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IŠ KANTATOS “KOVOTOJAI“
TRYKŠTA MELODIJŲ FONTANAI
Užmojį ir jo atlikimą vertinant

LABORATORINĖ GYVYBĖ IR TIKĖJIMAS

BALYS CHOMSKIS

Bažnyčios istorijos eigoje dvi priešingos teorijos: viena
visuomet teologams sudaryda — kad gyvybė išsivystė iš ne
vo daug rūpesčio suderinti ti gyvos medžiagos cheminių re
kėjimo tiesas su gamtos moks akcijų būdu, o antroji — Die
lais.
vas, sutvėręs negyvą medžia
Ateistinės pasaulėžiūros gam gą, vėliau sutvėrė gyvius, tver
tos mokslininkai iš anksto bū damas juos pagal jų rūšį skir
davo nusistatę įžvelgti tikėji tingais tvėrimo aktais. Pir
mo prieštaravimą
gamtos moji teorija pagrįsta gyvių
mokslams ir dėl to jį, kaip ne liekanų iškasenomis iš įvairių
mokslišką, atmesti. Anot jų, žemės klodų, o antroji —
tikėjimas yra lygus primity šventraščio pasaulio tvėrimo
vių žmonių prietarams ir su aprašymu, vadinamu — Bibligalvotiems mitams. Dėl to nė kosmogonija. P'rmąją teo
“pažangieji” moksle tikėjimo riją dar sustiprina, kaip mi
nesilaiko. Jį atmeta.
nėjom, gyvybės kūrimas labo
Šiuo priekaištu užgriebiama ratorijose iš tam tikrų negy
daugelis tiek tikėjimo, tiek vų medžiagų, cheminių reak
gamtos mokslo problemų. Jų cijų pagalba, išgaunant gyvą
visų negalima išrišti vienu virusinę molekulę. O antrai
mostu. Šiuo momentu pasiren biblinei teorijai sustiprinti teo
kame tik vieną pastarosiomis logai pateikia naują pasaulio
dienomis naujai iškeltą prob aiškinimo būdą.
lemą.
Be kosmogoninės teorijos
(kad pasaulį Dievas tvėrė per
Gyvybės kilmė žemėje
Praeitų metų gruodžio mė ilgus laiko periodus milijonus
nesio viduryje amerikiečių metų) paskutiniu laiku jėzui
spauda pranešė, kad trims tas Teūhard de Oiardin pa
amerikiečių mokslininkams pa teikė naują pasaulio tvėrimo vyko sintetiniu būdu sukurti iš vystymosi interpretaciją, ku
negyvos medžiagos gyvybinę rią reikėtų pavadinti imanenti
molekulę. Tai yra tokią geneti ne pasaulio kilmės teorija.
Pagal ją pasaulio kūrėjas
nę medžiagą, kuri yra kiekvie
yra
Dievas. Tačiau jis nekūrė
no gyvo kūno celės branduo
pasaulio
taip, kaip biblinės kos
lyje. kuri gali dublikuotis ir
daugintis. Tą medžiagą, moks mogonijos aprašyme pateikta
liškai vadinamą Deoxyribunu- Dievas, kurdamas pradžioje
cleic acid, sutrumpintu būdu pasaulį, kartu įdiegė pirminėn
žymi trimis didžiomis raidė medžiagon galią pasauliui to
mis DNA. Ši DNA medžiaga liau vystytis iki jo pabaigos.
sudaro celės branduolį, ir nuo Tas pasaulio vystymasis vyks
jos priklauso celės gyvybė bei ta nuolatos, bet taip lėtu tem
celės tęstinumo išlaikymas. pu, kad mes jo nepastebime
Patį mažiausią gyvybės pasi vienos ar kelių žmogaus gene
reiškimą viruso pavidale kaip racijų laike. Pasaulio vystymo
tik sudaro viena DNA moleku si akivaizdoj net milijonai me
lė, kuri iš paviršiaus yra ap tų yra kaip viena diena. Pa
supta baltvminiu kiautu, kad saulis vystėsi iki mūsų, jis
apsaugotų molekulę nuo paša vystosi mūsų buvimo laiku ir
linių įtakų. Tačiau virusas, izo jis vystysis po mūsų dar mi
liuotas nuo srvvos medžiagos, lijonus metų, kol jis pasieks
negali nei augti, nei veistis. savo galutinį tašką, kurį TeilVirusai savo daueinimuisi var hard de Chardin vadina Ome
toja gyvas celes. Jas griauda ga tašku.
Pasauliui vystantis pagal ja
mi, patys virusai dauginasi ir
me
glūdinčią Dievo kūrimo ga
auga.
lią,
įvyksta tam tikri nauji bū
Šio išradimo akivaizdoje ky
ties
pasireiškimo laipsniai. Tai
la vėl senas klausimas: ar gy
vybė evoliucijos keliu išsivys įvyksta įvairioms išorinėms są
tė iš negyvos medžiagos, ar, lygoms susiklosčius: karščiuipriešingu atveju, visatos Tvė šalčiui veikiant, įvairiems kos
rėjas turėjo gyvius atskiru ak mologiniams spinduliams rea
tu sutverti? Dar daugiau: ar guojant, cheminiams proce
sams vykstant ir kitoms įta
ne tiktai tą gyvybę bendrai
koms, kurių mes dar nežino
imant, bet ir kiekvieną gyvių
rūšį turėjo Dievas paskirai su me. Tačiau visi šie minėti fak(Nukelta i 2 psl.l
tverti? Tokiu būdu susidaro

Civic operos rūmuose, Chicago
je Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 50 metų sukakties minė
jime vasario 18 d. girdėjome tai
progai parašytą Gaidelio-Santvaro kantatą “Kovotojus”, kurią atli
ko “Dainavos” ansamblis, solis
tai, (sopranas, tenoras, bosas),
daugiau kaip 50 asmenų simfo
ninis orkestras, diriguojant choro
ansamblio chorvedžiui Petrui Ar
monui.
Juliaus Gaidelio kūrybinė ki
birkštis neglūdi nei formoje, nei
stilių, ritmo, harmonijos kombi
nacijose, bet savoje, originalioje
melodijoje, kuri trykšta kaip fon
tanai įvairiomis, romantiškomis
spalvomis, praplėsdama vis mū
sų muzikoje vyraujančio liau
diškumo elemento horizontą.
“Kantata yra santūriai lietuviš
ka ir tiek pat moderni” — taip
kalba pats kompozitorius apie sa
vo veikalą. Kaip reikia suprasti—
“moderni”, jei dabarties muzika,
kaip jis sako, jo širdies negraudi
na?

Gaidelio modernizmas sukasi
maždaug apie 1924 metus, kada,
po sukelto avangardistų muzikoje
sąmyšio, pasigirdo drausmės rei
kalaujantys balsai, kaip prancū
zų poeto Cocteau: “Rappel a l’ordre”. Žymus kompozitorius Busoni taipgi tada šūktelėjo: “At
gal prie Bachol” Tame laikotarpy
je išsivystė, taip vadinamas, neoklasicizmas.
Tačiau Gaidelis nevisai telpa
į tuos rėmus. Jei kalbėsime apie
kantatos formą, jis — klasikas,
jei apie vokalinę melodijos lini
ją — romantikas, jei apie orkest
rą — modernistas. Ar visa tai at
eityje bus jam užskaityta už nuo
pelnus, nesiimu spręsti. Bet yrą la
bai aišku, kad Gaidelio kantata
yra sunki problema dirigentui.
Aplamai, Gaidelio kūryboje ran
dame daugiau talento, negu au
toriteto, daugiau technikos, negu
idėjų, daugiau platumos, negu de
talių.
Stasio Santvara kantatos teks
tas yra parašytas mūsuose įsisenė
jusiu, kadaise Lietuvoje vyra
vusiu principu: ne kas, bet kaip
Tas principas siekia tuos laikus,
kada daugumas kompozitorių pa
sirinkdavo vokalinei muzikai pa
čius banaliausius tekstus, kada
dainavimo klasėje buvo visai ne
žinoma lietuvių kalbos fonetika,
«r

Siame numery:
• Laboratorinė gyvybė ir tikėji
mai
• Iš kantatos ‘‘Kovotojai” trykšta
melodijų fontanai.
• Įspūdžiai iš sukaktuvinės meno
parodos.
• M. Krupavičiaus atsiminimai.
• Kova už deklaruotą nepriklau
somybę.
• Estijos nepriklausomybės sukak
tį minint.
• Iš estų poezijos,
• Urbs Koma (apybraiža).
• Elenos Kepaiaitės išraiškos šo
kis.
• Poetas Jonas Aist's Roehesteryje.
• Dviejų talentų pasirodymas.
• Nauji leidiniai.
• Filmų įvairumai.

• Moterų gyvenimas.

kada dainininkai
dainuodami
versdavo lietuvių kalbos garsą į
italų ar rusų kalbos garsą, kada
muzikams poetas buvo nulis, ne
vertas net programoje įrašyti. Di
deli kompozitoriai ieško poezijoje
ne skambančios kalbos, bet gilios
minties. O jei dainininkui žodis
ar tam tikros priebalsės neskam
ba, tai jam trūksta technikos.
Ir šios kantatos tekstui netrūks
ta skambių žodžių. Tačiau dauge
lis iš jų gerokai “iškalbėti”, per il
gą laiką nustoję savo vaizdingu
mo savybių. Daug kur vietoj po
ezijos girdime tik puikiai skam
bančią retoriką. (Manytume ta
čiau, kad kantatoje ar odėje tin
kamai panaudota retorika ne vi
sada yra blogybė, ji čia gali būti
ir gera vaizdingumo priemonė
Red.)

Apie kantatos atlikimą kalbėti
labai sunku. “Kovotojai”, tur
būt, yra pats geriausias Gaidelio
vokalinis veikalas. Choras ir solis
tai įdėjo nepaprastai daug darbo
ir laiko. Ir Petro Armono dėka
buvo puikiai pasiruošę. Bet kanta
tos premjera praėjo bĮ’'*fll?igentu.
Nežiūrint to, orkestras, choras ir
solistai laimingai perėjo “raudo
nąją jūrą”, ir antroje kantatos da
lyje pasigirdo gražios muzikos.
Iš Armono dirigavimo dvelkė
bejėgiškumas. Panėręs galvą parti
tūroje, jis mušė taktą vienoda di
namika ir ritmu, ir jo akli mostai
nieko nesakė orkestrui, kuris ne
turėjo jokio ryšio su ansambliu.
Išskyrus antrąją kantatos dalį,
pirmoji ir trečioji dalis klausyto
jams buvo muzikiniai visai neaiš
kios.
Iš solistų sunkiausią ir dėkin
giausią partiją turėjo Dana Stankaitytė, įnešdama kantaton ryš
kių herojinių bruožų ir iškelda
ma antrosios dalies puikų lyriz
mą. Ji čia kartu su gerai skam
bančiu moterų choru atskleidė
šviesiausią ir tokį vienintelį mu
zikinį momentą. Arnoldas Voketaitis su savo virtuozine techni
ka, gaila, dažnai skųsdavo orkest
ro bangose, o Antanas Pavasa
ris, kad ir neturėdamas užtenka
mai balsinės jėgos tenoro parti
jai, kuri buvo skirta Barui, pagelbinę kantatos rolę atliko gerai.
Visi girdėjome ir matėme, kad
kantatos “Kovotojai” pastatymo
faktas įvyko. Gal kada nors girdė
sime pilnai ir jos muziką?

Henrikas Blyskis
Nr. 1 (litografija)
Darbas, laimėjęs pirmąją premiją dabar vykstančioje Chicagos ir apylinkės lietuvių dailininkų pa
rodoje, Čiurlionio galerijoje. Pirmosios premijos mecenatas — Lietuvių fondas, skyręs jai 300 do
lerių.
IBBIBIBBBBfllBBliBB'BBBBBIBBIflBiBBBIIIBIIIilIlBIlIlfcinS:::'"...... ...............

