir 
jo balsas pasidarė ryškus — tai melas... me
las... aš jos nemušiau... Bet atleidžiu jai... 
ta ip pat atleidžiu ir tamstai, pone teisėjau... 
— Nutilo. — Gerai padarei, gerai padarei, 
ją atnešdama... Nosytė kaip mano, visiškai 
tokia... tačiau akys ' . . Josios akytės gražes
nės už dangaus žvaigždutes!.. 

Dabar jo žodžių jau nebebuvo galima 
suprasti, alsavimas tebuvo ilga aimana, sa
votiškas šnypštimas, kuris kas kartą ėjo 
silpnyn. 

Kai budintis slaugas sugrįžo su daktaru. 
Numeris 13 jau buvo miręs. Daktaras pasi
tenkino patikrindamas mirties faktą ir iš
rašydamas liudijimą. Atėjo tarnai jo išneš
ti į lavoninę, ir Faustas su Karoiium jį pa
lydėjo iki durų. Po to išsiskyrė, neištarę nė 
žodžio. 

Staiga Karolis pradėjo verkti. Smarkus 
siaubas, baisus tuštumos jausmas apvaldė 
jį. Pasijuto kaip vienišas medelis, nukirtus 
jį globojusį didelį medį. 

— Aš bijau... bijau. Atleisk, pone Faus
tai , atleisk...tačiau duok man savo ranką. 

Ab: lovos stovėjo greta, ir Faustas pa
griebė jo ranką. 

— Nurimk, sūnau, aš esu čia. 
Ir iš jo pirštų tekėjo stebuklinga srovė, 

atstačiusi ramybę ir teikusi nenugalimo sau
gumo jausmą. Numeris 13 buvo teisus. Ja
me glūdėjo jėga, jėga, kurios jis pats neži
nojo. Jai pasireikšti reikėjo tos nusižemini
mo ir kančios maudynės. Buvo reikalingas 
tas sąlytis su skurdu, su liga ir su mirtimi, 
kad galėtų visa tai išryškėti. Dabar jo gy
venimas įgavo prasmę. Jame glūdėjusi jė
ga turėjo būti išnaudota, ne egoistiškai, 
kaip darė ligi šiol, bet tos kenčiančios, nu
galėtos paaukotų aukų daugumos naudai. 
Jo sąžinėje nuaidėjo pergalės riksmas, ir 
pirmą kartą joje prabudo gražus ir baisus 
pareigos įvykdymo supratimas. 

Karolis. įsikibęs i jo ranką, užmigo, ir 
drovi priešaušrio šviesa jau nebeatrodė nie
kinga nei tragiška. Tš gulinčių kūnų sklido 
žmoniškumo srovė — to kenčiančio žmo
niškumo, kurio tiek metų jis nepastebėjo ir 
tik dabar tesuprato ir pamilo. 

Tada patylomis, su dievišku jausmu, už-
tvindančiu jo sielą, pakartojo priesaiką, ku
rią buvo davęs Numeriui 13 : 

— Pasižadu viską padaryti jiems... 

Išvertė P. Gaučys 

Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 
lietuvius virš 40 mėty 

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje 
kaimynystėje esančią finansinę įstaigą — 

CHICAGO SAVINGS & L0AN ASS0CIATI0N 
! 

Turtas virs 
- $50,000,000.00 

! 

K U R I O J E J f SU. KAIP TAUPYTOJO, p inka i yra geriau
siai apsaugoti ir neša J u m s papildomas pajamas. 

• PF.AKTISKA — gralite taupyti bet kokią sumą bet ku
riuo laiKu, pagal jūsų taupymo planų reikalavi-

vidutiniskai mokama* 
dividendas du kartu i metus pridedamas prie jūsų 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų. 

• PAKANKI — vieta patogi ir steniai įvestas taupymo 
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti. 

• SAUGI — nes visos santaupos iki $10.000.00 apdraustos 
valstybinei JAV valdžios įstaigos. 

K A I P NAMU PIRKĖJAS Jūs sali te raut i paskolą pagal 
savo reikalavimus ir paruošta biudžetą. 

• NAMĄ GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmokėti skolas ir tapt i savininku. 

• ĮSIGYSITE J I LENGVIAU, nes mūsų į nuomą panaSūa 
mėnesiniai išmokėjimai apima paskolą, nuošimčius 
ir kitus mokesčius. 

• ĮSIGYSITE J Į B E RŪPESČIU, nes kaimynystėje esanti 
draugiška mūsų įstaiga y ra pasiruošusi J u m s pa
tarnauti . 

Savo nariams tnrbne pilną patarnavimą: 
• Bonai mokslui baigti 
• Paskolos namams 
• Kalėdų K.ubas 
• Atostogų Klubas 
• Šeimos ardrauda 
• Notaro patarnavimas 
• Visokių rūšių apdraudos 
• Nemokamas kambarys 

susirinkimams 
• Mokame "ekius ir duodame 

nariams specialius Money 
Orderius 

• JAV pašto ženklai 
• Parduodame ir išperkame 

JAV bonus 
• Du dide.. kiemai automo

biliams pastatyti 
• Vokai ta'.pyti paštu 
• Saugios Opozitų dėžes 
• Keleivių čekiai 

CHICAGO SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

6245 So. Western Avenue T e l . : G R 6_7575 

\ : 

VALANDOS: 
PIRMADIENĮ . . 
ANTRADIENĮ . . 

12:00 P.M. — 8:00 P.M. 
9:00 A.M — 4:00 P.M. 

TREČIADIENĮ visą dieną uždara. 
KETVIRTADIENI • • 9:00 AM. - 8:00 P .M. 
PENKTADIENĮ . . . 9:00 AM - 8 "K) P M 
ŠEŠTADIENI . . 9:00 AM. - 12:30 PM. 

^ 



KAI ŽMOGUS PASKĘST! KNYGŲ 
JŪROJE 

Įspūdžiai iš Frankfurto knygų mugės 

Vakarų Vokietijos Frankfur- nebrandžios, ar tokie joms ra
to miesto bibliotekos vedėjas šą? 
prof. Aepfeleimer tvirtina, kad Žymiai pažangesni "krimi"... 
modernus žmogus negalįs apsi- Jau pora dešimtmečių pasukta 
eiti be poros tūkstančių knygų.; nauju keliu, paliekant praeity-
Gyvenimo problemos, anot pro-. je klasikinių kriminalinių knygų 
fesoriaus, dabarty pusėtinai pai- ; autorių Walles. Modernieji kri-
nios, ir niekas jų savomis jėgo-; minalinių romanų autoriai nag-
mis nebeįstengs nugalėti. Tiktaij rinėja patį nusikaltėlį, jo moty-
knygose galima atrasti gyveni- Į vus, galvoseną, asmenį ir pan. 
mo ir mokslo išminties, tiktai | "Krimi" tampa psichoanalizės 
knygos yra kardais atrišti Gor-
dijaus mazgui. 

Pastaraisiais laikais tiek daug 
rašoma ir leidžiama knygų, 
jog atrodo, kai kas nebeturi k o i d u r ^ " , r e i k a l ° * * * s u s a u ' 

mažute paskaitėle. 
Jeigu vokiečiai nesižavi kny

gomis, yra kalta pati mokykla. 
Joje vaikai ir jaunimas, susi

veikti, nebent rašyti knygas. 
Knygynų lentynose tiek prikimš 
ta visokiausių leidinių, jog eili
nis skaitytojas neretai pasijun
ta bejėgiu pasirinkti sau tinka-

sa mokslo literatūra, nepameta 
prietaro, jog visa literatūra to
kia. Nežinau kitos pasauly tau
tos, kuri savo mokyklų sistemą 
taip koneveiktų kaip vokiečiai. 
Mat, pastaruoju laiku susigrie-

ŽVILGSNIS Į LITERATŪRĄ 
Džiaugsmas, ar tik vištos susirūpinimas j neprieinamus 

vandenis plaukiančiais ančiukais? 

"Bėga laikas, keičiasi problemos"',. gyvenime nauji komunistinės mo-
- - rašė lapkričio 21 d. 'Tiesoj" Ii-' ralės ir etikos principai". 
teratūros kritikas J. Lankutis, ry- į Neapčiuopdamas, kiek Lietuvos 
šiujn su numatomu Lietuvos rašy- visuomenėj įsivyravo idealizuota ko 
tojų suvažiavimu, kurio Vilniuje I munistinė dvasia, kritikas ir kitko 
nebuvo nuo 1958 metų. Visada su nepajėgia apskaičiuoti, būtent, — 
sirūpinęs, kad rašytojai — "sie-! "kiek per tą laikotarpį atsirado 
lų inžinieriai" savo kūryboj atitik- skeptikų ir niurgzlių (ir Goebbel-

i tų komunistų partijos interesus, sas savo laiku tuo pačiu sielojosi 
Hitlerio režimo laikais. E. red.). nu 
sivylusių bet kokiais visuomeniniais 
idealais ir idėjomis, kiek per tą lai
ką gimė naujos šiuolaikinės' mies
čionijos, kuri iš tarybinės ekonomi
kos ir kultūros tiekiamų produktų 
mielai pasiglemžia tai, kas tinka 
jos salionui greta importinio asorti-

ma leidinį. Čia dažnai bejėgiai,, . . . , , . 
, " . , • • u : be, jog jau esą toli kaimynų pe 

ir knygynų tarnautojai. Atro- ; J _ _ J J5, * . _ T^JT. / _„„ dagogikoje pralenkti. Ir pra
lenkti todėl, kad "Made in Ger
many" apakinti, nerado reika
lo pasižvalgyti kaimynijoj. Da-

Pakrantė Chieajjoje 1965 m. N'uotr. Alg. Kezio. SJ 
ateityje, gal I s 
kūrinių apie ; — 

rai žinodami, jog čia nieko ne- aptiksiu savos spaudos. Tenai I n e t o l i m o s Praeities reiškinius (tai | 
, • •, . , . . . , . , . „ i yra, apie pergyvenimus teroro!