ĮSPŪDŽIAI iš sukaktuvinės meno parodos
Praeitą šeštadienį, vasario 17
d., Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, buvo atidaryta meno pa
roda, suruošta Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 50 metų
sukakties proga. Meno parodo
je dalyvauja trisdešimt du lie
tuviai dailininkai, gyvenantys
Chicagoje ir jos apylinkėse.
Šią sukaktuvinę meno parodą
yra sunku aplamai aptarti, ka
dangi joje nėra bendro meninio
charakterio, nėra raidos tęsti
numo, kokį mes visada randame
vieno dailininko meno parodoje.
Bendrinėse meno parodose gau-1

SAULE JAUTOKAITE

naši tam tikras margas jukinys:
įvairios technikos; stiliai, sro
vės, ypač kada tų pačių daili
ninkų kūriniai yra išblaškyti po
visas salės sienas. Gal būt, jei
gu kiekvieno dailininko paveiks
lai būtų sukabinti vienoje vie
toje, kaip kad yra sukabintos
H. Blyskio litografijos, tada bū
tų daug lengviau ir tikriau pa
gauti kiekvieno dailininko indi
vidualų meninį charakterį.
Šioje meno parodoje dalyvau

ja vyresniosios (Europos) ir
jaunosios (Amerikos) mokyklos
dailininkai. Gera dalis vyresnio
sios kartos dailininkų šioje pa
rodoje yra išstatę senus savo
kūrinius, jau anksčiau matytus
kitose parodose. Einant į paro
dą, visada, o ypač šia išskirtine
proga, tikimasi iš gyvų kūrėjų
sulaukti ko nors naujo, dar ne
matyto. Gi nuėjus, pamačius ir
nusivylus, pasidaro liūdnoka,
pagalvojus, kad nors menas yra
neišsisemiantis, tačiau nemažai
dailininkų jau spėjo išsisemti,
nieko naujo nebesukurdami. Ne
sinori tikėti, kad vyresnieji mū
sų menininkai jau būtų sustin
gę, nebeieškotų, nebesiveržtų į
savo kūrybos dar nesurastus iš
raiškos ir idėjų pasaulius, o gy
ventų, pasitenkindami vien se
nąja praeitimi. Kadangi, kaip
minėta, šių dailininkų paveiks
lai matyti ne vienoje parodoje
ir jau daug kartų apie juos ra
šyta, nebėra prasmės čia vėl tą
patį kalbėti.
Kiek vyresnieji dailininkai
yra nusistovėję, tiek jaunesniei Nukeltu ‘i 9 p s l t
Juliaus Gaidelio ir Stasio Santva
ra kantata “Kovotojai” atliekama
vasario 18 d Chicagos Civic operos
salėje, minint Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 50 metų sukak
tį. Choro priekyje soVstai: kairėje
- Arnoldas Voketaitis, sėdi —
Dana Stankaitytė, deš nėję — An
tanas Pavasaris.
Nuotr. Uosio Juodvalkio

Jonas Kelečius

Daiktai (aliejus)

Iš sukaktuvinės lietuvių dailininkų parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj
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KERTINE PARAŠTĖ

VOKIEČIU ŽANDARU NAGUOS
'•

(Atkelta iš 1 psl.)

1918 metų veiklos atsiminimai
/

M. KRUPAVIČIUS

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
Visad kitaip pasijuto prel. Maciejauskis. Jis ne juokais nusi
gando. Nebemanė bet kada pa
matyti savo mylimą Švėkšną.
Tad išsiprašęs laiko testamen
tui parašyti'ir parapijos turtui
perduoti vienam vikarui, prisi
krovė kelionei tris didelius la
gaminus, jo išmanymu, reika
lingų tremtyje ar kalėjime daik
tų. Visa tai vyko vokiečių žan
darų priežiūroje.
Išvažiavome dviem vežimais.
Viename buvo sukrauti Maciejauskio lagaminai ir ginkluotas
žandaras. Į kitą susodino suim
tuosius Maciejauskj ir mane.
Mūsų vežime atsisėdo ir pats
ginkluotas Jonaitis. Kur mus
vežė, nežinojom, o žandaras ir
klausiamas nesakė, Ir tik atva
žiavus j Volmerio Vėžaičių dva
rą, kuriame gyveno vokiečių
kreishauptmanas (apskrities vir
šininkas), ir žandarui paliepus
mums išlipti, Maciejauskis su
prato, kad teks susidurti su
kreishauptmanu ir lengviau at
siduso,
Laukti neilgai teko. Kreis
hauptmanas mus priėmė kaip
kalinius. Nė rankos nepadavė,
nė sėsti nepaprašė, nors buvo
šaltai mandagus ir nenustojęs
pusiausvyros. Apie mūsų atve
žimą, matyt, jis buvo įspėtas iš
anksto, nes atsinešė su savimi
gana storą bylą, kurioje, kaip
paaiškėjo, buvo sukrauti visi
mano prieš vokiečius nusikals
tami darbai. Iš tos bylos pasi
rodė, kad vokiečiai mane sten
gėsi suimti nuo pat pirmos sa
vo pareigose pasirodymo die
nos. Bet kadangi niekur ilgiau
vienos dienos nebuvau susto
jęs, jiems vis nepavykdavo ma
nęs sugriebti.

Tad su kreishauptmanu turė
jau ilgą 5—6 valandų nemalonų
pąsikalbėjimą. Ne tik turėjau
aiškintis, kas esu, įtikinėti, kad
esu kunigas, kad Valstybės Ta
rybos esu pasiųstas su tais, jam
žinomais uždaviniais, kad visas
mano darbas yra tik Lietuvos
reikalas ir jos Nepriklausomy
bė. Kreishauptmanas, atrodė,
mažai mano žodžiams tikėjo: tai

galvą kraipė, išgirdęs mano tei
gimus, tai karts nuo karto žvai
rai pažvelgdavo į mano perdaug
moderniai sutrumpėjusią suta
ną. Vargais negalais tardymas
buvo baigtas. Vos ant kojų pa
stovėjau: visos jėgos buvo iš
semtos. Bet ambicija neleido
prašyti leidimo sėstis. O tardy
tojas, ir pabaigęs tardymą, man
kėdės nepakišo. Netrukus Maciejauskį paprašė sėstis ir abu
kalbėjo sėdėdami. Tardymas pa
sibaigė tuo, kad kun. Maciejauskiui leido grįžti namo, o mane
paskelbė areštuotu ir pasiliko
pas save. Bet kadangi abu mus
atvežusieji vežimai buvo grįžę
atgal, Maciejauskis vėlyvą nak
tį negalėjo išsirengti atgal į sa
vo Švėkšną. Prie pat dvaro bu
vo parapijos bažnyčią, kurioje
klebonavo kun. Stasys Aužbikavičius. Suprantama, kunigas Ma
ciejauskis patraukė pas savo
dekanato kleboną. Jo pastango
mis ir garantija ir man buvo
leista pernakvoti kartu klebo
nijoje.
Prisimenu tą kleboną, nors po
pirmo pasimatymo daugiau ne
beteko su juo susitikti. Neaukš
to ūgio, kresnas, judrus, daug
kalbąs, bet jo pažiūros į Lietu
vos reikalus neįstengiau suvok
ti: ar jis jų neturėjo, ar vengė
parodyti. Girdėjau, kad tai bu
vęs žemaičių bajorėlis. Bet kai
po žmogus paliko gero įspūdžio:
daug parodė širdies ir užuojau
tos po šitų ilgų “egzaminų” pas
kreishauptmaną. Klebono dėka,
jei ir ne visai atgavęs jėgas, tai
gerokai apstiprėjęs, ėjau iš ry
to pasiduoti kreishauptmano
“globai”. Manęs laukė du gink
luoti, su durtuvais ant šautuvų,
žandarai.
Žandarų, matyt, būta neblo
gų žmonių, nes iš karto pasa
kė, kad būsiu transportuojamas
į Vilnių, kad kelionėje teks iš
būti ilgesnį ir jiems nežinomą
laiką ir dėl to patarė apsirūpin
ti maistu. Tuo maistu mane tik
rai nesigailėdamas aprūpino ge
rasis kun. Aužbikavičius. Mais
to užteko ne tik man, bet ir ma
ne lydėjusiems žandarams.
Palydovai kelionėje kaitalio(Nukelta į 4 psl.)

J. Paudenius
Gėlės tarp kadugių (aliejus)
Iš lietuvių dailininkų parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj

ĮSPŪDŽIAI IS SUKAKTUVINES
(atkelta iš 1 psl.)

mingą, abejingą, bedvasį, tuš
čią. Antroji premija paskirta
skulptoriui Aleksandrui Marčiulioniui
kurio
premijuotoji
“Konstrukcija" reprezentuoja
šių dienų šaltą, tobulą, bedva
sę, metalinę techniką. Ir trečio
ji premija teko Alvydui Bičiū
nui už akrilikos tapybą “Ikon”.
Čia autorius vaizduoja šių die
nų tragiškąjį kareivį bei žiau
rias dvidešimtojo amžiaus karų
pasekmes, kurios yra labai aki
vaizdžios viso pasaulio žmonių
gyvenime. Nors šio paveikslo
šiandieninės meno srovės tech
nika nėra labai patraukli, ta
čiau jaunas dailininkas gana vy
kusiai pajėgia išreikšti savąją
mintį. Minties gilumu patraukia ir Petro Aleksos skulptūra
“Opinija”, kuri čia yra skaudi,
tuoj pat “subadoma”.

ji dar tebesiblaško, nesurasdami
savo tikrojo Aš. Tačiau jie kiek
vieną kartą sugeba žiūrovą nu
stebinti savo nuolatiniu keitimusi ne vien technika ir stiliumi,
bet ir idėjomis. Gal būt, dėl to
jie yra įdomesni, kad vis spėja
parodyti ką nors naujo, nema
tyto, tegu nebūtinai pačia ge
rąja prasme. Kartais jiems pa
sitaiko vienoje kurioje parodo
je nukrypti nuo tikrojo kelio, o
kitoje vėl užvažiuoti ant jo. Vie
noje parodoje jie pasirodo rim
tesni, o kitoje linksmi, kaip ir
šiuokartiniu vaikišku Birutės
ir Kęstučio atvaizdavimu. Bet
jie dar turi laiko, ir tikimės,
kad jie visi suras ir pasieks tą
j
aukso vidurio kelią.
i
Šios parodos jaunųjų dailinin
kų kūriniuose daugiau jaučiama
Žvelgiant į šią, taip elegan
šiandieninės, gyvenamosios epo
chos problemų, daugiau tikro tiškai paruoštą, meno parodą,
vės užgriebimo ir jos atvaizda norisi, kad tuose rėmuose būtų
vimo. Šie dailininkai nėra tiek mažiau šalto paviršutiniškumo,
asmeniški, kaip vyresnieji. Jau I o daugiau šilto grožio ir gilios
nieji daugiau linksta į bendrines minties, nesgi juo talentinges
visos žmonijos problemas, kaip nis kūrėjas, juo gilesnė jo kū
matyti Alvydo Bičiūno tapybo ryba. Tėvas Bruno Markaitis,
je ir Henriko Blyskio litogra SJ, parodos katalogo įvade rafijose.
išo: “Kuo didesnis kūrėjas, tuo
Džiugi parodos staigmena bu jis turi daugiau pasakyti; pasa
vo trijų premijų paskyrimas. kyti apie žmogų, jo prigimtį,
Pirmąja premija atžymėta Hen apie pagrindines buities tiesas”.
riko Blyskio litografija “Nr.l”,
O to žmogaus,tos šiltos jautrios
kurioje dailininkas rodo tikrąjį
šių laikų žmogų įvairiose jo vei sielos, kalbančios į kitą sielą,
do išraiškose. Jose matome žmo vis dėlto šioje meno parodoje
gų liūdintį, besijuokiantį, skaus lyg ir pasigendame.

TAUTOS ISTORIJOS PABIROS
KOVA UŽ DEKLARUOTĄ
NEPRIKLAUSOMYBE
(Tęsinys iš vas. 10 d. kult. priedo)

Kai atvyko j Jungtines Ameri
kos Valstybes Lietuvos Misija, L.
L. Varpas ir visas su juo sujung
tas turtas (filmas su įtaisymais,
kainavusis $2039.67) bei likusieji
pinigai —- $1830.15 perduoti Lie
tuvos Misijai.
1922.1.22 varpas pasiekė Kauną
ir buvo įkeltas į Karo muziejaus
bokštą. Pirmą sykį varpu per Va
sario 16 iškilmes skambino seniau
sias aušrininkas inž. P. Vileišis ir
vienas JAV lietuvis — Julius Kau
pas (pavadavęs negalintį iškilmėn
atvykti Joną Šliūpą). Vėlaiu Lais
vės Varpu būdavo skambinama
tik per ypatingas iškilmes.
Iš šios varpinės akcijos Lietu
va gavo varpą, filmą su priedais
bei grynais pinigais $12,396.40
turtą. Buvo surinkta $17,540.96,
bet daugiau ketvirtadalio išleista
pačiam L.L. Varpui ir ryšium su
juo ruoštoms iškilmėms.
m. Tūkstantis vagonų gėrbyių.
Kai baigėsi I-sis pasaulinis karas,
daugybė Amerikos atgabentų da
lykų liko Prancūzijos sandėliuose.
JAV vyriausybė sudarė Likvidaci
nę Komisiją, kuri turėjo tas gė
rybes išparduoti. Lietuvos delegaci
jai prašant ir smarkiai JAV lietu
viams (ten buvusiems) spaudžiant
Likvidacinė Komisija davė Lietu
vai, dar neegzistuojančiai valsty
bei, apie 1000 vagonų prekių, 5
mil. dol. vertės. Vos tik pradedan
ti kūrimo darbą Lietuvos valdžia
nebuvo pajėgi tų prekių parsiga
benti iš Prancūzijos į Lietuvą. Tad
vėl kreipėsi į JAV lietuvius, pra
šydami pagalbos šiam reikalui. Ir
šie atskubėjo su apie $75,000.00.
ifirekės buvo pargabentos.

toriai nesudaro išvidinės pa
saulio vystymosi priežasties, o
1 tik sąlygas, kuriose gali naujas
būties laipsnis pasireikšti. Išvi
dinė Dievo pasaulyje įkūnyta
jėga verčia medžiagą, pasitai
kius tam tikrom išorinėm są
lygom, daryti šuolį į naują bū
ties laipsnį. Tokiu būdu iš kos
minių įvairių pirminės medžia
gos dalelių susidarė atomai.
Toliau iš atomų agregacijos
būdu susidarė molekulės. Iš
molekulių sandaros kilo pirmi
nės celės. Iš jų išaugo didžiu
lės celės, o iš pastarųjų gimė
pirminiai gyviai. Šie, vis vei
kiant išorinėms sąlygoms, per
simetė į aukštesnio laipsnio
gyvius. Toliau į organizmus, į
šliužus, į žuvis, į paukščius, į
gyvulius. Ir taip atkeliavo vys
tymosi procesas iki žmogaus.
Paskutinis, veikiant Dievui,
būties šuolis yra protaujantis
žmogus. Bet ir žmogaus eroje
praeis dar milijonai metų, kol
jis išsivystys į aukštos kultū
ros žmogų. Į žmogų, kuris gy
vens Kristaus paskelbtos mei
lės dvasia ir taps kosminiu
žmogumi. Žmogus priartės
prie Dievo, nes Dievas, jau
pradžioje tverdamas pasaulį,
buvo žmogų pašaukęs.

Kadangi ši Teilhard de
Chardin teorija suponuoja bū
ties viduje glūdinčią vystymo
si galią, todėl šią teoriją ir va
diname imanentine pasaulio
išsivystymo teorija. Ji yra tik
teorija, o ne gamtos mokslų
įrodytas dėsnis, todėl ji yra iš
statyta visų kritikai ir tiksli
nimui. Ji yra tik naujas bū
das bandyti aiškinti evoliucijos
teoriją, kuri irgi nėra dar gam
tos mokslo visų priimtas dės
nis, o tik viena iš teorijų. Tiek
pirma, tiek antra išstatyta
mokslininkų kritikai ir juodviejų priėmimui, arba atme
timui, arba papildymui.

Grįžtant prie minėtos labo
ratorijoje gyvos molekulės ar
ba viruso atradimo ir klau
siant, kaip šį reiškinį suderin
ti su tikėjimo tiesa, kad Die-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2868 VVest 68rd Street

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

DR. EDMUND E. GIARA
2709 W. 51st Street

tel 239-4683

DR. K. G. BALUKAS

48SOO1ATK OFTOMETRISTT
Lietuviškai kalba

OR. FRANK PLEGKAS, OP F.
8424 VV. 68rd St.,

GR 6-7044

rlkrlna akla Pritaiko akiniu* b “co»
Tel. — GR 6-2400
taet lenaea’’
VaL: 9:30—12:80 Ir 1:30—3:30
Vai. pagal susitarimų: Pirm., antr.,
Kitom valandom susitarus.
ketv. 2—B, 7—9 vai. Penkt. 2—5 Ir
Uždaryta antrad. b trečlad.
Šeštad. 10—2, vai.
Of*. 786-4477. Re*. PR 8-0880

DR. A. PUSTELNIKAS

DR. L DECKYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

8PEC. VIDAUS LIOOS
Tel. ofiso PR 8-7800: Namu 826-788"

SPECIALYBE — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
C1RAWFORD MEDICAL BLOG
0448 8o. Pulasltl Road
Valandos pagal susitarimų

Re* GI 3-6873

DR, W. M. EISIN-EISINAS

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai. p. p.
Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660

DR. E. RINGUS

Akušerija b moterų Ilgos

RENTGENOLOGĄP

0132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

9760 8. Kedzie Ava

Valandos pagal susitarimą Jei ne Vai., plrmad., antrad., ketvtrtad. u
penktad. 8 v r. Iki 9 v. v Treč. t
atsiliepia skambinti M1 3-0001
šešt. 8 v. r. Iki 8 v. popiet.

Ofiso HE 4-1414.

Rez. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS

DR. ZIGMAS RUDAITIS

CPEO. ORTHOPED1JOS LIGOS
2745 VVest 69th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
peolalybš akušerija b moterų Ilgo*
Prieš 8v. Kryžiaus ligonine
VAL.: plrmad.. antrd., ketv., penki
2454 Best 71at Street
,71 os Ir Campbell Ava. kampas) nuo 9 Iki 1) v. ryto Ir nuo 6-8 v v
šeštad nuo 2-4 Trečiadieniais Ir klt.
Vai kasdien 1—8 b 8—8 vai vak laiku susitarus telefonu:
šeštad. 12—S .vai. popiet
Te'ef. REpublle 7-2290
Trečiadieniais uždaryta
Ofiso tel PR 8-2220
karnų — re*. PRospeot 8-8081

DR. LEONAS SEIBUTIS

INKŠTI PŪSLES IR PROST4T*
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
CHIRURGIJA
JOKIA
Ofisas 2454 West 71st St.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Vai. antrad. nuo 2—5 popiei
VAIKU LIGOS
ketvlrtad. nuo 6—8 vak
2666 VVeet 63rd Street
Ofiso telef. 776-2880
t»bmad.. antrad. ketvlrt. ir penkt.
nuo 12 Iki 8 v. b nuo K Iki 8 v. v.
Rez.
telef PR 9-6730
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.
OfB PR 6-6022

Re*. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
5YDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika
2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo < iki 9 v. v.;
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.; arba aust
tarus.

OfB. PO 7-6000

Re*. GA 3-7278

DR. A. JENKINS

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
PRITAIKO AKINIUS

15542 S. Cicero, Oak Forest. IU
Kabineto tel. 887-2020
Namų tel. 830-1071
Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas: 4255 VV. 6Srd Street

JYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 Weat 68rd Street

Ofiso tel. REUanee 5-4410
Rea. tel. GRovehlll 8-0617
Valandos: pbm. b ketv. nuo 12 ik
Vai : kasdien nuo 1—4 p. p. b 0 2 v. p p. b nuo 7 Iki 8 v. v.; antr
Utį 8 vai. Trečlad. b šeštad. uždaryta b penkt. nuo 12 iki 2 v. p. n Ir
vakarais pagal susitarimą.
Ofiso b boto tel. OLymplo 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
49th OonrL CHeero

1407 So.
Vok.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v
rak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta.
Ligoniai priimami Vai. kasdien
susitarus
b šeštad. tik
Ofiso telefonas: PR 8-8229
Bes. telef. YVAlbrook 0-5070
Tel. —
Be*.

Tada Lietuvai buvo labai sunkus
ir politinis ir ekonominis metas.
Tik gavusi iš JAV valdžios tas
prekes, Lietuva pirmą kartą ge
riau aprėdė savo karius. Valdžia,
išpardavusi tas prekes, gavo aps
čiai pinigų, o kai valdininkams ne
būdavo iš ko mokėti algų, dalin
davo jiems amerikoniškus konser
vus.
Šių lietuvių rūpesčiu gauti JAV miltai, medikamentai, drabužiai,
beturčių vaikų šelpimas Lietuvo
je taip pat turėjo didelės reikš Spalvotas atvirlaiškis, iššleistas ir naudotas Amerikos lietuvių 1919—4920
mės.
metais. Piešinyje vaizduojama Lietuva, pačių lietuvių ginama nuo užpuolikų,
n. Steigiamasis seimas. — /vy o jai pagelbėti ateina Amerika ir Amerikos lietuviai.
kus Vokietijoje revoliucijai, vokie
(Pasaulio liet. archyvas)
čių frontas pakriko. Kareiviai pra
dėjo trauktis namo, o jų įkandin
slinko į Lietuvą bolševikai. Teko
griebtis ginklo. Po pusmečio kovos
Lietuva buvo nuo bolševikų apva
lyta. Taip pat išvyti ir bermontinin
kai. Dar tebeinant kovoms su len
kais, buvo sušauktas steigiamasis
seimas 1920.V.15, kurio pirmuoju
nutarimu buvo patvirtintas Lietu
vos atstatymas: “Lietuvos Steigia
masis Seimas, reikšdamas žmonių
valią, proklamuoja esant atstatytą
Nepriklausomą Lietuvos Valstybę,
kaipo demokratinę respubliką, et
nografinėm sienom ir laisvą nuo
valstybinių ryšių, kurie yra buvę
su kitoms valstybėms”.

vas viską yra sutvėręs, gali
me lengvai atsakyti, naudojan
tis imanentine evoliucijos teo
rija. Būtent, jei Dievas, pra
džioje tverdamas pasaulį, įdie
gė pirminėn medžiagon galią,
kad, susidarius reikiamoms
sąlygoms, medžiagoje glūdinti
jėga gali daryti būties šuolį,
tai yra: gali pereiti į aukštes
nį būties sąrangos laipsnį, ta
da ir laboratorijoje pagamin
toji gyva molekulė - virusas
yra ne kas kita, kaip medžia

goje glūdinčios Dievo įdieg
tos jėgos atsiskleidimas ir gy
vąja molekule pasireiškimas.
Mokslininkai laboratorijoje su
daro tik reikiamas sąlygas gy
vybei pasireikšti, o pats gyvy
bės pradas, pirmiau glūdėjęs
medžiagoje įmanentiniu būdu,
dabar pasireiškia aktyviai ir
sukuria naują gyvą molekulę.
Laboratorijoje įvyksta pana
šiai, kas įvyko pasaulio būties
laipsnių išsivystyme, esant
tam pačiam aplinkos sąlygų
veikimui. Toks yra naujos
problemos atsakymas.
P. C.

10-12 b 4-7. Trečlad
susitarus.

REUanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Ltetnvla gydytojas)

AKUŠERIJA m MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika b chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street
Telefonas 925-8286
Valandos. 2-8 v. v., penktad. 10-12
v. r., 2-8 vai. vak. Sešt. 1-4 v. vak.
Selcmad. ir trečlad. — uždarytą,
Rez. tel. YVĄ 5-3098.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
8925 West 59th Street
LIGOS
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. b
Ofisai ir rez. 2652 W. 59th St
6449 S. Polaskl Road (Cravvford penktad. nuo 12-4 vaL p. p., (-8
vak. šeštad. 11-1 vaL, o trečlad.
Medical Buildlng) Tel. LU 6-6446 vai.
Tel. PRospeot 8-1228
iždaryta.
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. h
Priima ligonius pagal Susitarimą.
Jei neatsllle'la. skambinti HU8-I222 TeL ofiso b buto OLy, įple 2-4(58 penkt. nuo 2 iki 4 .vai. ir nuo 6 Iki 8
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet b kitu
laiku — pagal susitarimų.
DR.
P.
KISIELIUS
Ofisas 0148 West OSrd Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Of. teL HE 4-2123. Namų OI 8-8185
Tel.: PROspect 8-1717
Rexld.: 8241 YVeet OOtli Plaoa
4888 W. 15th Street. Cicero
Tel.: REpublle 7.7888
DR. V. TUMASONIS
Kasdien 1—» vaL b 0—8 vaL vak..
CHIRURGAS
DR. S. BIEŽIS
Išskyrus trečiadienius^
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet
2454 VVeet 71st Street
CHIRURGAS
Priiminėja Ugonlua tik susitariu
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 2; tra
čladlenlals uždaryta. Antradieniais b
DR.
IRENA
KURAS
Vai.: 2—4 p. p. b (—8 v. vaa
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.
Treč. b šeštad. uždaryta
GYDYTOJA IR CHIRURGE

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
2801 VVest OSrd Street
Kampas 63-čtoa Ir Callfornla
Vai.: kasdien nuo 8—8 vai. vak.
Šeštad. 2—4 vai.
Vrečlad b kitu laiku pagal susltar.
Ofiso telef. 478-4042
RctM. tel. YVAlbrook 6-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgij?