 = 
sužavėsią savo biednyste. Į gi kasmet premijuoja lietuvis-

svarsto, kaip ir ką jie turės rašy
ti akivaizdoj vykstančių pasikeiti
mų ir naujovių dabartinėj Lietu
vos visuomenėj. 

Prisiminęs, kad praėjus "kul
to" (t. y. Stalino) laikams, Lietu
vos rašytojuose įsivyravęs opti
mistiškas įsitikinimas, jog gyve-; J ~~ T~ 
nime turi nugalėti teisybė ir žmo-' 
niškumas. Bet dabar, esą, prade
dame susimąstyti — ar neišsibai-
ge tas užtaisas, kuris buvo sukėlęs Į 
minėtą sąjūdį, ar nepribrendo rei- j 
kalas ieškoti meninei kūrybai kaž- * ^lllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillinilllllllllllltllllfs 

; kokių naujų gyvenimiškų postu- Į s "" 
mių ir idėjų". 

Spėliodamas, kad 
būt, gims geresnių 

Vienas dalykas tačiau padėtyje 
nesusivaikančiam kritikui aiškus: 
"O koks margas, diferencijuotas 

yra naujas, dabar į gyvenimą žen
giantis jaunimas! Tai", — mano 
Lankutis, — "tur būt, viena opiau
sių problemų". 

Ta problema, matyt, kyla iš to, 
kad vien iš partijos instrukcijų iš
mintį seraiantieji "sielų inžinieriai" 
nebesusidoroja su jaunimu, nes, 
kaip toliau J. Lankutis dėsto. — 
"Naujoji karta turi didelių kultūri
nių pranašumų. Ji įgijo geresnį iš
silavinimą ir gilesnes specialybės ži
nias. Ji išmoko užsienio kalbų ir tu
ri dabar didesnes galimybes pažin
ti, kaip gyvena visas pasaulis. Ji go
džiai seka šiandien kur kas labiau 
prieinamą šiuolaikinę užsienio šalių 
literatūrą ir meną, nekalbant apie 
visų sričių klasiką. Visa tai savaip 
formuoja jaunosios kartos davinius, 
interesus, požiūrį į esminius gyveni
mo klausimus". 

Gal džiaugdamasis tuo reiškiniu, 
ar greičiau vištiškai susirūpinęs į 
neprieinamus vandenis plaukian
čiais ančiukais, literatūros kritikas 

(Nukelta į 6 psl.) 

Arteslan Restaurant 
2432 West 63rd Street (63id & Aitesian) 

do, kad mokslas apie knygas — 
knygologiją bręsta gana lėtai. 

Jeigu didesnieji knygynai 
dažnu atveju yra mažos knygų., . . , , . . . . ,^„„ 

, «*T I_ _I • bar susigriebę, kuria įvairiau-1 pan. parodos, tai pravartu kartais s Y • , , . . . . » , , ,. P ' p ;sias komisijas kelti mokslo ly-1 sovietišku masteliu, gana pra-
I giui, reformuoti mokykloms, Dangiškai išleisti, nors, palygin-
| kad tik suspėtų žengti avangar- \ ti. apipavidalinimas gana kuk-
de. Nenuostabu, kad nemaža i lus. nei knygoje, nei aplankuo-
kaltės suversta sausai mokykli-1 se jokio kreidinio popierio, o 

kus veikalus, tenai ir svetimo
mis kalbomis lietuviškas geni
jus prabyla, tad tikrai Frank-

O lietuviškasis stalas ar vit-1 
rina? Kiek ten mūsų knygų? 

j Radau gal dešimtį leidinių, ^ - { f ^ ^ į Uetuviškąją <rLux 
tuvių liaudies meno, drabužių ir 

keli stambūs leidiniai ir, 

siautėjimo metu), kritikas viliasi. Į E 
kad rašytojų kūryba 'kaups sa- j S 
vyje ir tą nauja, ką gyvenimas įne- j JE 
ša šiandien". i s 

• Skanūs valgiai 
• Geras patarnavimas 

• Paiki atmosfera 

sugabenti visų knygynų knygas 
jau visai rimton parodon. Vo- J 
kietijoje tam reikalui rengiamos 
Frankfurte kasmetinės knygų 

ex Occidente". Bėgiojau, laks
čiau, skubėjau ir kitų klausinė
jau... Nieko. Nieko. Nieko. 

Aš tebesu tik paprastas 
naivus laikraščių 

i r 

mugės. Atsiveria plačios salės . 
viso pasaulio knygnešiams. Kaip n a[Į***&&*~- Ą* f"**> V*? 
tik tose pačiose salėse, kur ren
giamos automobilių, lėktuvų, 

rodys pats gyvenimas ir negai
lestinga kultūrinė konkurencija. 

įvairių mašinų parodos, bando Skubėjau parodoje ir todėl, 
įsipilietinti ir knygos. Sakau, ; kad atrasčiau lietuvišką stalą 
bando, nes knyga dar ir dabar : ar vitriną su savomis knygomis, 
ne visiems savaime supranta- Paieškoti teko ilgokai. Ilgokai 

ant pakulinio dažai atrodo nu
šutę. Šalia šių veikalų kaimy
nystėje vargo pora plonų roma-
niukų ir brošiūrinės apimties 
vaikams eilėraštukai. Tai ir vis
kas. Panašiai suspaudė širdį ir 
ne vienam baltiečiui, bandžiu
siam pasiguosti tolimos tėvynės, 

mas reikalas.. Daugis savo šir- truko išsiveržti iš prancūzų, ang j t eo.uj i r ko m u nį stine spauda 

Stebėjau porą latvių, kurie pe-dyje pastato greičiau garažą, ių, amerikiečių suvežtų tiesiog 
negu knygų lentyną. Taip jau bibliotekų. Pagaliau atsidūriau 
yra ir pačioje "poetų ir mąsty
tojų" šalyje Vokietijoje. 

Vokiečių statistika gana 
niūriai byloja apie vokiečius ir 
knygą, štai duomenys: 1. dvy
lika milijonų suaugusių vokie
čių (kas trečias suaugęs) nebe
turi jokios knygos, įskaitant ir 
bibliją, 2. dvylika milijonų su
augusių nebeatsimena, kada pir
ko knygą ir nebenori knvgoms 
mėtyti jokių pinigų, 3. du treč- apipavidalinimas, pakulinis po-

daliai visų suaugusių nebežino P ; ™ į P r i k I " s *** f ^ 

tarsi "paas savus"... USSR. Ir 
ką? Nudžiugau? Anaiptol. So
vietų Sąjungą atstovavo tarp
tautinės knygos vienas vokiečių 
knygynas, išstatęs vos kelioli
ka lentynų. Kaip veikalai? Dau
giausia moksliniai. Kaip knyga? 
Gailėjausi* pradėjęs nuo laisvo
jo pasaulio prabangiško išleidi
mo knygų, nes čionai pasijutau 

Nesiangažuodamas, atsargiai kri 5 
tikas spėlioja: 'Nauja bene bus tai, S 
kad tarybinės visuomenės vysty- j 5 
mosi dėsningumai pasidarė žymiai, S 
sudėtingesni ir apima daugelį to- j S 
kių reiškinių, kurie tiesiogiai nebe-; 5 

skaitytojas s u s i s i e J a n e i s u buržuazine praei- ~ 
• -, • •• •-,••,-• J timi, nei su 'kultu'. Mes neturime 
leskinejąs progų pasididžiuoti " į ^ J J negaiėsime turėti jokių 
savo tautiečiais tarptautinėse statistinių duomenų apie tai, kaip 
arenose. Džiaugiuosi kiekvienu per pastarąjį dešimtmetį išaugo pro 
savųjų prasimušimu pasaulio gresyviosios visuomenės jėgos, kiek _ 
kultūroie Iš Frankfurto nasau- l t u r i m e tarybinio patriotizmo, kanu Į = Atdara sekmad. iki ketvirtai 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 
.. . . , .» ~ ' nistinio kilniadvasiškumo pavyz- s šeštadieniais iki 5 valandos ryto. 
Įmes knygų parodos grįžau ne- L ^ k a i p i š a u g 0 j o s žm0giškasis = 
sidžiaugdamas. kjd ! pilnavertiškumas, kaip įsišaknijo = 

P I E T O S 
$1.65 & $2.25 

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ. 

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622. 

S K A N I A U S I A S 
Atkreipkite dėmesį į visoje valstybėje pri

pažintą kokybes simboli. 
čiais susispaudę, lyg ką slėpda
mi, sklaidė Rygos miesto gro
žybes ant sovietinių pakulų. Va
karuose neįsivaizduojama, kaip 
galima būtų drįsti pristatyti 
meno reprodukcijas ar meniš
kas nuotraukas ant pakulinio 
popieriaus. Vilniaus radijas Į 
mėgsta pasididžiuoti įvairiau- j 
šiais laimėjimais, rašytojais, į 
raštais. Mėgsta nuteikti užsie-

?lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllilllllllll!IHIIIIIIIIIIIIIIIIt« 

užtarnautą tikro importuoto 

LENKIŠKO KUMPIO 

yg vergų prekyvietėje. Prastas n i o l i e t u v i u s UvynH gerbūviu 

nė vieno gyvo ir kuriančio ra
šytojo, 4. dvidešimt penki mili
jonai vokiečių norėtų paskaity
ti, bet... neberanda tam laiko ir 
5. tik dešimt milijonų skaito, 
nors ir jų laikas pusėtinai ri
botas. 

Televizijos komentatorius, pa
tiesęs minėtus davinius, ir klau
sia: kas tad skaitys 150,000 
knygų parodos? Kam jos para
šytos ? Kam ? 