KCDIKUPJŪB^VAJK^ LIGŲ

Telefonas — GRovehlU 6-2828.
MEDICAL BUILDINO
DR. A. VALIS-LABOKAS
7158 South VVestern Avenoa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Plrrnad., antrad., ketvlrt. b penkt.
KPECLALYBE AKUŠERIJA IR
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. b neto
MOTERŲ LIGOS
8 — 8 vai. vakare.
Trečlad. nuo
2524 VV'cat 69th Street
U vai. ryto Iki 1 vaL p. p., šeštad.
tl vai. ryto Iki 1 vai. p. p.
Valandos 1 Iki 4 b 6 Iki 8 v. rak.
Ofiso tel. RE 7-1 188
šeštadieniais 1 iki 4 vai.
Rea tel. 118-981*
Trečiadieni uždaryta

DR. MARIJA LINAS
vKUSERIJA

IR MOTERŲ LIGOS

Tel. 696-0533 — Elgin
426 N. Liberty Street

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-8546

Koute 26, Elgin, Illinois

(Ofiso b rezidencijos)
Valandos pagal susitarimų

lel. Ofiso HE 4-5848. rea. <88-2281

Kišo tel. PR 8-7778; Rea PR 0-4711

PETER T. BRAZIS

DR. A. MACIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

CHIRURGAS
2868 Weat 63rd Street

TeL PRospeot 8-9400

0& ONA VAŠKEVIČIUS
FVAAKAdl

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 S. Albany "Avė
VaL, pirm., antrad., ketv. s—s v
vak.; penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet
Kitu laiku pagal susitarimų

Tel. ofiso PR 4-6445, rea. HE 4-8150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 VVest 71st Street
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-8 Valandos: plrmad., ketv., t — 8 vai.,
Su įvykusiu faktu reikėjo skaity
antrad. b penkt. 1 — 4 vai.
antr., penktad. 1-0, treč. Ir šešt. tik
VaL: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 Iki 8 v. ,
PrllmtnBJa
tik
susitarus
maltam*
Treč b šeštad pagal susitarimų
tis ir kitoms valstybėms. 1921.IX.
•ften — HE 4-5758.
22 Lietuva priimta į Tautų Sąjun
Ofiso HE 4-1818
Rea PR 0-8801
ofiso tel. 767-2141. Namu 8S8-485*
gą. 1922.VII.27 JAV pripažino de
DR. M. BUDRYS
DR. J. MEŠKAUSKAS
jure, o ĖII.20 — D. Britanija, Pran
DR. PETRAS ZLIOBA
alergija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jure. o XII.2O—D. Britanija. PranSPECIALYBE VIDAUS LIGOS
2761
Weet
61gt
Street
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Nepriklausoma Lietuva pasidarė
2454 VVest 71st Street
Valandos: antradieniais, penktadie
“
American
Relief
Administration"
dalina
kakao
ir
duonų
Aleksoto
vaikams
6449
So.
Pula-ki
Road
pilnateisiu valstybių šeimos nariu.
(Kaune) 1919 metais. Nuotraukoje matome amerikietį dr. Eastland ir dr. niais 2-9 v„ šeštadieniais 10-1 p.p. (71-oe b Campbell Ava kampas)
Vai. plrmad., antrad.. penktad. 1—4
Vincentas

Uulevieius

Aldonų Šliūpaitę.

Ligoniai priimami pagal susitarimų. VaL kasdien 9—11 ryto b 4—8 v. v.
šeštad. 9 a r. — ■
a «.

b 4—8 v. v. katvirt. 4—8 s, va*,
■aitam sala Ii 0-8 b9V

su vokiečių nepasisekimais Va- ,
karų fronte, Vokietijoje kilo re
voliucija, kuri sumenkino jos ka Į
' rinę jėgą. Vokiečių kariuomenė
pradėjo trauktis iš Estijos, bet
paskui ją sekė rusai bolševikai.
Tada Estijos padėtis labai pa
blogėjo: nebuvo nei užtenkamai
kariuomenės, nei ginklų. Nepa- ,
prastų pastangų ir pasiaukoji
mo dėka. estams vis dėlto pa
vyko suorganizuoti pirmuosius
savuosius pulkus ir jau 1919 m.
vasario mėn. vidurį išlaisvinti
visą Estiios teritoriją, išvejant
j rusus bolševikus.
Estai savo naują valstybę kū. rė tuose pačiuose pavojuose, ku
rie temdė taipgi Lietuvos ir
Kr. Raud (estas)' Estu liaudies ep0 ‘‘Kalevipoego” iliustracija.
Latvijos džiaugsmą ir kurie pa
galiau pasidarė bendri savo liI kimine grėsme visoms trims
Baltijos tautoms. Bendros ko
E. V. Janscn
vos prieš tą patį pavergėją,
Leonora Taminer
bendras ir tas pats vėlesnis li
kimas sujungė mūsų tautas į
ESTIJOS HIMNAS
nesuardomą vienybę. Ir kai 1939
ILGESYS
m. atėjo didžioji nelaimė, kada
Mu isamaa mu onn ja rbom
priverstinomis komunistinių or
kui kaunis oled sa,
Estija, Estija, brangi mano tėvynė,
dų bazėmis mūsų valstybių lais
ei leia mina iidl teel,
Iš širdies tave sveikinu šiandien,
siin laia ilma peal,
vė jau buvo palaidota, mes dar
Aukštai
plevėsuoja melsva, juoda, balta.
mis
mul
nii
armas
oleks
ka,
kartą sulaukėme vieno ir to pa
Tavo ateitis sužėrės nekalta.
kui sa mu armas isamaa.
ties likimo. Šiandien tik savo
atsiminimuose galime pasivaikš
Toli, toli esi, mano tėvyne brangioji,
Sa oled mind ju sūnnitand
čioti po senųjų kovų laukus,
Iš
tolo sveikinu tave,
ja ules kasvatand,
stebėti laimėjimus ir pralaimė
Svetimuos
kraštuos man sunki dalia vienišoji,
sind tanan mina alati —
jimus ir, spėliojant ateitį, tiesti
Patvinsta ašarom akys, prisimenant tave —
ja
jddn
sul
truiks
surmani,
į ją gaires, nenukreipiant akių
Tavo žemę, kalvas ir jūrą.
mis mul nii armas oleks ka —
nuo likiminio mūs bendrumo ir
Duok,
Dieve, dar kartą tiktai
kui sa mu armas isamaa.
laisvei būtino vieningumo.
Išvysti laisvą ir stiprią
Šioje dvasioje turi būti spren
Estiją, mano brangią tėvynę.
Su ule Jumal valvaku —
džiami mūsų, estų ir latvių lais
mu kailis isamaa,
vės atstatymo klausimai, tvar
ta kaitsegu sind
komi į laisvę artėjantieji dar
Lydija Koidula
ja
votku rohkest čnnista,
bai, esant mums svetimuose
mis iidl ette votad sa,
kraštuose. Likiminė jų kryptis
mu kailis isamaa.
mums šiandien ta pati. Šiandien
MANO BRANGIOJI TĖVYNĖ
turime susijungti ir eiti tuo pa
čiu keliu į ateitį ir siekti tikslų,
Tu tėvyne mano brangioji,
ESTIJOS HIMNAS
kurie joje įrašyti. Nepriklauso
Mano širdis priklauso tik tau,
mos valstybės atstatymo idėja
Tau kupinas laimės dainuoju,
estams yra ta pati, kaip ir li
Mano tėvyne, tu mano laimė ir džiaugsmas,
Tu
mano žydinti Estija!
kusioms jos seserims — Lietu
Taip miela tu man visados,
Man
širdį gelia tavo skausmas,
vai ir Latvijai. Esame bendra
Nerandu niekur, kur tik beieškau
Tavo laimė yra mano džiaugsmas.
me griuvėsių slėnyje, bet kopia
Plačia jam pasauly visam,
me į bendrų vilčių bei lūkesčių
Kad, būtų kas nors man taip miela,
Tu tėvyne mano brangioji,
kalną. Kiek aukštai į jį pakilsi
Kaip tu, mano brangi tėvyne.
Tavęs aš niekad nepalikčiau,
me, pareis nuo to, kiek sugebė
Nors šimtus kartų reikėtų mirti
sime kartu galvoti, skaičiuoti ir
Tu pagimdei mane,
Už tave aš mielai numirčiau!
dirbti, aiškiai suprasdami ir įsi
Ir ten išauginai,
Nors svetimieji tave šmeižia, pavydi,
sąmonindami, kad iš mūsų atei
Dėkosiu tau visada,
Tavo vardas širdy mano žydi.
tis dar pareikalaus visų trijų
Lig mirties tau būsiu ištikimas,
Baltijos valstybių glaudžiausio
Brangiausia man tebesi,
Tu tėvyne mano brangioji,
bendradarbiavimo, tampresnio,
Mieloji manėt tėvyne.
Norėčiau ilsėtis tenai,
kietesnio ir nuoseklesnio, gal
Tavo žemės glėby, o skaisčioji,
net dar didesnėmis aukomis pa- i Tesaugo Dievas tave,
Tu Estija mano šventoji!
remto.
Tu mano brangi tėvyne,
Tavo paukščiai sapnuos man čiulbėtų,
Estijos 50 metų nepriklauso
Tegloboja tave,
Tavo gėlės ant kapo žydėtų.
mybės sukaktį minėdami, nuo
Ir laimina visur,
širdžiai sveikiname bendro likiTavuosius takelius,
Brangioji mano tėvyne.
Iš estų kalbos vertė Leonora T a m m e r
TNukelta J 4 psl.)
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POEZIJOS

Estijos sostines Ta lino bendras vaizdas.

RYŽTAS IR VILTIS
Estijos nepriklausomybes pask elbimo 50 metų sukaktyje
Valstybės nejkuriamos daino
mis, žaidimais bei šypsenomis.
Dejavimuose ir skausmuose
gimsta valstybės. Skausmo ku
pini, krauju apšlakstyti yra tau
tos keliai į laisvę. Kaip lietuviai,
latviai, taip ir estai savo laisvę
yra atgavę sunkiose, neužmirš
tamose kovose.
Istorija liudija, kad estai daž
nai turėjo kardu ginti savo lais
vę nuo priešų. Jau 1218 m. Da
nijos karalius Voldemaras II
pradėjo pulti Estiją. Šių kovų
metu padėti pamatai ir Talino
miestui, Estijos sostinei. Tokiai
padėčiai esant, estai labai daž
nai sukildavo prieš svetimuo
sius pavergėjus. Po šimto metų
Danijos karalius Voldemaras
TV perdavė Estiją vokiečių or
dinui, ir taip estai ilgus metus
buvo vokiečių pavergti. 1521 m.
Estija prašė Švedijos globos,
bet ir tai nepadėjo išsilaisvinti
iš vokiečių priespaudos. Po
Veichtato taikos 1*721 m. Švedi
ja atidavė Estiją karo laimėto
jui rusų carui Petrui Didžiajam.
Nors rusų caras Aleksandras 1
panaikino feodalinę tvarką, bet
didesnių pakeitimų nepravedė,
Estija liko ir toliau vokiečių
dvarininkų išnaudojama.
Tiktai 1905 m., suliepsnojus
revoliucijai, estai pradėjo žūt
būtinę kovą dėl laisvės, kurią

laikinoji valdžia veikė, nors ir
slaptai, prješindamosi okupaci
jai. Ypač reikšminga tuo metu
laimėjo, 1918 m. vasario 24 d. buvo estų laikinosios valdžios
paskelbdami Estiją nepriklau veikla užsieniuose.
1918 m. lapkričio mėn. ryšium
soma valstybe. Anie sunkieji is
toriniai šimtmečiai su savo ko
vomis, neramumais, pavergi
mais ir priespauda suformavo
ypatingą estų tautos charakterį.
Sunkenybių užgrūdinti ir daug
aukų sudėję nepriklausomybės
atstatymui ir savo laisvės troš
kimų įkūnijimui, estai yra išmo
kę spirtis prieš sunkiausią liki
mą, grūdintis kovoje ir tikėti
ateitimi, tikėti, kad visos tau
tos ryžtinga kova, siekiant nu
sikratyti vergijos, gali baigtis
tik laimėjimu.

ANDRIUS BALTINIS

Tačiau kelias iki nepriklauso
mos valstybės atstatymo, 1918
m. vasario 24 d., buvo Estijai
tiek pat sunkus, kaip ir kitoms
Baltijos valstybėms. Visos jos
turėjo tą pačią sunkaus likimo
dalią. Jau sekančią dieną po ne
priklausomos Estijos paskelbi
mo į kraštą įsiveržė vokiečių
kariuomenė. Jų okupacinė val
džia nepripažino naujosios Es
tijos valstybės, nes vokiečiai no
rėjo iš Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos sudaryti Vokietijai pri
klausančią hercogystę. Nežiū Viduramžinis Talino kampelis —
rint šių okupanto kėslų, Estijos senoji sostinės tvirtovė.

tai pagoniškoji Roma juos persekiojo. Lai
kui slenkant, krikščioniškoji bendruomenė
išėjo iš katakombinio gyvenimo, sustiprėjo
ir vienuolynuose išgelbėjo žūstančios antiki
nės Romos klasikinį turtą — literatūros ir
filosofijos kūrinius. Be to, Bažnyčia, atnau
jinusi Kristaus žemėn atneštu mokslu, pa
gimdė naują civilizaciją, bet savo tradici
jose tęsia viską, ką teigiamo Romos impe
rija buvo sukūrusi.