Aplankiau minėtą knygų pa
rodą. Protekiniais lankiau, nes 
norėjau visus stalus pamatyti, 
pasigėrėti visų šalių dvasios I 
kristalais. Protekiniais lanks
čiau ištisas penkias valandas 
septyniose milžiniškose salėse. -
Sunku net įsivaizduoti, kiek ten 
leidyklų vien tik iš Vokietijos, 
• ką jau bekalbėti apie kitas — ! 
iš plataus pasaulio. Vieną kitą 
pavarčiau, įsigilinau, susižavė- \ 
jau. Žavėtis buvo kuo, jei ne : 

pačia knyga, jos mintimis, ta i : 

bent viršeliais. O kokie išradin
gi leidėjai! Kiek ten meno su
kaupta, kiek spalvų nepagailė
ta! Iš vieno leidėjo išgirdau, kad 
knygos dažnai brangios todėl, 
j°g J4 prabanga kelia kainas. 
Dažnai, anot leidėjo, knygos 
aplankas brangesnis už pačią 
knygą. 

Grįžtu vėl prie vokiečių ir jų 
aimanų apie savo romanus. Mi
nėtasis komentatorius skaudžiai 
atsiduso, palietęs romanus mo
terims. Nieko ten naujo, senas 
šablonas. Moterys ir dabar lau
kia princų, kurie išgelbėtų vie
ną kitą iš pilkos kasdienybės ar 
virtuvės. Laukiami princai ne 
piemenų ar persirengusių nieka-
dėjų pavidale, bet moderniuose 
automobiliuose, su storokomis 
piniginėmis bei versliškomis sa
vybėmis. Moterų romanams nie
ko brandesnio modernieji laikai 
neįkvėpė. Tad ar moterys lieka 

mas. Veikalai gal ir be priekaiš
tų, brandumo nepasigesi, bet 
vakariečiams įprasto knygos 
pristatymo su žiburiu nerasi. 
Gal sovietai todėl ir nemėgino 
varžytis su prabangą ir skonį 
pamėgusiais vakariečiais, o ro
dėsi tik tarptautinės knygos 
vokiečių knygyno rėmuose, jau 
'š praeities parodų patyrimo ge-

ir prabanga. Gaiia, kad parodo- | 
je nieko iš Vilniaus nebuvo! 

Kiek prikandęs lūpas pasu
kau atgalios į Amerikos ir Ka
nados skyrius. Sakau, tenai tai 

Pageidaujama* visur <lel 
aak&~*i£tU8fos j o koJtybes Ir 
npjMipra.stai pu ikaus .sko
nio, {pakuotos !**n*rvai a t i . 
daromoje nuo 2 iki 12 

svaru skardinėse . 
Žinomas garsiai-s savo 

vardais 
ATALAATA, K R . V K I S 

m F*OIX>. 
Reikalaukite t ikrojo i m 
portuoto lenkiško k u m p i o 
— saugokitės pakaitalu. 

POLISE 
HAM ^ 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FPvANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijom 
Tune-ups ir Motoro remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ilgo meta patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Dl. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAM? 
IR MfiGfiJAMS 

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

3314 West 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629 

Tei. PR 6-H998 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - D O V A N A S Į USSR 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 
F I R M O S 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
(LICENSED by Vnešposyltorg) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA 

1530 Bedford A v c , 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 firmos skyrių yra krautuves, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui Įvai
riausių audiniu, 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 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 

M 0 S Ų S K Y R I A I 

SKIP'S Self Service 
LI0U0R STORE 

5515 S0. D AMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202 
DECEMBER — GfiUODŽK) 9, 10, 11 D. D. 

BISQUn THREE STAB COGNAC Rftii $5-29 
MEISTERP.RAND V. S. O. P. 

DfPORTED GEBSfAN BRANDY ^ ^ $ 4 . 8 9 

DE PEREIER N'APOLEON BRAM) MPORTED 

FRENCH BRANDY Rfth $ 0 . 2 9 

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $ 4 . 8 9 

RICCADONNA VERMOCTH IMPORTED 

Dry ar Sweet 30 oz. Bottie $ «| 29 

DE KUYPERS Creme De Menthe, Creme 

De Gacao or Peppermint Schnapps Fifth $Q.79 

KITOOKTYV. X. V. 
XF.W YORK 3, X. T. 
NKttARk. V .1. 
«>l TH RITĖK, N. J. 
iTtrA. n v 
F AHMINCDALE, S. 4. 
I'HII AIM I.PH1A 2S. PA 
Al.r.HXT<)\V\. PA. 
ROTHF.STFR 5. JĘ. Y. 
IOS ANfJKf.V.S 4, C Al. 
CHfCAOO 22. II.K 
RAI 1IMORK SI. MD. 
RI'KI AI.O 12, XFW YORK 
DKTKOIT 12. M1CH. 
M.M'JlfRIl 6, CONN. 
JKR9E1 CITV. X. J. 
SVRACTSK 7, X. Y^ 
i i i \ EI \ M i 13. OHIO 
: r ^ ^ | T H ą ^ r < ^ ^ \ f i r T I 

SO. BOiRBI, MASS 
TREXTON 10. XE\V .rF.RSKY 

1530 BKDFORD AVE. 
78 SFXy»*T> AVFTJfrK 
SI4 MARKFT STRKrTT 
4« WHrTEHKAJ) A V K N U E 
«W BI-EKOKP-R S r m K E T 
FTtKKWOOD ACRJES 
m W. GTRAtU) A V E \ r F 
126 TTT^HMAN S T R E E T 
,W8 H I nso>" A ? e x n ; 
107 s o . v t J i M o y r A V E X T F 
1241 XO. ASH1A.VD AVK.VtJE 
1900 FEEKT STRET-TT 
701 FTLIAfORE A V E X U E 
Il«OI JOS C AM PAI' A V E . M ' E 
B43-47 AERA.NY A V E > T E 
SOS GROVE STREET 
I200 SOITH A V E S T E 
1028 RF,.>'lLWORTH AVENCE, 
I l S n JOH r A M PA I A V E N E r 
3»fi W. RROAOWAY 
1152 DECTZ A V E N T E 

rs OR 
MI 
CL 
RE 

7-S4M 
4-1540 
2-2453 
7-«S20 
J-747« 

SAS-0404 
PO 
HE 

2; 
DE 
HE 
DI 
TX 
TO 
CH 
HE 
GR 
PR 
TO 
AX 
EX 

9-4507 
M M 

12-2942 
5-6550 
6-2818 
2-4240 
5-0700 
8-02*8 
7-5164 
5-6368 
J-9746 
1-0696 
B-S*«A 
8-1120 
2-03O« 

CHERRY MARNIER LIQUEUR Fif«i $6-49 
CAOFFEE SOUTHERN LIQUEUR Fifth $4.59 
POPULAR BRAND OF 86 Proof, 6 year- old 

CANADIAN WH1SKY Fifth $4.39 
HAMMS BEER 12—Pak—12 oz. 

?4—12 oz. C ûis 

Cans $1.95; 

Case $3.69 

/ i i n p i 1 1 T T \J * RADIO (LIETUVIAI) 
^ • I ^ w W l I I «V« gaV. DAN LIUTIKAS 

ĮTAISYMAS yra mū«u SEPECULTBft. VIST; OAMYBOS • 
GREITAS patarnavimą* • GARANTIJA • KREDITAS 

2412 WEST 71JST ST. CHICAGO, ILL, 60628. TEL.: 471-2446 

Viskę perka pas Lieponj! 

j 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

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

Pirmad ir ketvirtad nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuu d iki 6 
vai vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v. 

file:///firTI
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CHICAGOJE ŠIANDIEN MINIMAS M. K. ČIURL10HI3 

šiemet suėjus 90 metų nuo di- nata s įdomi paroda. Ją paren-
dž.ojo lietuvio da lininko ir mu- ge da:l. Kazys Varnelis. 
ziko M. K. Ciurl onio gim.mo, Ch cagos lietuviškoji visuome-
š. sukaktis lietuvių minima ir aė i šį šeštadienio vakarą turė-
pavergtoje L etuvoje ir laisva- "ų atkre pu ypatingą dėmesį ir 
jame pasauly. Šiapus geležines i Čiurlion'o akademiją - koncer-
uždangos savo apimtimi didžiau
sias ir reikšmingiausias Čiurlio
nio m nėj.mas įvyksta šiand.en 
7 vai. 30 m.n. Jaunimo centre, 
Chicago je. 

Akademinėje minėjimo dalyje 
apie Čiurlionį, kaip tapytoją, kai 
bės Aleksis Kannitas, tarptau-
taut.niame meno pasaulyje Iš
provokavęs dar 1 g šiol nesibai
giantį ginčą dėl Čiurlionio, kaip 
abstraktaus meno pradininko. 
Čiurlionį kaip muziką aptars 
Chicagos Lietuvių operos diri
gentas Aleksandras Kueiūnas. 

ą gaus.ai susirinkti. Publika 
kvieč ama ateiti pusvalandžiu 
Anksčiau ii vai. vak.) ir tuo 

a č u dalyvauti tada Čiurlionio | | 
galerijoje dar ir Algimanto Ke-
zio, SJ, nuotraukų parodos ati
daryme. 

i / 
© Graži Ka!?du d o v a n a ma- « ¥ 

;"rjar.i skaitytojui. "Liet vių ! M £ ' 
D 'enų" leidykla šiomis dieno- f f r ^ 
m r s išleido didelio f o r m a t o , 
Ados Korsakai tės - Su tkuv ienės 
puošnia i iliustruotą D a u m a n t o 
Cibo "pasaką mažiems, t e i sybę 
d ide l iems" ŽAIŽARĄ. Le id inys 
g e r a m e popieriuje. 22 psl., kai-