URBS ROMA
Užgesusios imperijos sostinės
šešėlyje
VALERIJONAS JAKAS

A

(Tęsinys iš vasario 10 d. kult. priedo)
Švento Petro gigantiškoji bazilika, tradici
niai laikoma didžiausia bažnyčia pasaulyje
viduje spindi aukso, marmuro, bronzos ir
alabasterio ornamentais. Visi bazilikos or
namentai, švelnios mozaikos, kristaliniai
sietynai skęsta harmoningose spalvose. Čia
matai nemirštantį Michelangelo kūrinį — Sopolingosios motinos — Pietos skulptūrą.
Siksto koplyčioje jau kelis šimtmečius visus
žavi Michelangelo freskos. Nesibaigiančios
eilės turistų vis slenka per Vatikano meno
muziejų ir biblioteką. Visų dėmesį traukia
šveicarų sargybiniai, dėvį spalvingas, dry
žuotas uniformas.
Šv. Petro aikštė su fontanais ir obelisku,
sutalpinanti tūkstančius piligrimų, apsupta
Bernino dvigubomis, skulptūromis išpuoštdmis kolonomis, kurios vėl jungiasi su ba
zilika. Vieną trečiadienį čia tūkstantinėje
įvairių tautų minioje, bendroje audiencijoje,
mačiau popiežių Paulių VI.
Be Vatikano, apie krikščionybę Romoje
liudija dar katakombos, Šventieji laiptai ir
apie 300 baroko ir neoklasikinio architektū
rinio stiliaus bažnyčių. Tie visi krikščiony
bės simboliai dramatiškai kalba apie kata
likų Bažnyčios triumfą ir jos didingumą.
Kaip jau žinome, kada pirmieji krikščionys
mažomis grupelėmis pradėjo organizuotis,

Ir taip per keliolika šimtmečių žmonijos
gyvenime Bažnyčia pasiliko nepasikeitusi
nei savo dogmomis, nei paskirtimi, o dabar
išgyvenanti net atsinaujinimo laikotarpį. O
tuo tarpu, kiek kitų įvairių, savo laiku ga
lingų ir įtakingų institucijų jau išnyko!
*

Visi turistai domisi 19 šimtmečių išsilai
kiusiu milžinišku elipsinės formos Koli
ziejumi — amfiteatru, kuriame vyko kruvi
nos gladiatorių rungtynės. Amfiteatras pa
statytas pačiame Romos žydėjimo laikotar-

pyje, pernešęs žemės drebėjimus ir karus,
bet šiandien jau atrodo kaip griaučiai, nes
ilgą laiką jo akmenys buvo naudojami kitų
pastatų statybai, o likusieji jau nutrupėję
ar suskilę, bet amfiteatras visiškai dar nesu
griuvo. Imamasi nepaprastų priemonių tiems
griaučiams išsaugoti. Dabar ten aplink Ko
liziejų net uždraustas automobilių judėji
mas, kad žemės vibracija nejudintų šio is
torinio pastato. O vietomis jo sienos net su
stiprintos plienu.
Netoli Koliziejaus Konstantino arka by
loja imperatorių laimėjimo triumfą.
Dar neblogai yra išsilikęs taip pat įspūingas senosios Romos paminklas — impe
ratoriaus Hadriano perstatyta rotundos pa
vidalo šventykla, pridengta pusrutuliniu ku
polu. Krikščionybės laikais šventykla tapo
bažnyčia. Dabar bažnyčia yra žymiųjų ita
lų laidojimo vieta. Čia palaidoti suvienytos
Italijos karaliai ir kt. įžymybės.
Gėlėse skęsta originalūs ispaniški laip
tai, vedą į Trinita dei Monti bažnyčią. Čia
tarp įprastinių turistų užtiksi ir šių laikų
tarptautinius sukilėlius, ilgaplaukius ir barz
dotus bytnikus, šiandieninės visuomenės
kraštutinių apraiškų liudininkus.
Įdomu yra užlipti laurų medžių pavėsy
je į Palatino kalvą ir pažvelgti į oleandrų
krūmais apaugusius imperatorių rūmų griu
vėsius. Iš Gianicolo kalvos matyti puiki Ro
mos panorama. Čia pastatyti Kolumbo ir
Garibaldžio paminklai. Vakare, kai vaivo
rykštės spalvomis dažosi dangus, čerpėmis
kloti Romos stogai tviska kaip varis.

vaikščioti spalvingomis gatvėmis ir tiltais
prie Tiberio upės. Vasarą Tiberio upė pu
siau išsekusi, bet žiemą ar pavasarį, nors ir
sureguliuotoje vagoje kartais neišsitenka,
sukeldama potvynius. Romėnų rašytojas
Horacijus Tiberiu didžiavosi, bet kartu ir
baiminosi, nes Tiberis savo vandenimis su
keldavo likiminį pavojų Romos miesto gy
ventojams.
Žemės drebėjimų ir barbarų apgriau
tuose senuose imperatorių maudymosi basei
nų pastatuose vasaromis galima žavėtis
aukšto lygio operų pastatymais. “Aidoje”
čia naudojami net gyvi kupranugariai.
Miesto centre, Venecijos aikštėje, yra
jau modernesnių laikų įžymybė — marmuro
paminklas 1911 m. statytas karaliui Vikto
rui Emanueliui II, Italijos suvienytojui. Šis
Italijos vienybės simbolis užsieniečių kartais
dėl savo išvaizdos vadinamas ir “vestuviniu
tortu”. Prie paminklo dar yra įjungtas Pir
mojo pasaulinio karo nežinomojo kareivio
kapas.
Margutta gatvė jau nuo senų laikų yra
tapusi menininkų kolonija, ši kolonija yra

Šalia senosios plečiasi ir naujoji Roma.
Dėmesį atkreipia žinomojo statybos inžinie
riaus Piero Luigi Nervio naujieji pastatai.

20 mylių už Romos miesto, Tivolio apy
linkėje, vakarais visus žavi viloje de Este
į dangų mušantieji fontanai, meniškos iliu
minacijos, sodai su dekoratyviniais ir storaliemeniais medžiais. Tivolio apžiūrėjimas yra
tikra vasaros nakties atgaiva.

Senasis kelias — via Appia, kurį jau
temdo modernių laikų sidabrinių paukščių
sprausminių lėktuvų šešėliai, primena se
niai nutilusius Romos karinius žygius.
♦

Konstantino arka,

Lankant įvairius muziejus, tenka pasi

ne tik spalvingesnė, bet net menininkais
gausesnė už Paryžiuje esančias panašias ko
lonijas.
13 amž. Romos universitetas skleidžia
dvasinius, kultūrinius lobius ir kartu gaivi
na Romos didingą praeitį.
Kai Forumas ir Koliziejus reprezentuoja
senąją Romą, tai moderniosios Romos sim
bolis yra elegantiška, spalvinga, septynių
blokų ilgumo via Veneto, kuri yra gražiau
sia gatvė Romoje. Via Veneto reprezentuo
ja Romos svarbiausius viešbučius, parduo
tuves ir kavines. Savaitgaliais per via Ve
neto žygiuoja nesibaigiantis italų paradas,
Romos gyventojų ir turistų, mėgstančių
praleisti laiką lauke ir gatvėse. Sunku jau
tada surasti vietos ir kavinėse. Italai, pasi
skirstę kavinėse pagal savo profesijas ar
kilmę, susėdę patogiose kėdėse, su pasiten
kinimu šnekučiuojasi, gurkšnoja ekspreso,
arbatą ar limonadą. Amerikiečiai mėgsta
Doney kavinę. Čia tuoj pajunti, kaip doleris
tirpsta. Nors visur Italijoje matomas, bet
labiausia čia via Veneto, Casanovos ir Cagliostro modernių sūnų ne visuomet džentel
meniškas turisčių stebėjimas “itališku sti
liumi”.
K
Visų yra vertinama Marshallo plano pi
nigais pastatyta naujoji Romos geležinkelio
stotis. Tai modernus, didžiulis, stiklo ir mar
muro pastatas.

Via Veneto.

(Pabaiga)

Praskrisdamas ekstazėje pro šalį
Elenos Kepalaites išraiškos šokis
PAULIUS JURKUS
Elena Kepalaitė, išraiškos šo
kio menininkė, pirmą kartą at
vyksta į Chicagą, kovo 9 pakvies
ta “Laiškų Lietuviams” žurnalo.
Iš savo dideliė^šiikių repertuaro at
siveža tik mažą dalį.
Atrinkdama tuos šokius, ji sė
di savo kambaryje tarp statulų—
biustų, torsų, fantastinių figūrų.
Nežinia, ar tos statulos, šešėliuodamos ant sienos, gąsdina ją. Ne.
Gąsdina Chicaga. Chicaga išle
pus, persisotinus, nejautri! Chieaga nesupras!..
Prieš koncertą dažnai dreba
kiekvienas menininkas, norėda
mas, kad jj.suprastų. Pritarimo,
pasisekimo trokšta menininkas.
Tai natūralu. Bet taip yra: pasise
kimą laimi tik tada, kai jo atsi
sakai. Pirma reikia siekti meno.
Reikia kurti tai, ką diktuoja vi
dus. O kai iš vidaus išplaukia ori
ginalus menas, visada jis suran
da ir žmones, kurie jį pamėgsta
ir įvertina.
Ir šiai kelionei į gausų repertua
rą įdėjo papildų. Šalia Brahmso,
Šimkaus, Chopino, Debussy, Bar
tok ir kitų išraiškos menininkų
pamėgtų muzikų bus ir elektroni
nė dabarties muzika. Bus ir jai
pritaikytas pilnas satyros bei iro
nijos šokis.

*

*

*

Efena Kepalaitė yra vilnietė.
Jos kaimas — tai anoji aikštė
prieš miesto rotušę, dabartinį Dai
lės muziejų. Aikštė, kurios galėtų
pavydėti kiekvienas kultūringas
mieštas. Čia pat matai kelis archi
tektūros. šedevrus. Antai šv. Ka
zimiero bažnyčia, iš kurios prasi
dėjo puošnusis barokas visoje Lįe
tuvoje. Šalimais — klasiškoji ro
tušė, nuostabaus architekto Guče
vičiaus kūrinys, kuris tartum už
sklendžia didžiąją Vilniaus archi
tektūrą. Prie aikštės tarp namų
prisiglaudus smailiu bokštu cerk
velė, iš kurios sklido mistinis gie
dojimas, smilkalų kvapas. O tie
namai, namai! Kaip kokios senos
knygos, kaip paveikslai. Tai Pary
žiaus menininkų kvartalas, tai
Romos aikštė. Tai stilingo ir sa

vo praeitį bei vertę žinančio mies
to aikštė. Rytai ir vakarai. Keli
amžiai, keli stiliai, kelios kalbos,
o visur — vienas ilgesys svajoti ir
kurti.
Pradėjo ji šokti Vilniaus bale
te. Galėjo ir likti balerina, bet ka
ro metai nubloškė ją į Vakarus. Ji
čia surado išraiškos šokį. Ji tar
tum išsivilko iš menuetų, šnaran
čių šilkų, ankštų gorsetų ir atsis
tojo ant žemės basa. Basa pajuto
žemės šilumą ir jos drėgmę, jos
šaltį. Iš tos motinos žemės atėjęs
kūnas atsistojo į pirmą šokio pla
ną. Tą kūną reikėjo apvaldyti ir
judesiais išreikšti gilesnę mintį,
poeziją ar nuotaiką, interpretuoti
muziką.
Išraiškos šokyje prasideda neiš
sekama interpretacijos laisvė. Kū
nas pasidaro lyg koks simbolis,
kuris išreiškia tragišką žmogaus
buitį.
Išraiškos šokio menininkė Elena Kepalaitė, Chicagos lietuvių visuomenei

Jei iš klasikinio baleto išeini ir
galvoji, kiek šoko balerinų, kiek
kartų jos apsisuko ant vienos ko
jos, tai čia yra kitaip. Vienas šo
kėjas sukuria pusantros valandos
spektaklį ir tiek daug pasako,
kad, iš teatro išėjęs, tik susimąs
tai. Modernusis šokis, atsisakęs
senųjų baletų formų, pasidarė
sudėtingas menas kaip ir kiti mo
dernieji menai. Šokis nuvedė į gi
lesnį prasmės ieškojimą, į filosofą
vimą. Šokis pasidarė kaip poezi
ja, kuri atskleidžia kelius į Die
vą.
Apie modernųjų šokį gražiai
pasakė poetas Vytautas Mačernis
savo eilėraščių cikle “Šokėja ir
asketas”. Prieš asketą, kuris mok
slu, pasninkais ir mąstymu ieško
Dievo poetas pastato šokėją. Ir
ki ks kontrastas! Ką, atrodo, gali
pasakyti lengvabūdė mergaitė asketui. O ji šitaip byloja:
Tu savo Dievą rasi mano šoky.
Lig jo nueit vien lengvos ko
jos gali.
Aš šoksiu, tu delnais man taktą
ploki!