ŽVILGSNIS Į LITERATŪRĄ 

M. K. Čiurlionis Mergelė (Iš "Zodiako ženklų" ciklo) 

Minėjimo koncertinėje - lite 
ratūrinėje dalyje aktorius Leo- na $1.50. Gaunamas "Drauge 
nas Barauskas skaitys ištrau
kas iš Čiurlionio laiškų ir lite- • Dailininkas Pranas Dom- — " — ~ 
ratūrinių apybraižų, o aktorė šaitis, 85 m. amžiaus, po sun- j 
Elena Blandytė padeklamuos kios ligos mirė lapkričio 14 d. j savo gimtinėj ir motinos gimti- I • Kipras Petrauskas, lapkri-
pluoštą Kazio Bradūno eilėraš- I Johannesburge. Pietų Arfikoje.! nėj Žemaitijoj. Yra sukūręs tų i čio 22 d. sulaukęs 80 metų am-
čių iš niekur dar neskelbto nau- Gimęs Kropynų (Vilukiemio) ! kraštų vietovaizdžių paveikslų, žiaus. buvo plačiai pagerbtas 
jo čiurlioniškojo ciklo. Chicagos kaime, Kuršių kopose, 1880 me-j Dalyvavo parodose Berlyne, j komplimentų pilnais draugų (jų 
Lietuvių styginis kvartetas, va- tų rugsėjo 15 d., dailės studijas Muenchene. Vienoj, daugiausia | tarpe A. Sodeikos, J. Stumbro) 
dovaujamas Pe t ro Armono, pir- i pradėjo apie 1910 metus Karą-1 vadinamosios Naujos atskalos ! straipsniais sekmadieninėse (lap I °P e r o J 
T-a > a T ~ . n^ A ~ ^ O ^ 0 ; ; > - - .... :. ..: (^į^ S e z e s s i o n ) s ą j ū d ž i o g r e ' 

(Atke l ta iš 5 psl .) sižiūrėti. kokius prccesus visuome
nėje ir kiekvieno žmogaus gptea•-

raginau "drąsiau leistis j gyvenimo į me sukėlė pasikeitusios pai tarojo 
žvalgybą, kai kurdais atžv ig'ais gal laikot? rpio sąlygos, kur glūdi nau-
būt, peržiūrėti savo darbo metodo ją pergalės džiaugsmų ir naujo kar-
logiją'." į tė.io šaltiniai". 

Ir prisipažįsta, kad "kritiką, kaip j Didžiausia naujiena šiuose ; a j i -
ir visą literatūrinės veiklos sferą.: protavimuose ta. kad jie parsšyt i 
dar gerck: i veikia tam tikras iner- ne pagrindinėj spaudoj, c pačioj ko-
tiškumas, einąs iš to meto. kai svar- murrstų partijos "Tiesoj" 1985 me-
biausi sprendimai apie gyvenioią ir tų lapkričio 21 dieną. >Elta) 
minties postūmiai atsirasdavo 'iš -
viršaus'." :•••• • 

Kadangi tas metas buvo dar taip 
neseni: i. — kai Chruščiovas arba Ir 
Sniečkus imdavosi vyriausių litera
tūros ar dailės kritikų vaidmens. 
tai, sako. — 'Juk ir dabar dar bū
na taip, kad sujudimas atsiranda 
tsda, kai paskelbiami partiniai ar 
vyriausybiniai nutarimai, kai pra
sideda jų aiškinimo ir vykdymo va
jus". 

Tokia praktika, esą, nebesideri
na su nauja šių lakų dvasia. P ; t i 
partija juk skatinanti iniciatyvą 
"iš apačios''.todėl ir rašytojai tur] 
patys savo išmanymu imtis... komu
nistinės visuomenės formavimo ir 
naujos asmenybės ugdymo. Nors 
tam tikslui literatūros kritikas dar 
ir bando nurodyti atramą — TSKP 
(Rusijos kompartijos) XX suvažia
vimo nustatytąsias gaires, bet čia 
pat prisipažįsta, kad to jau negana: 

"Dabar ateina laikas atidžiau pa-

kričio 21 d.) Vilniaus laikraščių 
laidose. Specialūs sveikinimai 

i paskelbti Sniečkaus - Šumaus-
• ko - Paleckio ir Kultūros minis
terijos kolegijos. Iškilmių nei 

nei kitur nebuvo. (E.) 

• Aktorius Kazys Simaška, 
kurj laiką sunkiai sirgęs, mirė 
V iiii.uje, lapkričio 13 dieną. Pra -

, dėjęs aktoriaus karjerą Jaunų
jų teatre. Kaune, nuo 1934 me
tų dfarba Kaur.o. paskui Klai-

ėdos veiiau Šiaulių valstybi
niuose dramos teatruose. 1950 
metai.s buvo priimtas j Vilniaus 
diamos teatrą. Mirė 61 m. am
žiaus. (E.) 

f y I 
• 

RESTAURANTS & COCKTAILSl 
• 

WSST — 630! W= 63rd $t., Dhicago, Illinois, 60638 j 
Te!. — LUdbw 6 - 3636 j 

m 
m 

EAST — 7840 S. Western Ave., Chicago, III., 60620 j 
Tel. — PRospect 6 - 6388 

mą kartą čia Amerikoje išpil- iiaučiaus meno akademijoj, vė-
dys M. K. Čiurlionio "Styginį l i a u s t u di javo Berlyne, Paryžiuj 
kvartetą** I 

„ , . . . ' ir Florencijoj. Po Pirmojo pa-
Greta minėjimo, Jaununo . . . 

centre tuo pačiu metu vyks ir s a u l m x o K a r 0 b u v o v i e n a s i š f 
spalvotų Čiurlionio reprodukci- n o m i * dailininkų Vokietijoj ir 
jų bei Čiurlionį liečiančios bib- kituose Europos kraštuose. Ke-
liografijos savo retais ekspo-; iis kartus lankėsi Lietuvoj, ypač 

Pranas Domšaitis (18S0—1965) 

tose. Nacių režimo laikais jo 
kūryba buvo uždrausta rodyti 
parodose. Tuo metu jis išvyko 
j Pietų Afriką ir ten gyveno 
iki mirties. Dar ir šių metų pra
džioj jo kūryba susilaukė aukš
to įvertinimo Pietų Afrikos 
valstybinio masto konkurse. Li
ko žmona Adelaira Domšaitienė. 
buvusi koncertinė dainininkė. 

(E.) 

• Myk. Vaitkaus biblinės te
mos romanas "Tvanas" (The 
Deluge) išėjo anglų kalba. Iš
leido Manyland Books leidykla. 

: aplankas dail. P. Lapės, įvadą 
j parašė prof. Charles Angoff. 
, Leidinys įrištas į kietus virše
lius, bus bene gražiausiai išleis-

j t a Myk. Vaitkaus knyga. Roma-
I ną vertė Albinas Baranauskas. 
1 Kaina 3.95 dol. Kadangi biblinės 
; temos yra amžinos, o taip pat 
amerikiečių labai mėgiamos, to
dėl, reikia tikėtis, ši knyga su
silauks pasisekimo. Plačiau apie 
šį ieid'nį duosime vėliau. Knyga 

Afrikos peizažas gaunama "Drauge". 

R08SEVELT PICTURE 
FRAME GOMPANY 

Man m aeturers 

Rankomis iš siaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 

f skelbimų rėmai, metalu aplieti 
i rėmai. 

t 240<) S. 0..k!ey Ave., Cnkauo 
Tel. VIr-iniai 7 - 7258 - 59 

Pristatome Visokiu Milų 
STATYBAI IR NAMU 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams. 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS I I H H A 8 ; Prez. 

3039 So. Halsted St., VI 2-1272 
Apkairiavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai. 
Ra.štine atčara kasd en nuo S vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ii- šeštadie

niais iki 3 vai. p. p. 

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje 

& 

•m 
August Saldukas, 

Prezidentas 

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

S T M I I U r i 1l U Safety... 
ASSURED and INSUREDI 

r Turtas 

$95,000,000.00 

Rezervai 
$9,200,000.00 

^p per annum 

4 Times a Year 
AT Ssvings h. by 0M ISth 
tvn from tht lst 

. TUn. — • te t 
Ton. Frf. — I te * 
tat. — » *• 12 

Standard Federal Savinas visų su-
taupų saugumas yra užtikrintas mū
sų pajėgaus ir pastovaus Įmones ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir kiek
viena sąskaita y ra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora
tion. J.A.Valstybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų keturis 
kartus j metus, pradėkit taupyti paf 
Standard Federal. 

Chicagos apylinkėj pajėgiausias 

STANDARD 
I 

B AVI rus o 
4192 Archer Avenue Chicago, Illinois 60632 VI7-1140 

Kalėdiniai Siuntiniai! 
Mieli tantiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietuvoje pasiųs

dami jiems dovanelių Kalėdoms ir Naujiems Metams! 
Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingas šventi

nius siunvinins, kurių kaina Jums bus visai prieinama ir kokybe 
sužavės gavėjus. Štai j ie: 

Kalėdinis P(rabanginis) I 
Angį paltine šilto veluro medž- 3 jardai; išeiginei vyr. arba 

mot. eilutei vilnone angi- medžiaga. 3 J2 j - ; nepermatomo nailono 
medž. suknelei — 4 j . ; kaklaraištis: šilkine skarele: šokolado 
dėžė — 1 sv . : kakavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. 
— apatinukas ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai: ir 
vyr. arba mot. škotiškos vilnos nertinis tik už 99 dol. su pasiun
timu ir muitu! 

Kalėdinis S(taigmeninis) II 
Angį. viln- medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — T į ; 

labai graž: portugališka šilta medž. suknelei — 4 j . , 2 poros nai
lono kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis, vyr. išeiginiai nailo
no marškiniai; ir šokolado dėžė 2 sv. tik už 75 dol. su muitu ir 
pasiuntimu! 

Kalėdinis D(ovaninis) III 
Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 5 % j . ; medžiaga 

šiitai, gražiai mot. suknelei — 4 j - : sunkaus itališko šilko medž. 
suknelei — 4 j . : šilkinė skarele; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šo
kolado tik už 60 dol. su pasiuntimu ir muitu! 

Be to. tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius 
siuntiniu- V-3, IOV2 j - : viln. kostiuminės medž. už 55 dol.; N-4. 
16 j . keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž. už 45 
dol.: P-3, 6 j - vilnones medž. dviem paltams ir 3 J

2 j - vilnones 
medž- iš- giniam kostiumui už 75 dol.: NMSK — 3 nertiniai, 3 
išeiginiu: marškiniai, 3 viln. skareles ir viena atkarpa 3 J

2 j . kos
tiumui už 75 dol.; ir M-13. aukšto kaloriteto 22 lbs. maisto siunt. 
už 30 dol. 

Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėrimus, taba
ką cSov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune ir Vilniuje esan
čių koopr^atyvų. 

Siurbiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų 
prekių). Tokius siuntinius (iki 22 lbs.) galite adresuoti mums ir 
mes juos išekspedijuosime j Lietuvą už 12 dol.; įskaitant mūsų 
patarnavimą, licenciją, draudimą ir supokavima. Gi už čia apmo
kėtą muitą pateiksime oficialią sąskaičiukę. Prie tokių siuntinių 
galima pridėti šj tą iš mūsų kataloginių angliškų prekių. 

Siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių ir kainininkų: 

BALTIC STORES LTD. 
421, Hackney Road 

London, E. 2., Great Britain 
Seninusioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garantuotas 

ir Ravėjo parašu patvirtintas pristatymas! 
\txt«nai J A V : 
L. Venckus, 7030 So. Tafonan Ave., Chicago, Illinois, Tel. 436-0494 
GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Miohigan. 

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatą, Šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų. 

LIETUVIŲ IŠTAIGA 

ROOSEVELT FURNITURE CO 
F A. RAUDONIS ir X. BERTULIS 

23! 0 W, Rsraveit Road Te!. SEelsy 3-471 i 

* 

Atdara pirniad. ir ketvir. 
9 iki 6 vai. Sekmad. 

3—? vai., antr . . treč. ir šeštadienis.;., nuo 
a tda ra nuo 11 iki 4:30 v. po pietų 

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASS0CIATI0N 

B. B. PIETKIEWICZ, Prez. 

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083 
PLENTY OF F R E E PARKFVG 

* 

4 !/3 
% 

Naujas aukš tas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskai tas 

PINIGAI JNEŠTI IKI 1 D D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos įnėn. 31 d. 

VALANDOS: gggff £ g g ? V.V.V.\~7l Zfttl Į l 
shsTAD. 9 v. r. iki 12 v. d Trečiad. uždaryta 

VANDER WAGEN 
A N G L Y S 

Sinclair 
HEAT1N6 

WL 
SINCLAIR ALYVA [ j g ^ g j ] 

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020 



'Visų tomų kaina $90. Čia pa-
?r'ndu imamas mažiausias pre-
umeraty skaičius ir pačios ma-

ibiaidcs. Iš atsakančių 
'. laisktis. kai kurie prašo surr.a-
ijiti kainą bent pora dolerių 
omui. o dauguma sutiktų ir su 
oi .a ar net ir didesne kaina, 

i I k vispusiška. ?era ; leidi-
ys būtų paruoštas ir išleistas. 

. č a leisią panašią sa-
eiic klopediją Kurios k a n a 

_:s $37.50 už tomą. Taigi net 
augiau negu dvigubai už mū

siškę. 

KAIMAS MOKO DRAUGAS, šeštadienis. -1965 m. gruodžio 11 d. 

ilJLo 
m FRAN1CS T.V. & 

<>U) <0 RAUSTO S R E B I 
RADIO. Inc. 

relef. — CA 5-7252 
>YT>ELIS PASIRINKIMAS (VAISIAUSIŲ TEI.EVIZIJOS, 

*r>K) STEREO APARATŲ PARDAVIMAS [R TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

(Atkelta iš 3 psl.) 

Akmenys į tvenkinį 

Be abejo, būtų labai gera, 
:ad tas atskleidimas būtų saty- i I 

ir jo išpildymo sin-

2 S * ^ ^ M e ^ S , ž o r o n i s k l s t a r P Parodos lankytojų Philadelphijoje. Jo paveikslų paroda vvko ten lapkričio 
f. » , > a o t r 3 U K 0 J e — Bytautas Yolertas, Jonas Piizinas, Jonas Stelmokas, K. Žoromskis, Alfonsas Jurs-
k,s. Balys Raugas ir Antanas Juzaitis. . X u o t r . K . e i k o t o 

Naujam žygiui besiruošiant 

PAULIUS ŽIČKUS 

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas jau visai prie pabaigos. Čia 
atliktas didelis ir sunkus dar
bas. To nepadarėm, net gyven
dami laisvoj Lietuvoj. Tai tik 
didelis ryžtas leidėjo Juozo Ka
počiaus ir redaktorių, padedant 
keliems tūkstanč ;ams po pasau
lį išsiblaškiusių lietuvių, galėjo 
atlikti šį milžinišką darbą. Da
bar j au ir didieji skeptikai tai 
pripažįsta. I r vėl! Ir vėl L E lei
dėjas Juozas Kapočius ryžtasi 
naujam, nemažiau svarbiam, o 
gal ne t dar svarbesniam žygiui 
— Lituanistinės Enciklopedijos 
anglų kalba išleidimui. 

Apie Lietuvą ir lietuvius sve
timomis kalbomis iki dabar ra
šė ve k išimtinai nelietuviai. Ir, 
žinoma, dažniausiai mums ne- l 
palankia, iškraipyta prasme. Į 
Lietuvos ir Fetuvių veidas sve- į 
timose bibliotekose yra kur kas 
nep:lnas, netikslus, tendenc'n- j 
gas. Jeigu pajėgsime išleisti ke
lių tomų lituanistinę enciklope- ; 

diją angių kalba ir pajėgsime . 
įpiršti ją ir įpilietinti universi- \ 
tetų ir kitose viešose biblioteko-
se ne tik Amerikoje, bet ir dau- i 
gelyje kitų kraštų, tai bus at
liktas miiž:n:škas darbas. Šiam 
lliHljHl reikalingi ir mecenatai, i 
Jie reikalingi, kad paremtų šį | 
darbą pinigais ir net savo įta
ka. Rėmimo būdų yra įvairių. 
Gaiima užprenumeruoti anglų 
kalba enciklopediją savo pasi
rinktai institucijai ar net moks
lo žmogui. Jau turime nemažai 
lietuvių, dirbančių svetimuose ; 
universitetuose. Jie galėtų įpirš- | 
ti patiems universitetams įsigy
ti šią enciklopediją. O taip pat 
mūsų pačių augantis ir moks
lus einantis jaunimas galės ja 
naudotis, o tuo pačiu ir savo 
raštais atitaisineti kitų iškreip
tą mūsų tautos tikrąjį veidą. 
Šios enciklopedijos paskirtis yra 
labai didelė ir svarbi. 

Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas Juozas Kapočius pasikvietė 
Bostone gyvenančius lietuviškos 
spaudos žmones ir pasidalijo 
šio naujo didžiojo rūpesčio rei
kalu. 

Mintis leisti lituanistinę en
ciklopediją anglų kalba esanti 
sena. Kultūros kongresas. Vy
čių seimas. Tautinės sąjungos 
seimas ir daugybė asmenų spon
taniškai pritarė jos reikalingu
mui ir leidimui. Tačiau vien pri
tarimo neužtenka. Reikia pini
gų. Jos leidimo reikalu jau iš
siuntinėta ir siuntinėjami laiš
kai L E ir kitų šios leidyklos 
knygų prenumeratoriams, pra
šant konkretaus pritarimo — 
prenumeratos. Taip pat bus ieš
koma būdų pasiekti visus lietu
vius. O kai bus išleistas pirma
sis šios angių kalba enciklopedi
jos tomas, bus paruoštas gra
žus prospektas ir su juo krei
piamasi ir į svetimuosius. Į iš
siuntinėtus laiškus jau gauta 
daug atsakymų. Laike 4 dienų 
nuo pirmųjų laiškų išsiuntimo 
gauta 50 prenumeratorių, o kai 

kurie iš jų jau ir apmokėjo už 
visą prenumeratą. Kas charak
teringa, kad anglų kalba encik
lopedijos prenumeratorių pavar
dės tos pačios, kaip ir LE, tik I 
ų vardai kiti. Reiškia, ateina 

B jų nema-
jau studentų. 

Kai bus aiškus nors ir mini
malus pritarimo prenumeratorių 
skaičius, tada bus galutinai ta
riamasi ir su redaktoriais, ver
tėjais bei kalbos lygintojais -
stilistais. Dalis iš jų rašys ang
liškai, o dalis lietuviškai. Rei
kės tekstus 
bą lyginti. 

versti ir visų kai-

i 
• jauna 
| žas skaičius 

Formatas bus panašus kaip 
:r LE. Kiekvienas tomas apie 
608—640 puslapių. Labai gero 
popieriaus, kietais viršeliais ir 
gražiai įrišta. Viso bus 6 tomai. 

Le dejas tikįs kiekvienu savo 
radėtu darbu. Panašiai buvę 
• LE pradedant. O dabar viltį 

žad ną pirmieji pr tarimai, 
ač.au didelis ir sunkus darbas 

; lar prieš akis. Bandysiąs lan-
! kyti lietuviškas kolonijas ir vi-
I -ur ieškoti asmeniško ryšio tiek 
' -u v'sų organizacijų vadovais, 
į ti ak ir su pavieniais asmenimis. 
i Tiesa, ir už LE yra daug neat-
Isteisusių. Skola siekianti apie 
40 tūkstančių dolerių. Leidėjas 
apeliuoja į juos visus ir prašo 

, skolą išlyginti. Juo greičiau jie 
.atsiteisia, juo lengviau ir grei-
i čiau būsiąs galima pradėti pir-
Imuosius žingsnius naujos ang
lų kalba enciklopedijos leidimui, j 
Apie 300 LE prenumeratorių 
buvęs nutrauktas enciklopedi
jos siuntimas, kai jie visai ne
mokėję. Kai kurie iš jų pra
nešę, kad nepajėgią mokėti, 
kiti žadėję daLmis sumo
kėti, o esą ir tokių, kurie net 
r visai neatsiliepę. 

Tai tokios LE leidėjo Juozo 
Kapočiaus mintys. 

r:n o žoožro 
tezė. Tačiau gera ir dėl to, kad 
v sa tai atlieka ne vyresni i r 
tam tikra prasme patentuoti 
'' cio*'stai. bet jauni akademi
kai. Jie. užuot išstatę save 
venai ar kitai kritikai, galėtų 
patog'ai, ramiai miegoti ir to
liau miesč onėti, kaip tai yra su 
daugeliu vyresniųjų. I r miela, 
kad šie jaunieji akademikai, 
dauguma turį pelningas profesi
jas ir tuo pačiu visas pagundas 
į buką miesčioniškumą, y ra kaip 
tik mūsų budintojai iš susnūdi-
mo. yra akmenėlių mėtytojai 
į mūsų lietuvišką tvenkinėlį. Ga
lėtų tų akmenėlių būti kar ta is 

kad 
kas 

visuomeniško 

4 k* 5 % 

current di\«lenil on investment bonus 
j-H4<* D n i D E V D l MOKAMA P AG Ali VISAS TA!'I»Y.\IO SĄSKAITAS 
į l'ž 1 metu investavimo bonus mokama 4%Cį divitlendv k a s pusmetį 

da r išmokame po M'/c ui kiekvienus metus. 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION l 

j 4071 Archer Avenue, Chitago, Illinois 60632 ' 

i 
ir j 

Valandos: Pirmad.. 
Treeiad. 

Antrad.. i 'en t. 
uždaryta: Kt-ui 

ir šešuid; 
tad. 9 v. r 

:30 p. p. | 

ir sunkesnių ir aštresnių, 
geriau galėtume matyti , 
yra už mūsų ir , 
asmeniško fasado, kas vyksta I 
antrajame. kaime. Iš antros pu
sės, turi jaunieji vis dėlto bu-1 
dėti, kad patys nepasidarytų 
valdininkais, o išliktų kūrėjais, į 
nes tada prireiktų dar vieno 
kaimo. Belinkint tobulėjimo,\ 
tenka palinkėti ir nepavargimo. 
Šie sakiniai gi tebūnie ne tik 
medum tekanti pagyrų upė, bet 
ir įpareigojimo botagas. 

Neparduodama nė už 6 milijonus dolerių, šio Leonardo da Vinci pa
veikslo savininkas Liechtensteino kunigaikštis Pranciškus Juozapas II 
atmetė pasiūlymą parduoti jį už 6.000.000. Tiek už ji siūle amerikietis 
pramcninninkas Norton Simon, kuris praėjusi pavasarj paveikslų var
žytinėse Londone 2,000,000 doleriu sumokėjo už vieną Rembrandto 
darbą. 

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

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

Karo<*erijo* fv^svmas, stabdžiai, motorai, tepimas IT 
^nlkfis pataisymai. 

B 0 D Y ANO F E N O E R W 0 R K 
PAEVTING, MECHAN1CAL KEI'AIK 

2423 W. 59h St., Chicago, 111.. 60629 
savininkas* — MIKAS ČJBŠAS 

(f Lietuviška valgykla. 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 Ave. - GR 6-9758 

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai 

J 

S V A R B U 

( DOVANOS Š V E N T Ė M S 
per 

P0DAR0GIFTS, INC. 
PARINKITE DOVANA SAVO GIMINĖMS: 

220 Parfc \v . So. (>8-tos gr-Tf-s k a m p . ) . X e » York. 10O0:?: f*h. 228-9547 J 
ŽVENČIŲ SEZONUI. Specialiu susitarimu su V/O VNKšpoSYI.TORGU ; 
ir pagal tam tikra patvarkymą, patikrinamas. LAIKU pristatymas už- į 
sakytu dovanų Jūsų giminėms U.S.S.R. tu-sfioK j r.anras. » 

N«atide!ioki!p rytojaus die lai. Aplankykite mūsų parodine salę. ku- [ 
rioje rasite pavyzdžiui d o" anoms. Pareikalaukite mūsų i l iustruotu! 
katalogų. J 

P.VKINKITF DOVANA SAVO GIMINftMS: ė 

šaldytuvai, skalbiamos maSi-
radijo priir.ituvai. transistoriai. 
ir kitos pramones prekes — 

rusu dirbiniai ne-

Aiuomotnliai. motoc-Kl&i. dvira.'-įai, 
nos. siuvamos mašinos, foto aparatai, 
rouzik. hajanai akordij >nai laikrodžiai 
išdirbiniai. 

Jv i:-:.-I ,>*.<>•; rūšie? g-ražūs audiniai Sr kitok 
j palygHMtmaj žemomis, at.pisriritomi* kainomis. 
i Salikai, orenbursriškrs pūkinas ir vilnones skarorf. spalvoti užtie- ! 

salai. linines Staltie&a, Minko ir natūralios karakulines kepures. I 
Kaprotūr.es kojines ir dausr kitų prekių. " 

Didelis pasirinkimai maisto siuntinių, delikatesų ir kitu vyno-
do#rfinės gaminių. 

ATflM iNKITK: Jūsų dovanos be jokių primokejimu. muito ir 
neribotam*" kiekyj*" pristatomos giminemsf užsakius firmoje: 

PODAROGIFTS. INC 
Vienintelė Vn>-.-Į>osylTore:n Atstovybe Amerikoj Jflsii Dovani 

SANTAUPOS 
2monės, kurie planuoja atei
čiai, paprastai turi vieną ben
drą dalyką — santaupų sąs
kaitą. Sutaupyti pinigai yra 
tikri pinigai. Sekantį mėnesį, 
ar po 5 metų. kai reikės jie 
bus čia. Santaupų sąskaita 
gali pagerinti jūsų gyvenimą 
— naujas automobilis — nau
jas namas — ar kelionės. Pla
nuodami atcič-.ai, padėkite 
savo pinigus i saugią vietą 
— DISTRICT SAVINGS-

MAŽESNI MEN. M0RGI-
ČIAUS MOKĖJIMAI 

Jei jūs turit 5 metų, ar net 
senesnį, morgičių, galimas 
daiktas, jūs galėsit jį perfi-
nansuoti District Savings. 
Yra galimybė sumažmti pro
centą ir padidinti paskolos 
metų skaičių, taip, kad jūsų 
mėnesiniai mokėjimai žymiai 
sumažėtų. Norėdami informa
cijų paskambinkit Jack Joyce, 
į mūsų paskolos departamen
tą, telef. 254-0104. 
Mes taip pat duodame namų 
remonto paskolas nuo $300.00 
iki S5.000.00 5 metų išsimo-
kėjimui- Detalių skamb. į 
mūsų paskolos departamentą. 

"where peopl* 
tnake the differenet" 

DISTRICT SAVINGS 
3430 South Halstaf • Chfeago 80608 • Phone 2544104 

ApJ.Auktnį raniMKT 

^ 

i i & "-»' 

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETT£ FUNERAL HOME 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
2533 West 71 si Street Tel. GR 6-2345 - 6 
14S0 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO32108- 09 

AIKŠTE AUTOMOBDLIAMS STATYTI 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . N E L SO N , 

SAVININKO 
SAINT CASIMSR 
MONUMENT CO. 

3911 West l l l th Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Vienas blokas nno kapinių 

0UŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GtLINYčIA 
Geriausios gėlės del vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 Weat 63rd STREET 

Tdef. PB 8-0833 PR 8-^34 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. 
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PL.ACE 

LACKAVVICZ 
Tel. REpubUc 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672 

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

3301 
ANTANAS M. PHILLIPS 

LITUANICA AVE. Tel. YArds 7 3401 

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

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel YArds -1138 — 1139 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE. CICERO. ILL. Tel. OLjTnpk 2-1003 

• * * * * * * * * < 



DRAUGAS, šeštadienis, -1965 m. gruodžio 11 d.! 

!ole¥*ų m 
1 nryve n i m as 

Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, UI., 60629 
Tel. 9 2 5 - 5 9 8 8 

Prisimintina didžioji operos solistė 
Vladislavą Grigaitienė 

Nauji būdai papuošti "senovišką 
Kalėdų eglutę 

J. ŽILEVIČIUS 

Jei a. a. Vlada Polovinskaitė -
Grigaitienė šiandien dar būtų I 
gyvųjų tarpe, lapkričio mėn. 20 j 
d. būtų jai suėję nuo jos gimi
mo 75 m., nes ji gimė 1890 m. | 
Žaliajame kalne. 

Tais laikais lietuvybė Kaune \ 
lyg per miglas laikas nuo laiko 
vienoje kitoje šeimoje sužibėda- ; 
vo. Tokioje šeimoje gimė ir au- | 
go jaunutė Vlada. 

Lietuva ilgus metus tūnojo 
svetimųjų tautiniai nualinama 
ir slopinama, bet, kai tik tiek 
suspindėjo tautinės laisvės ži- \ 
būrelis, iš po šiaudinio stogo 
bakūžių pradėjo veržtis sveikas 
kūnu ir siela veržlusis jaunimas, 
prasikaldamas per tamsumas, 
kaip viščiukas iš kiaušinio ke
valo. 

Pirmasis muzikiniuose dirvo
nuose nedrąsiai pasirodo dr. V. 
Kudirka, po jo seka M. K. Čiur- ; 
lionis, J . Naujalis, Č. Sasnaus
kas, broliai Petrauskai, St. Šim
kus ir eilė kitų. Jų tarpe pama
tome ir Vladislavą Polovinskai
tė. Dar lankydama "Saules" 
mokytojų seminariją, savo bal
sine medžiaga kreipia į save vi
sų dėmesj. Persikėlusi Vilniun, 
lankydama vietinę muzikos mo
kyklą, jau ji plačiau pradeda 
reikštis ir kitose vietovėse. Ka
ras. Atsiduria Petrapilyje, vy
ras paimamas rusų kariuome
nėn, Vladai jis sudaro tinkamas 
medžiagines aplinkybes moky
tis Petrapilio konservatorijoje. 
Nors karo metu Petrapilyje bu
vo nemažai susispietusių lietu
vių, būdavo ir labdaros vakarų 
su koncertine dalimi, bet Vla
dislavą dar mažai tepasireikš-
davo. nes buvo labai įsigilinu
si j studijas. 