Vokiečių žandarų naguos
(Atkelta iš 2 Dsl.)
josi kelis kartus. Kelionė užtru
ko arti savaitės. Keliose vietose
teko nakvoti labai sunkiuose vo
kiečių areštuose, kuriuose kelis
kartus buvau atsidūręs labai ne
jaukioje ir nemalonioje aplinko
je, juo labiau mano, kaip kali
nio, būklę sunkino mano kuni
giškoji žymė — sutana.
Iš kelionės parsivežiau utėlių
tikrai nemažiau, kiek buvau at
sivežęs kadaise į Ježevo stovyk
lą. Galų gale atsidūrėme Vilniu
je. Stoty laukė kiti žandarai.
Vienas -jų buvo rudas, kaip nu
dažytas. Pamaniau, kad su tuo
ruduoju turėsiu daug nesmagu
mų. Bet apsirikau. Jis, kaip
žmogus, pasirodė ir švelnus, mo
kąs ir kalinyje pagerbti žmogų.
Atlikę visas perdavimo ceremo
nijas, atlydėjusieji žandarai nu
ėjo savais kebais, mane gi, kaip
žandarai pareiškė, nugabeno j
Vilniaus “Feldpolizei”.
Vilnius ne kartą matė tarp
žandarų gatvėmis kebaujantį
žmogų. Bet kai pamatė tarp
žandarų durtuvų einantį kuni
gą, visi sustodavo ir, nusiimdami kepures arba galvą nulenkda
darni, pagerbdavo nelaimingąjį.
Įėjus į karo lauko policijos
patalpas, už kebų minučių at
vedė gana skurdžiai atrodantį,
išvargusį žmogų, kurio paklau
sė, ar jis pažįstąs mane. Atsa
kymas neigiamas. Lygiai nei
giamai atsakiau ir aš į klausi
mą, ar tą žmogų pažįstąs, žan
darai tuomet pasakė, kad tai
esąs Mickevičius iš Suvalkijos.
Klausė, ar jis nėra tas pats, jų
ieškomas,- Kapsukas? Įtarimą
kategoriškai paneigiau, jokių

abejonių neturėdamas, kad žmo
gus tikrai nėra bolševikas Kap
sukas. Nieko panašaus tarp vie
no ir kito Mickevičiaus nebuvo.
Po šio trumpo pasiaiškinimo su
imtajam Mickevičiui pranešė,
kad jis esąs laisvas ir galėsiąs
vykti namo. Nudžiugo žmogebs.
Šoko iš dėkingumo man rankų
bučiuoti, tarsi, aš būčiau jam
tą laisvę grąžinęs.
Paaiškėjo, kad šitas žmogus
taip pat buvo begrįžtąs iš Rusi
jos tremties, bet vokiečių su
gautas ir sulaikytas, kaip taria
mas Kapsukas, ir laikomas ke
lis mėnesius, man keliaujant po
Šiaurės Lietuvą, kalėjime, kol
nepabudysiu jo asmens. Micke
vičiaus būta laimingesnio už
mane. Jį paleido, o jo vietą užė
miau aš. Prasidėjo tardymas:
ilgas ir kankinantis, po kebas
valandas kasdien, priešpiet ir
popiet. Visa tai tęsėsi apie sa
vaitę laiko. Pasibaigus tardy
mui, dvi dienas buvau paliktas
ramybėje. Kaip pasirodė, tuo
laisvalaikiu jie patikrino visa,
kas jiems reikalinga, Valstybės
Taryboje. Valstybės Tarybai už
tariant, buvau paleistas, bet to
rudojo žandaro buvau draugiš
kai įspėtas, kad esu sunkiai vo
kiečiams nusikaltęs ir esu rim
tas kandidatas deportuoti į Vo
kietiją.
Paleistas, nėjau į savo seniai
nematytą butą, bet patraukiau
anapus Žaliojo tilto į nuutėlinimo įstaigą, kuri savo darbą at
liko sąžiningai ir tuo tarpu lai
mingai. Su sveikais, bet jau neutėlėtais drabužiais grįžau į sa
vo seniai apleistas patalpas.
(Bus daugiau)

pirmą kartą pasirodysianti “Laiškų Lietuviams” parengime kovo 9 d., Jau
nimo centre.

Praskrisdamas ekstazėje pro
šalį,
Lankstusis mano kūnas jude
siais
Tau Dievo paslaptis atskleis.

Tame kūno judesyje, kada jis
sukasi ekstazėje, jau yra dieviško
ji kūryba, kuriai išmatuoti jau
nebėra matų.
Vokietijoje studijavusi išraiš

kos šokį, Elena Kepalaitė pradėjo
reikštis toje pačioje Vokietijoje.
Kaip savita menininkė, ji subren
do, išemigravusi į Australiją. Ten
ji šoko pirmaeiliuose teatruose,
kur buvo aprašyta australų spau
doje. Buvo apkaišyta laurų šake
le, buvo iškelti jos privalumai.
Iš Australijos ji atšoko į Toron
tą, Kanadon. Iš ten lankėsi Ame
rikoje, gastroliavo net New Yorke, šoko Town Hali, susilaukda
ma gražių spaudos įvertinimų.
Montrealyje prancūzų laikraščiai
net pirmame puslapyje rašė.
Bet ją traukė nužengti dar vie
ną žingsnį. Ji persikėlė į New
Yorką ir save prirakino prie nau
jos meno šakos. Ji pasidarė skulp
torė. Savo kūno judesį ji dabar
perkėlė į kitas medžiagas. Skulp
torė susilaukė irgi gražaus pasise
kimo.
* * *
Savo išraiškos šokį Elena Kepalaitė kuria su dideliu jautrumu
ir fantazija. Jautrumas reiškiasi,
kad kiekviena detalė, kuri atplau
kia iš pasąmonės, ar apgalvotai
įvedama, gauna savo formą ir sa
vo šilumą. Ji spontaniškai įjungia
ma į visumą, taip šokis virsta iš
tisiniu pergyvenimu, ir žiūrovam
palieka gilų įspūdį.
Stebina ir jos fantazija. Pasiė
musi įvairių stilių muziką, net įvairių tautų Šokius, dabar prijung
dama net elektroninę muziką, ji
sugeba surasti neišsenkamą for
mų įvairumą. Visiems savo šo
kiams ji duoda kažką savo, kurį I
sunku net aptarti. Arčiausiai gal
tiktų — lyrinė, melancholinė

nuotaika ją veda per visus šokius.
Ir toje trapioje lyrikoje jai labiau
siai sekasi išreikšti dideles mintis
ir didelius jausmus.

RYŽTAS IR VILTIS
(Atkelta iš 3 psl.)
mo ir laisvės troškimo bičiulius
estus, ypač jų kultūrininkus.
Šią dieną mes įsisąmoninome,
kad nėra pasaulyje jėgos, kuri
galėtų sunaikinti estų, lietuvių
ir latvių bendrą laisvės siekimą,
jų kultūrinį gajumą. Mes žino
me, kad estų, lietuvių ir latvių
bendras likimas ir glaudus bend
radarbiavimas yra ta didžioji
jėga ir tikriausias laidas mūsų
nepriklausomybės kovoms lai
mėti ir laisvės rytui priartinti
visoms trims Baltijos tautoms,
esančioms Kremliaus imperialistinėj vergijoje. Eikime tad vi
suomet kartu su estų ir latvių
tautomis. Ir tai parodykime ne
tik žodžiais, bet ir darbais: vie
nybėje mums lemta išsilaikyti
ir laimėti.

SPARTA

10% — 20% — 30% pigiau molius).
ai apilraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas

F R A N K

ZAPOL1S

3208 & West 95th Street
Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-4338

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo pirmadienio iki nelik,
tadienlo 10 iki 11 vai. ryto.
šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki
9:30 vai. ryto.
Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakarb. •
7150 South Maplctvood Avenue
Chicago, Illinois 00028.

VISOS PROGRAMOS Iš WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg FM
Telef. HEmlock 4-2413
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦
UltlMHIb iliii Uh’lliillHniiUOUtMiM.,

MOVI NG

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna aptlrauda
2047 W 67th Plaee, WA 5-8003
'r>IIIIIIIIIIIIIIIIHIII,,lll||ll||l||||||,||||ll|||l

parduoda Telefunken, Grindis. Olympia,
Zenith, Burroughs, Royal, ITC ir kt. pro
duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandelių:

RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis — RADIO - stereo,
consoles’ transist. ir kt. — PATEFONAI — JREKORDAVIMO apa
ratai — SKAIČIAVIMO mašinos etc.
Katalogus
ir informacijas gausite pranešę
savo adresą. SPARTA
sav.; J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N. Y. 11731.
tel. (516) 757-0055 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas GR 6-7399.

PIETRAS FLOWER SHOP
Flotvers As Glfts For Ali Occasions: Birthdays.
Anniversaries, Holidays, Special Days, Weddings,
Funerals. We cater to churches & organizations.

3248 So. MORGAN ST. — TEL VArds 7-8700

TURTAS 90 MILIJONŲ

and Loan Association
Pakel, Sr„ President and
lirnian of the Board

ĮPARkimgJ
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JEI SIUNČIATE APMOKĖTU MUITU SIUNTINIUS 1
U.S.S.R., JUMS GALI KILT KAIKURIE KLAUSIMAI:
1. Kas yra Globė Parcel Service, Ine ?
2. Kodėl jie patraukė daugelį tūkstančių žmonių Jung
tinėse Valstybėse?
3. Kokį patarnavimą atlieka Globė Parcel Service savo
klijentams ?
Jūsų informacijai duodam šiuos atsakymus:
1. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra oficialiai pripa
žinta Vneshposyltorg firma, kuri turi teisę priimti apmokėtu
muitu siuntinius j visas Sovietų Sąjungos dalis.
2. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. geriausiai ir patiki
miausiai aptarnavo savo klientus per paskutiniuosius 37 metus.
Viso to rezultatas — klientų skaičius augo iš mėtų į metus.
3. a. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. supakuoja ir iš
siunčia savo klientų siuntinius per 24 vai. nuo jų gavimo.
b. Specialiai treniruoti žmonės patikrina siuntinio sąsta
tą ir leidimą tam sąstatui.
c. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. apdraudžia kiekvie
ną siuntinį pilnai jo vertei prieš bet kokio pobūdžio riziką.
d. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. išduoda pasirašytą
pakvitavimą kiekvienam siuntiniui.
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra autorizuota PODAROGIFTS, INC. priimti užsakymus sovietinės gamybos pre
kėms: automobiliams, šaldytuvams, televizijos aparatams, rū
bams, batams, maistui ir t. t.
Jei jūs neišmėginot mūsų patarnavimo, įsifikinkit.
Atsilankykite ar susisiekite su mūsų pagrindinėmis įstai
gomis ar jų šakomis bet kuriam didžiųjų Amerikos miestų
(kur rasite didelį pasirinkimą įvairių prekių) ir tas patyrimas
jums tikrai bus naudingas.

^člINGS
'5AFETY
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LAKŠTŲ TAUPYMO
SĄSKAITOS
Chicago Savings Jums siūlo šešių mene*
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5'/4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo
išdavimo datos. Lakštu sąskaitos yra
apdraustos F.S.LI.G.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106, Tel. 215 —WA 5-3455
BRANCHES:
PHILADELPHIA, PA. 18123
632 AVest Girard Avenue
VVA 5-8878

TAUPYMO KNYGUČIŲ
SĄSKAITOS

BAI/nMORE, MD. 21224
3206 Eastern Avenue
DI 2 - 2374

Chicago Savings tebemoka už knygutėse
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

SO. BOSTON, MASS. 02127
390 AVest Broaduay
AN 8-8764

CHICAGO, UjL. 60632
4102 Archer Avenue
FRontier 6-6300

BRANCH
CHICAGO, ILL. 60622
2242 W. Chicago Avenue
BE 5 - 7788

DAUGIAU TAUPYSITE.
DAUGIAU PELNYSITE

NEAV BRITAI N, CONN. 06052
07 Shuttle Meadow Avenue
Tel. 224-0820
OMAHA, NEBR. 68107
5524 So. 32nd Street
731 - 8577

PARMA. OHIO 44134
5432 State Road
740 . 3O3S

DETROIT, MICH. 48210
6460 Mtchigun Avenue
TA 5-7560

ROCHESTER, N. Y. 14621
683 Hudson Avenue
BA 5 - 5923

365 - 6350

HANSAS CITY. HANSAS 06102
18 South Bethany
AT 1 - 1757

LOS ANGELES, CALIF. 90026
2841 Sunset Blvd.