Baigus konservatoriją, pa
kviečiama dėstyti dainavimą Vi
tebsko rajoninėje konservatori
joje. Čia ji dalyvaudavo simfo
niniuose koncertuose, N. Malko 
diriguojamuose. O po trumpo 
laiko pakviečiama Smolensko 
valstybinėn operon. Iš čia ji 
įkaitu grįžta pas vyrą (Lietu
vos kariuomenės intendantą) į 
Kauną. Tai buvo 1920 m. pa
vasarį. Nuo to laiko prasideda 
jos veikla Lietuvoje. Gegužės 
1 d. ji pasirodė pirmą kartą di
džiuliame koncerte Kaune su ki
tais menininkais, "suskridu-
siais" iš įvairių kraštų nepri-
klausomon Lietuvon. 

Vasaros metu su esamais 
Kaune dainininkais jau buvo 
pradėta galvoti statyti operų 
dalis. Visi šie pirmieji susirin
kimai vykdavo VI. Grigaitienės 
bute. Kaip žinome, numatytų 
operinių pavienių dalių p a s t a t y 
mai neįvyko, bet gruodžio 31 d. 
buvo pastatyta pilna opera Ver
di "Traviata" (nuo šio pastaty
mo šia :s metais sukanka 45 m. ) . 
Tuo laikotarpiu ji angažuojama 
su keletu kitų menininkų kon
certams po lietuvių kolonijas 
JAV. Kelionė dėl kariškų aplin
kybių neįvyko. Pagyvenusi kele
tą mėnesių Paryžiuje, grįžo į 
Kauną ir įsijungė operos veik-
lon. Kaipo mezzo-sopranas (ji 
tokiu balsu baigė konservatori
ją), pirmą kartą pasirodo Ru-
binšteino operoje "Demonas" 
(nereikšmingame Angelo vaid-
meny). Tenka šia proga pasa
kyti, jog tąsyk jai buvo pasiū
lyta stoti Marijos operon, b^t 

visi buvo apsvaigę Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimu ir 
visokiais būdais artinosi prie 
sienos, kad tik pasiektų Lietu
vą. 

VI. Grigaitienė, matydama. 
jog Kauno operoje nedaug tu-
ės progų mezzo-soprano balsui 
i t uk t i pagrindinius vaidmenis 
r kadangi jos balso buvo nepa-

'i ras ta i plati apimtis ,nuspren-
:<̂  vykti Paryžiun ir ten žymių 

• tutoritetų vadovybėje pereiti į | 
sopranus. Tada jai atsidarė pla-
..us kelias operoje. Joje savo ! 
balsu ir vaidyba ji atsiekė tokio 
la psmo, jog liko operos pasi- ; 

Kalėdų papuošalai, ypač ski-
j riami Kalėdų eglutei, turi daug 
; didesnės reikšmės, kai juos pa-
i sidarome patys savo rankomis. 
: Tai suteikia dvigubai daugiau 
I malonumo šeimai su vaikais, kai 
jie a t randa tikrai malonių mo-

| mentų, kartu išgalvodami nuo
savus papuošalus. Pačios malo-

| niausios akimirkos šeimoje yra 
kartu ką nors veikti. O ir pa-

i čių padaryti papuošalai y ra ver-
| tingesni, nes jie yra "rankų dar

bo", ne kokios mašinos išspaus
ti. Tačiau net ir jaunos vedu
siųjų poros be vaikų jaučiasi 

Lietuvės su GFYVC pirmininke M. Hasebroock Muenchene. Viduryje GF\VC pirm. M. Hasebroock, jai iš deši- | daug artimesni vienas kitam, 
nės A. Grinienė, LMKF-jos reg. vald. pirm. Muenchene. Su jomis ir kitos Vokietijos lietuvės, klubo narės. 

IŠ LIETUVIU MOTERŲ FEDERACIJOS KLUBU 
VEIKLOS EUROPOJE 

LMK Federac'ją Romoje at-1 la Amerikoje ir užsienyje. Pri- terų klubą. Moters uždavinys 
stovauja V. Lozoraitienė. Šią; ėmimas labiausiai reikšmingas yra pajusti laiko reikalavimus 
vasarą Romoje lankėsi GFVVC \ tuo, kad užsienio įtakingi ko- ; ir skubėt į pagalbą jos reika-
pirmininkė M. Hasebroock, va- j respondentai turėjo progos iš- ; lingiems. Moterys turi išauklėti 
dovaujanti 11 milijonų, 56 tautų girsti apie r'etuvių pastangas kartas, kurios gintų laisvę, de-
50,30cf klubams. LMKF atstovė Lietuvos laisvinimo darbe. P. mokratiją. teisingumą, žmogaus 

M. Hasebroock su savo vyru, j garbę. O demokratijos ir laisvės 
Nebraskos senatoriumi, šį ru- pagrindų reikia ieškoti ne par- ; 
denį dar lankėsi Miunchene. Jie lamentuose, teismo salėse, bet j 

besidalindami tokio darbo drau
gyste bei džiaugsmu, bekurdami 
ką nors naujo savo šeimos žo
dinio jaukumui. 

Patiems paprasčiausiems ir 
gražiausiems Kalėdų eglutės or
namentams reikia kaip t ik la
bai mažai medžiagos ir ku r kas 

da išpūsti balionėlius iki tokio 
dydžio, kokio norima turėti pa
puošalą. Po to gerai užrišti, kad 
neprasiskverbtų oras (geriau
siai panaudoti kuo mažiausius 
baionėlius ir pripūsti juos kaip 
galima mažiau, jei norima pa
daryti ornamentus mažai eglu
te i ) . 

Tada pripūstą - ištemptą ba
lionėlį ištepti su paruoštais kli
jais. Aplink tokį drėgną balonė-
lį apvynioti visomis kryptimis 
virvutę (žiūrėk brėž.). Jei nori
ma, galima vynioti pagal kokį 
planą, išgalvojant raštą ar t ik 
šiaip sau. Pilnai pakanka dvie
jų sluoksnių virvutės apvynioji-
mui (3-jų colių balionėliui išei
na apie 20 jardų virvutės). Ba
lionėlis nebūtinai turi būti visiš
kai padengtas. Tada da r kartą 
ištepti visą papuošalą klijais, 
kad visas špagatas permirktų. 

Paskui leisti papuošalui pe r 

suruošė jai priėmimą, kuriame 
dalyvavo 25 įvairių moterų klu
bų pirmininkės, prel. V. Tulaba, 
prof. S. Yla, komp. B. Markai-
tis, "Tempo" korespondentas 

mažiau talento, čia duodame inspektavo Laisvosios Europos | prie kasdieninio stalo, prie vai 
radiją, kalbėjo įvairiuose paren- į ko lopšio. Moterų klubų Ameri- ., _ . 

princas Rosp;gliesi. vengru žur- '' gimuose," kurie buvo rodomi te- • koje nuopelnas, kad ten beveik | V i e n a
i . P a v y z * K u n m pcunyii r^iKRlinfirs. • 1 SV3.F3S SIGUU. 3.*D~ naiistė. vengrų buv. min. baro- | ievizi joje i r t. t. Lietuvių Mo- j išnykusi džiovos liga. Prieš šią, t r - H V V in_9f t 

nas Apper, žurnalistas G. Pa-1 terų klubų federacijos Miunche- \ ligą jos kovoj, be jokios para- I musaiams Kujuoti ^ijų. įu 
peff, mūsų dailininkai Viesulas, I no vienetas, drauge su vokiečių- j mos iš šalies. Dabar jos aukoja 
Melnikas. Vileišytė, albane vi- j amerikiečių moterų, ir ameri-1 daug lėšų baisiai vėžio ligai iš-
suomenininkė M. Fraseri i r ki- \ kiečių moterų klubais suruošė i tirti ir ją gydyti. Pavyzdžiais 
ti svečiai italai, amerikiečiai, į priėmimą Amerikos namuose. 
vokiečiai. P. Hasebroock savo 

naktį gerai išdžiūti. Tada bato
nėlį susprogdinti ir išimti. Tu
rėsite gražų, švelnų sviedinėlį. 
Da r jį išpurkšti visą aukso a r 
sidabro dažais. Galima dar jo 
paviršių apibarstyti spalvotais 

P. Hasebrock susipažino su 
Kaiboje pareiškė malonų pasi- , • i • „ + t •- • -- • 

, . . A Z . ., (kiekviena ten atskirai, o pnemi-

balionėlių ir plonos virvutės 
(špagato) . 

Pirmiausia reikia išmaišyti j blizgučiais. Tada jau kabinti 
mrode. kiek ligoniniu." Vanato- n e d i d e l * k i e k J **** Š U t a m € v a H a n t K a l ^ e š l u t ^ ™ s š e i m o s 

rijų. mokvklų. laboratorijų d e n y J e ' k a d b ū t ^ P ° t i r š t ė košy-j džiaugsmui. 
mokslo rekaiams pastatė ™ - tė (žirnių sriubos t i rs tumo). Ta-1 

tenkinimą lietuvių moterų veik-

mokinės buvo pagrindas Kauno 
operoje visiems moterų balsų 
vaidmenims: jų išėjo dešimti
mis. Visos jos didžiuojasi bu
vusios sol. Vi. Grigaitienės mo 
kinėmis. C* 

me buvo daugiau kaip šimtas 
ponių, jų tarpe 30 lietuvių, ku
rios buvo pasipuošusios tauti
niais drabužiais. P. Hasebroock 
yra didelė liaudies meno mėgė
ja. Tad ji gėrėjosi lietuviš-

mo-
terų kiubai. Šiuo metu ein? ma
sinės statybos namukų našiems 
bei šeimoms, Korėjoje, kurių 
vyrai yra žuvę kare prieš ko
munizmą. Pati p. Hasebroock 
v. a adoptavusi 20 raupsuotų 
. a ką Af rikoje.nors to savo kal
boje ji nepaminėjo. Visa šioji ,-:ais audiniais, gintarais, juos-

vi. vriifiSiif.c.-.icS in»- , t o m i s _ Pasigyrė gavusi gin-I " V - , - - — . —.ZT*-
birao-nip m H inniw - - » ,. . - I moterų veikla paremta tiKeiimu 
•nieagoje JU a a u g ^ u - ! t a 0 k aroiius iš lietuvių;. h . . J 

į geresnj pasauli. 
Vokiečių - amerikiečių mote-

lietuvių 
sia yra susispietusių. Imobsų Amerikoje. Vokietijos 

Ateinančiais metais sukanka', lietuvių moterų vardu viešnią 
o metai nuo jos mirties. Ar bus! pasveikino Regionalinės valdy- j r u kmo° pirmininkė I. J. Kess-
ji kokiu nors būdu pagerbta? Ar j bos pirm. A. Grinienė. Ji padė - i l e r padėkojo viešniai už žodį ir 
gal bus kokia, kad ir nedidelė ', ko jo GFVVC organizacijai už i atsilankymą Miunchene ir klubo 
monografija jos gyvenimo ir'ypatingą dėmesį pavergtajai: v a r c*u buvo įteikta dovanėlė, 
veikios su gražiomis nuoįrauko-; Lietuvai ir už visokeriopą glo- ! Lietuves atsisveikinimui sudai-

Nijolė & E. 

navo "Ilgiausių metų". 

Šis susitikimas buvo labai 

Vladislavą Grigaitiene 

didžiavimu ir jos pirmūne - pri
madona. 

Labai tenka apgailėti, jog ne-
I buvo nei vienos jos operos išti-
! sai plokštelėse įrašyta. Liko vos 
, kelios paskiros operų ištraukos 
i plokštelėse, kuriose neįmanoma 
suprast i jos balso didybės, gro
žio ir labai įspūdingos vaidy
bos, kuria ji reiškėsi iygiagreta 

j su balsu. Ateičiai neliko nė ma
žiausio palikimo, be recenzijų. 
Ji švietė Lietuvos operoje, lyg 
jūros švyturys, savo ilgametė-

' mis pastangomis ir sunkiu dar-
' bu pasiektais laimėjimais. Tik 
' t a s ją tegali šiandien suprasti, 
kas lankė Kaune operą, matė 

j ją vaidinančią ir girdėjo dainuo
jančią. Tokių meno galiūnų te-
gimsta vienas an t ras šimtmety
je. Tie. kurie lankė Kauno ope
rą, gėrėjosi jos balsu ir vaidy
ba, niekada jos nepamirš, ji vi
sada iiks gražiųjų prisiminimų 

.grandinėje, bet jų eilės mažėja! 
Kaip balso pedagogė, pradė-

. jusi mokytojauti J. Naujalio. 
i vėliau suvalstybintoje muzikos 
j mokykloje ir perorganizuotoje 
į konservatoriją, yra išleidusi 

i didelį skaičių išauklėtų jos dai-
n ;ninkh}. Buvo laikas, kai jos 

mis išleista? O gal kas ruobia bą bei pagalbą lietuvėms. Pa-
vien tik recenzijų rinkinį, ar ką I pasakojusi apie lietuvių padėtį 
nors panašaus? Juk mūsa sis i Vokietijoje ir apie keturių liet.! reikšmingas, nes iis suglaudino 
prieauglis apie ją nieko nežino moterų klubų veikią. A. Gri-: Betaria moterų santvkius su 
— gal ją užmarštyje paliksime? j nienė įteikė p. Hasebroock ilgąįGFVVC, ką pripažino n pati p. 
Dabar dar nesunku vieną a r ki- j tautinę juostą, prašydama ja ' Hasebroock. Beto. dar davė pro
tą iš minėtų dalykų padaryti. ; simboliškai apjungti viso p a - j g o s lietuvėms užmegzti ryšius 
Juk pilna buvusių jos mokinių, \ šaulio moteris. ' s u g a u s į a i s amerikiečių ir mo-
scenos kolegų, operos lankyto- ; Atsakydama p. Hasebroock sa t terų klubais Miunchene. Apie 
jų, besigėrėjusių jos pasiredy- j kėši esanti sujaudinta jai skiria- ; 

mais. Tai ko bereikia? Pagar- j mais šiltais žodžiais, o juostą 
oos asmeniui, draugui, artistui,; parsivežusi pasikabins savo "vy-

Moteris, ir dar vienuole, 
elektrike 

Sesuo Marion Edward, Mt. St. 
Agnės akademijos Hamiltone, 
Bermudoje, mokytoja, buvo pir
moji vienuolė, pasirinkusi pra
ėjusią vasarą New Yorko Tech
nologijos institute, Syosete, N. 
Y., elektronikos kursą. 

"Daugelis berniukų mano dės 
tomoje fizikos klasėje žino tiek 
daug apie elektroniką bei radi

ją", pareiškė ji spaudai, už
klausta laikraštininkų, kam j i 
pasirinkusi taip vyrišką šaką, 
"ir aš norėjau būtinai žinoti 
tiek pat, kiek jie žino". 

Sesuo yra Mt. St . Agnės aka
demijos radijo klubo direktorė 
ir vienintelė moteris visoje Ber
mudoje, gavusi leidimą dirbti 
su radijo siųstuvu. 

Kuba normuoja kiaušinius 

buvusiam bendradarbiai ir, su-
Toefiia po skatiką, be sunkumų 

riausioj būstinėj" Washingtone 
ant sienos, kad ji nuolat primin-

būcų galima ką nors padaryti, tų. jog reikia dirbti išlaisvini-
kas paliktų ateičiai ir sipažin- mui tos tautos, kuri pasiekusi 
dinių mūsų naująją k^rtą su tokį aukštą kultūros lygį. Vieš-
tuo, kas negali būti pamiršta-; nia džiaugėsi, kad apsilankymas 
ma. O kas svarbiausia, reikia Miunchene dar labiau suglau-
širdies ir gerų norų. Taip eigia- j dins ją su lietuvėmis. Prisiminė 
si visos kultūringos tautos su j keletą kartų ir lietuvių moterų 
savo tautos buvusiais ar sus--1 klubų Amerikoje aktyvumą ir 
nėjusiais bei išėjusiais poiisin gerą veikią. Dar papasakojo 
pirmūnais. Kodėl mums nepa- apie GFVVC veiklą ir reikšmę, 
simokyti iš jų? ir kaip ji pa1 surado kelia i mo-

šį p. Hasebroock apsilankymą l s t o n J ° J e 

ELTA painformavo visą vokie
čių spaudą, organizacijas ir 
veiksnius, o A. Grinienė įkalbė
jo į juostą Vatikano radijui į 
Lietuvą. 

Lietuvės moterys Vokietijoje, 
su LMKF Regionaline valdyba 

Miunchene, kiekviena galima 
proga kelia Lietuvos išlaisvini
mo reikalą ir sėkmingai repre-

į zentuoja lietuvių kultūrą sve-
; t mtaučių tarpe. Tai judriausias 
| ir veikliausias LMKF vienetas. 
Joms dėkinga mūsų pavergta 
tauta, i r jų veikla bus šviesus 
prisiminimas lietuvių išeivijos suvaržymo 

A. J 

Šiomis dienomis Kubos val
džia iš Havanos paskelbė, k a d 
kiaušiniai yra sunormuoti — 
parduodami tik su kortelėmis 
Havanos apylinkėje spalio, lap
kričio ir gruodžio mėnesiais. 
Pe r mėnesį vienam asmeniui 
skiriamas tuzinas kiaušinių. 
Pranešime atidengiama ir šio 

priežastis: vištos 
mažai deda. 

Kodėl moterys vartoja 
kosmetiką? 

Kodėl moterys naudoja tiek 
daug kosmetikos ? Dr. Milton Bo 
bin nurodo, kad tam yra daug 
priežasčių. 0 tų priežasčių yra 
tiek, kiek yra lūpų pieštuko at
spalvių. 

Dr. Robin yra Michael Reese 
ligoninės dermatologijos sky
riaus vedėjas. Jis kaip t ik ne
seniai skaitė paskaitą Amerikos 

da r pridėjo, kad "natūrali iš
vaizda gali būti labai papras ta 
arba labai komplikuota. Ir pas
taroji gali atimti valandų valan
das, kol tai pasiekiama". 

Dr. Robin sako, kad kosmeti
ka daugeliui moterų "suteikia 
pasitikėjimą", pakeičiant išvaiz
dą. 

Vienas neigiamų kosmetikos 
Medicinos moterų sąjungos kon-; aspektų y ra tada, kai moterys 
ferencijoje. Chicagoje. Savo pa- ! dažosi "apakinti vyrus, norėda-
skaitoje klausytojus jis supa- '• mos juos apgauti..." Arba, kai 
žmdfno su neoficialaus 75 mo- ! kosmetika yra "įrankis sekti 
terą apklausinėjimo rezultatais moderniškam gyvenimui, kuria-
fnuo 15 iki 50 metų amžiaus), me asmenys suvienodinami iš-

Daug moterų naudoja kosme
tiką, kad "pabrėžtų savo mote
riškumą", pastebėjo dr. Robin. 
Kitos gi. sako iis, nevartoja , .. , _ , , - . . .. . , . 

JL . J... ,_ , j Kosmetiką, kad butų prumta ki 
-os-rr.-tiKos Kaip tik tam, kad , . . . ? . 

vaizdą bei elgsena". 

Tas dermatologistas sako, 
jog mergaitė "pradžioje vartoja 

ų kaip mergina ir kaip motina. 
Kai ji pasiekia to, tai tada j a u 
gali pradėti vartoti kosmetikos 
ir mažiau". 
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rv,Vn<"--. 2i!>n«"? ; r Jantakif-nės. Nuctr, V. Noreikos 

I . "• K. Birutf's draugijos f hi< a-
cns sk. halinjp - koncert*- autor? 
A, Kežcliene skaito A. Gustairio 
kūrinius. Nuotr V. Noreikom 

"r.usiėptų moteriškumą". 
Dr. Robin nurodo, kad yra 

du moterų kraštutinumai, var
tojant kosmetiką. Vienas jų — 
psichologiniai Įbauginta, perda- ' Pabaigai, jis nurodo, kad jo 
žyla "iėiė". Kitas — nauja "na-į apklausinėtos moterys reta ku-
tūrali išvaizda", ieškoma šių die- ri buvo patenkinta savo natūra-
nų jaunų moterų. Prie šio jis ; Ha išvaizda. A. Sran. 
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