I

MINNFAPOLIS, MINN.
55414
217 E. Hennepin Avė.
FE 2 - 4908

PITTSBFRGH. PA. 15222
346 Thlrd Avenue
GR 1 - 3712

HA.MTRAMCK, MICH. 48212
11415 Jos. Campau Avenue

6245 S0. WESTERN AVĖ.
TEL. GRovehilI 6-7575

MILVVAUKEE, AVIS. 53315
3036 So. 13th Street
414 EV 3-1485

CLEVELAND, OHIO 44119
787 East 185th St.
486 - 1836

ELIZABETH, N. JERSEY 07206
843 Ellzabeth Avenue
201-354-7608

Chicago Savings and Loan Assn

MIAMI, FLORIDA 33137
2755 Blscayne Boulevard
FR 9-8712

VTNELAND, N. J. 08360
Parlsh Hali
AVest Landls Avenue
000-681-8423
SPRINGFIELD, MASS. 01103
1840 Main Street
736-9636
RE 4-8354

NEAV YORK, N. Y. 10003
101 First Avenue
OR 4-3030
SAN FRANCISCO, CAL. 94122
1236 — Oth Avenue
LO 4-7081

SEA'PTLE. AVASH. 98103
1512 N. 3111h Street
ME 3 - 1853
SOI I II R1VER, N. J. 08882
168 AVhltehead Avenue
201-251-2113

SPRINGFtFLD, MASS.
1840 Main Street
736-0636 ---- RE 4-8354
TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street
LY 0 - 0163
AVORCESTER, MASS. 01604
82 Harrlson Street
617-708-3347

CENTRAL OFFICE NEW YORK
220 Park Avenue South
New York, N. Y. 10003
—
Tel. 212

982-8410

• Susidomėjimas poetą

POETAS JONAS AISTIS
ROCHESTERYJE

Vasario 3 d. Šv. Jurgio parapi
jos salėje įvyko Jono Aisčio poezi
jos vakaras. Vieno rašytojo lite
ratūros vakaras mūsų visuomenė
je nėra dažnas atsitikimas, todėl
ir šis vakaras vieno kito buvo
laukiamas su abejone ir net ne
viltim. O ir poetas J. Aistis tą po
ezijos vakarą aptarė lyg kaip ko
kią nevalią. “Man pirmą kartą sa
vo ilgoj artistiškoj karjeroj ten
ka būti muzikantu visą vakarą.
Tai, jūs atleiskite, kad gal ir nu
sibos šiek tiek klausyti. Bet aš esu priverstas, aš niekad savo gyve
nime vienu kartu tiek daug nesu
skaitęs”.

H I G H

R A

4.75"

TĘS
5.25"
per annum
on investment bonus

per annum
on regular savings

Savings Insured to $15,000.00

BALTIC STORES, LTD.

421 Hackney Rd., London, E. 2. England

^a*
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BERNOTĄ VIČIENIt.

vadovauja prityrusi
instruktorė

mokytoja- 5

Išmokite naujo suprastinto siuvimo metodo S
tik per 10 pamokų. Pamokos dėstomos lietu =
vių ir anglų kalbomis. Registruokitės iš anks- E
to. kad patektumėt j pirmesni kursą, pas

B. AND B. SEWING SCHOOL VEDEJĮĮ I
ARVYDU DIKINĮ — TEL. 927-0044-45 f
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir-

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei
siuntiniai yra siunčiami šeimai.

______________________________________________________/J
rajBBF&jĘss asar-

FRANK’S TV and RADIO, INC.

Telef. — CA 5 - 7252

3240 SO. HALSTED STREET

Kuriam galui
mokėti daugiau ?

--------------------------------

Nuotr. J. Dėdino PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO

Poetas Jonas Aistis pokalbyje.

savam krašte aš būčiau padaręs ma sakyti, gal būt, patį kūrybos
dvejetą ar trejetą kartų daugiau zenitą ir tais laikais aš gal būsiu
negu esu padaręs šiose sąlygose; daugiausia sukūręs; nors papras
ypač, kad mano kūryba ir mano' tai aš esu parašęs labai mažai.
visas įkvėpimas eidavo iš paties Man rodos, kad dabar, jeigu jau
taip apskaityti, taf per metus aš
krašto ir iš jo žmonių.
PROF. SABALIENĖ: Kurį lai-, nesu parašęs daugiau kaip 10 ei
kotarpį savo gyvenimo laikote pa j lėraščių.
čiu kūrybingiausiu?
PROF. SABALIENĖ: Ar gali
J. AISTIS: Pačiu kūrybingiau ma tikėtis artimoje ateityje nau
siu savo laikotarpiu laikau grei jų jūsų poezijos tomų pasiro
čiausiai 33 ir 35 metus, vadina dant?
mą “Intymių giesmių” periodą,
J. AISTIS: Tomų, gal ir ne, bet
kuriame aš buvau pasiekęs, gali taip atrodo, kad yra užuomazga

!•
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Kas tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponį!

TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1.000.

V AI.IANT

«

LIETUVIU PREKYBOS MAMAI

BALZEKAS MOTGF
SALES, INC.
4030 Archer, VI 7-151r

FURNLIURE CENTER, INC.

“U WILL LIKĘ US”
CHRYSLER • IMPERIAL

MARQUETT£ PK., 6211 S. ffestern , PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONI8

PirniaOieniaiei ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 /ai
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

Kitom

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai popiet

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

________________________________________________________ /-

SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

'HRIlKEKEKaiBIIIIIIIIIIIIIIIIII

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE £XPRESS & ĮDAVEI AGENCY, INC.

S SKIP'S Self Service a
1 LIOUOR STORE S

(LICENSED by Vnešposyltorg)

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
VYRIAUSIA

ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. — 581-6590; 581-7729
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 krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro,

MŪSŲ

4071 Archer Aveiiue, Chicago, Illinois 60632

IRENA

Su malonumu priimame ir užsakymus, kuriuos pats siuntėjas
pasirenka iš kainoraščio arba užsako kas Jam patinka. Taip pat,
persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius.

1 DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, [
I STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO |
I VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

NUOLATINĖ
SIUVIMO mokyklai

TELEF. — SNO 8734.

dviem — tai yra poemai, kurią
gal čia ir Rochesterio visuomenei i
•paskaitysiu, ir paskui yra irgi ei
lėraščių, kurie jau sudarys nedide
lį rinkinį.
PROF. SABALIENĖ: Labai
jums ačiū už pasikalbėjimą. Savo
ir klausytojų vardu jums visokiariopos Dievo palaimos.

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
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Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį do
vanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. Žemiau siūlome
du specialiai paruoštus, praktiškus ir labai naudingus siuntinius.

Milašiaus ir Apollinaire drau
gai Tulūzos mieste surengė | Vasarinis 1968.1.
CENTRE REGIONALE DE
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 3l/į
DOC. PEDAGOGIQUE, Tulūzojardo vilnonės angliškos labai geros vyriškai eilutei .medžiagos,
je, Milašiaus 90 metų gimimo
3>/2 jardo, vilnonės angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vyriškų arba
ir Apollinaire 50 metų mirimo
moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinų.
sukakčių proga minėjimą ir pa
rodą. Parodoje buvo išstatyta
$7500
rankraščiai, knygos, iliustraci
jos, viso 333 dalykai. Paroda
tęsėsi nuo 1967. XI. 30 d. ligi i Vasarinis 1968.2.
' Pavasarniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3 Vi jardo
1967. XII. 29 d.
angliškos puikios eilutei medžiagos, stora nepermatomo
Milašiaus ir Apollinaire drau | vilnonės
na lono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarele, 1 vyriški
gų tarpe — paminėti profeso
nailoniniai labai geros rūšies marškiniai, 1 sv. šokolodinių sal
riai iš Tulūzos un-to Facultė
dainių. vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis.
dės Sciences et dės Lettres, ku
£7500
rių tarpe yra prof. Andrė Lebois, parašęs veikalą apie Mila
Taip pat, į betkurį siuntinį galima dadėti žemiau išvardintus
šių, bei menininkė Moussia de
dalykus, kurie yra visada naudingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė
St. Avit.
skarelė. $4.00, nailoninis itališkas lietpaltis $10.00., vyriški arba
moteriški megstukai $12.00 , nailoniniai marškiniai vyriški $7.00.
Vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00.
• A. J. Greimo knyga “Mo i
deli! semiologid” neseniai iš
leista Italijoje (leidėjas Argalia). Jo “Semantiąue structura( Z . JURAS)
le” verčiama ir greit pasirodys
i anglų, italų ir ispanų kalbomis.

biau paprasta, labiau supranta
ma.
Vakaras buvo pradėtas J. Ais
čio eilėraščiu “Karalaitė pririšta
prie girnų”, kurį dramatiškai ir
?u įsijautimu padeklamavo I.
Žmuidzinienė. Po to, poetą J. Ais
tį pristatydamas, prof. A. Klimas
aptarė J. Aisčio poezijos vertę lie
tuvių visuomenei ir ypatingai pa
ties savo ir kiekvieno asmeniš
kam gyvenimui.
Šį poezijos vakarą suruošė tam
reikalui Lietuvių Bendruomenėje
susidaręs komitetas. Vakaro pa
rengiamiesiems darbams vadova
vo rašytojas Jurgis Jankus.
Pertraukos metu ir po progra
mos daugelis įsigiję J. Aisčio nau
jausią ir pilniausią knygą “Poe
ziją”, papuošė ją poeto autogra
fu.

J. Aistis abi VflRaro programos
dalis paskyrė beveik išimtinai sa
vo poezijai. Keletą atvejų trumpai
paaiškino kokiose aplinkybėse
tas ar kitas eilėraštis buvo para B. Pasikalbėjimas su poetu Jonu
šytas, kokia yra jo mintis ar nuo Aisčiu
taika. Pirmoje dalyje autorius
Vasario 4 d. per Rochesterio
skaitė savo jau paskelbtus eilėraš Lietuvių radio klubo programą
čius, o antroje dalyje visai nau iš stoties WHEC prof. Vlados Sajus, daugumoj net niekur nespau balienės ir poeto Jono Aisčio posdintus. Poetas prisipažino, kad I kalbis buvo perduotas radijo ban
jis pasirinkęs skaityti tokius eilė gomis.
raščius, kurie yra. jam pačiam ar
PROF. SABALIENĖ: Pasinau
čiau prie širdies. Tai jautėsi ypač
dodama miela proga aš prašau
pirmoje vakaro dalyje, kurioje
poetą Aistį pasidalinti mintimis
jis paskaitė šiuos visų taip mė
su mūsų klausytojais, atsakant į
giamus eilėraščius: Peisažas, Nak
šiuos klausimus.. Ar tiesa, kad ei
tis, Fėdra, Vaiski pilnatis, Kara
lėraštis tai vizija, kurią poetas
vanas, Lakštingala, Upeliai juo
stengiasi išreikšti pačiais tiksliau
kiasi, Katarsis, Mėl du pays, Bal
siais žodžiais, kad ir skaitytojas
tija, Dienos, Skundas, Platanai,
išgyventų tą patį, ką ir kūrėjas?
Skausmas, Vai nedvelk, Kristali
J. AISTIS: Tai tikra tiesa. Ma
niam karste,
Pasiskundimas,
no poezijoje yra didelė dalis ei
Ach kaip nuostabiai.
lių, skirtų kaip tiktai pačiam kū
Šio vakaro įspūdžiai ir prisimi rybiniu! momentui. Poetui yra
nimai, be abejo, liks kiekvieno sunku dažnai tai išreikšti, ir ta te
dalyvavusio atmintyje, daugiau ma yra prirašyta labai daug eilė
ar mažiau, kaip originali ir nepa raščių. Tarp jų pvz. mano eilėraš
kartojama patirtis. Čia norėtųsi ty “Katarsis” yra pasakymas, kad
tik suminėti kai kuriuos šio vaka žodis yra žiedas, pumpure nuvy
ro bruožus, kurių dėka ir mažiau tęs.
sios skeptikų abejonės pasirodė
PROF. SABALIENĖ: Kaip su
neturinčios pagrindo. Poeto gy kuriate eilėraštį? Ar jis prasiver
va žmogiška laikysena nuo pat
žia spontaniškai, kaip spalvingas
pradžios patraukė visų dėmesį.
fontanas, o gal jį kuriate ramiai,
Tačiau, pagrindinė priežastis šio
vienatvės ir tylos nuotaikoje?
vakaro pasisekimo buvo rinktinė
J. AISTIS: Tai įvairiai. Kartais
Jono Aisčio poezija, jos skaity
jis ateina spontaniškai, kartais ymas, jos interpretacija. J. Aistis
ra parašytas labai trumpu laiku,
šį vakarą pasirodė didesnis poe
sakysime, net minutėmis ir valan
tas, negu būtų galima įsivaizduo
domis, bet dažniausiai ta tema tu
ti, skaitant jo poeziją knygoje ar
ri būti išnešiota šiaip jau prieš sė
žurnale. J. Aisčio balsas, persunk
dant rašyti. Bet dažnai tai yra la
tas meile ir sielvartu, buvo pui
bai sunkus, sudėtingas ir ilgas
kiai girdimas be mikrofono be jo
darbas. Yra mano eilėraščių, ku
kių garsiakalbių pagalbos. Jo iš
rie yra tik keturiolika eilučių, bet
raiška, balso tonas ir stiprumas
yra prie jo dirbta ir juo gyventa
buvo nepamainomos priemonės,
kokia porą ar net daugiau metų.
išryškinančios eilėraščio nuotaiką
PROF. SABALIENĖ: Kai kas
ir mintį. Ypač skaitydamas eilė
tvirtina, kad kūrybinė galia gali
raščius, kuriuos pats trumpai bu
plėtotis ir augti tiktai laisvame
vo paaiškinęs, jis atrodė lyg būtų
gimtajame krašte. Prašau pasaky
savo dvasia nukeliavęs į praeitį,
ti, ar jaučiate neigiamą tremties
lyg čia pirmą kartą savo išgyveni
įtaką Jūsų kūrybiniams polė
mus būtų paskelbęs. Dėl tokios
kiams?
puikios eilėraščių interpretacijos,
J. AISTIS: O taip. Aš manau,
klausytojai ne tik nejautė nuovar
kad jeigu aš būčiau normaliai
gio, bet priešingai, su kiekvienu
gyvenęs savame krašte, nors aš už
nauju sakiniu Aisčio poezija vi
sieniuose ir esu labai daug ką įgi
siems buvo dar labiau savita, la
jęs, bet aš manua, jog laisvame

Tik per Angliję.... Pigiau, greičiau, geriau, ga<
įima pasiusti dovanu siuntinėlius savo artimiesiems
Lietuvoje.

Milašiumi auga. Knygų rinkoje,
Paryžiuje, pasirodė naujas lei
dinys — MILOSZ — Maximes
'et Pensėes. Knygos paruošėjas
— Jean Bellemin Noel. Leidėjas
— A. Silvaire. Formatas — ki
šeninės knygelės.

J. DĖDINAS

A. Poezijos Vakaras

--------------------------------------------------------------------------------- -

O. V.

BROOKTYN, N V.
XE\V YORK 3. N. Y.
\ i:\vark. X. J.
SO( TU RIVER, N. J.
VTICA, X Y.
FARMINGHAI.E. X. J.
PHILADELPH1A 23, PA.
ATTENTCHVN. PA.
rochester 3. x. y.
IjOS ANGELES 4, CAL.
CHICAGO 22, ILL
BAI/TIMORE 31. MT>.
BTFFALO 12, XEW YORK
HETROIT 12. MICH
HARTFORD 6. CONN.
JERSEY CITY, X. J.
SYRACTSE. N. Y. 13204
CLEVELANH 13. OHIO
HAMTRAMCK, MICH.
SO. BOSTON. MASS.
THF.NTON 10. NF.W JERSEY.
RAHAVAY, X. .1.

—

——
—
—
—
——
—
—
—
—
—
—
——
—
—
—
—
—
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FEBRUARY-VASARIO MEN. 22. 23 ir 24 D. D.

7-6465
4-1540
2-2452
7-6320
2-7476
363-0494
PO 9-4507
HE 5-1654
232-2942
DU 5-0550
HU fl-2818
DI 2-4240
TX 5-0700
365-6780
249-6216
HE 5-6368
475-9740
PR 1-0696
TO 9-3980
AN 8-1120
EX 2-0306
381-8997

IN
OR
MI
CL
RE

M

BARBOSA’S 10 Year Old
Imported Portugal BRANDY_________ Fifth $g,29 I
CAMUS GRANDE Fine Champagne
COGNAC

rath $5.98

BARON VON KLUEG V.S.O.P.
IMPORTED GERMAN BRANDY

Fifth $3.89

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P

Fifth

$4,.89

R1CCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Svveet
30 oz. Bottle $-| .39

SKYRIAI:

1330 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENTE
230 MARKET STREET
40 \VHITEHEAD AVENTE
903 BLEECKER STREET
FREFAVOOD ACRES
631 W. GIRARD AVENTE
120 TILGHMAN STREET
338 HTDSON AVENTE
IO7 SO. VERMONT A VENTE.
1241 NO. ASHIAND AVENTE
1900 FLEF.T STREET
701 FILLMORE AVENTF.
11001 JOS CAMPAT AVENTE
122-120 HILLSIDE AVENTE
219 MONTGOMERY ST.
515 MARCELLTS STREET
1028 KENIIAVORTH AVENTE
11339 JOS CAMPAT AVENTE
390 W. BROADVVAY
1152 DEITZ, A VENTE
717 W. GRAND AVĖ

H

Mc MA5TERS Imported Canadian
4YHISKY

Fifth

$3.69

JACtįUIN’S FORBIDDEN FRUIT
LIQUEUR

Fifth

$5^9

GOLD RIBBON NEW YORK STATE Champagne,
Pink Champagne or Sparkling Burgundy Fifth $0.29

ALEXI5 LICHNE 1966 Vintage
BEAUJOLAIS MINE

Fifth

$1.69

Case

$3.19

■ OLD STYLE LAGER BEER

Case of 24—12 oz. Bottles, Plūs Deposit

, (pvz. 79 psl. rašoma “trijų me tos freskos, nemaža nukentėtų”, kai turi būti “trejų”); vie ' jusios paskutinio karo metu.
ton “viršgamtybės” tiksliau var Darbams reikalingas lėšas pa
toti “antgamtis”.
skyrė Vengrijos vyriausybė.
Autoriaus pasirinktas pseu
donimas J. Paskutinis gali kai
MASINO*
kam atrodyti pretenzingas. Ar SIUVIMO
tai buvo reikalinga, kai iš 5
BERNINA • NECCHI • EI.NA *
psl. išspausdintos dedikacijos VIKING • PEAEF • SINGEh
aišku, kad tai kun. J. Žvirblis? (Šveicariškos, vokiškos, itališko^ ia.
poniškos, ir visu kitu firmų) Taiso
Knygos paskutiniame pusla hm
- pa»'dnoriame ir nuomojami- priei
narnomis kainomis ir sąlygomis f >a r
pyje pažymima, kad tas pats oas
greitas ir
sąžiningas
Turinu
autorius duos ir antrą knygą ! dalis, pritaikome pagal skoni kabi
rietus.
Aptarnaujame
Chicagoje ir
— “Nestatyta buveinė”. Besi I priemiesčiuose Parduotame ir taisoI me dulkiu siurblus ivairiu gamybų
džiaugdami lietuviškais leidi
BAR IVfSTRIBUTING CO.
niais, norėtume linkėti, kad jie t214 S. Archer Avė., Chicago. III
Skaitymą palengvina trumpi
<10(132.
Tel
927-0044:
927-0045
vis nuolat darytųsi svaresni.
Vedfijas Arvyda*- M. Pikiuisakiniai, bet yra ko pageidauti
J. Pr.
ir dėl kalbos. Vieni svetimieji
vardai rašomi su lietuviška ga
• Suemeg katalikų bažnyčio
lūne, kiti be (plg. 13 psl.); ne je, Vengrijoje, šiomis dienomis
visur sudėtos nosinės (pvz. 77 pradėta restauruoti garsiosios
psl. “saugotus”), kai kur skait austrų menininko Antano Maulvardžių vartojimas netikslus pertsch 18-me amžiuje sukur

dėmiojo gamtamokslio patirtų
faktų, kas pvz. padarė T. Toi tho knygas mėgiamas visų tau' tų skaitytojų; r.eįveda ir naujumų šryškėjusių dabarties Baž| nyč’oje ir knyga daugiau atro• to esanti parašyta po Tridento
j ’us'rinkimo, kaip po II Vatika
no suvažiavimo. Vietomis autoI rius sent'mentalus, deja. tarI r* nesukdamas net į naivumą,
pvz. 68 psl. rašydamas apie pir
muosius žmones sako: “Adomukas vėl skundžiasi savajai
; dūšiai Ievutei’’.

FILMŲ
{VAIRUMAI
STASE SEMENIEM

Nesuku tik. ojamo filmo
inuinlališkas grįžimas
Lyg: ai kaip galima pakarto
tinai skaityti ir grožėtis Margaret Mitchell 20-ties metų darbu
— jos gigantišku romanu, taip
galima ir vėl džiaugtis pagal tą
knygą pastatytu filmu “Gone
IVith the WInd”.
' Filmas dabar yra išleistas jau
šeštąjį kartą. Apskridęs aplink
pasaulį ir sutraukęs daugiau
negu 295'jnili jonus žiūrovų ir
surinkęs jWr 65 milijonus dole
rių, jis laikomas ligi šiol nepra
lenkiamu. Nebent kada nors
“Sound of Music” jį pralenks.
Šį sykį Metro - Goldvvyn Mayer apvilko filmą nauju rū
bu — ištempė plačiame ekrane,
kuris šiuo metu yra beveik bū
tinybė. Garsas dabar yra ste
reofoninis, ir arklių kanopos
dunda kažkur už nugaros, o
paukščių sparnai plasdena virš
galvos, jiems pasirodant nunio
koto Georgijos krašto padan
gėje.
Geroji Hallyvvoodo technika
pasiekė puikių rezultatų, paplatindama ekraną ir pagilindama
garsą. Tačiau meniškuoju po
žiūriu filmas nei pagerintas, nei
pablogintas. Dabar jau 30 metų
senumo filmas iš 35 mm. per
suktas į 70 mm. juostą, įvedant
dar šešių kanalų stereofoninį
garsą.
šis,/ligi šiol populiariausias
ir pelningiausias filmas, sutrau
kęs" daugiausia pinigų ir surin
kęs daugiausia Oscarų (net visą
dešimtmetį), ir turinio požiūriu
svariausias, tikrai genialiaUatpasakotaa ir nenutolęs nuo au
tores rbmano.
Visi svarbiausieji veikėjai
šiam filmui buvo labai atsargiai
parinkti. Laimėjo žavūs ir ta
lentingi aktoriai — žvaigždės.
Iš pustuzinio svarbiausiųjų he
rojų šiandien teliko gyva viena
Olivia de Havilland. Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard,
Thomas Mitchell ir Hatie McDaniel vienas po kito jau iške
liavo amžinybėn, kaip ir pati
romano autorė Margaret Mit
chell. žuvusi automobilio katast
rofoje.
Stebint bet kurį filmą antru ar
daugiau kartų, paprastai labiau
įsigilinama į detales, šį filmą
pirmą kartą teko matyti 1939
m. Londone, Anglijoje, vėliau
porą kartų JAV-ėse. Ketvirtą
kartą žiūrint, pastebi tai giliai
alsuojantį lavoną, tai vėl pa
galvoji, argi tikrai taip atrodė
traukinio vagonas, civiliniam
karui pasibaigus?
Filmo masinės scenos nufoto
grafuotos taip, kad jos ir šiais
moderniais laikais nėra pralenk
tos pačių brangiausių epinių
filmų.
Gyvenimas filme sukasi apie
gal įdomiausius įsimylėjėlių ti
pus, bet ir niekšingiausius. O
pati meilės istorija ne tik di
desnė už patį gyvenimą, bet ir
didesnė" už vykstantį civilinį ka
rą. Įr romano įvykiai rieda nors
ir lėtesniu tempu, nei mes pra
tę dabar filmuose matyti, bet
vis dėlto jie žiūrovą labai intri
guojančiai pagauna. Keista, bet
besikeičiant laikams, pasikeitė
ir pažiūra į filmą. Anais laikais
jis buvo klasifikuotas A—IV
(tinkamas suaugusiems — su
rezervais), dabar pašoko dviem
pakopom — A-II (moraliniu
atžvilgiu tinkamas suaugusiems
ir jaunuoliams).
Šis filmas, surežisuotas Victor Fleming ir pastatytas ga
biojo David O. Selznik (irgi jau
mirusio), tęsiasi 3 vai. ir 40
min.
Ir taip kas šešti metai šis fil
mas traukiamas iš lentynų ir
vėl rodomas su didžiausiu pa
sisekimu. Atrodo, kad niekas
negalėtų suvaidinti Rhett Butler, tik Clark Gable, o Scarlett
O’Hara tik Vivien Leigh. Atro
do. kad šių abiejų aktorių gy
venimas ir buvo skirtas šioms
rolėms, kurias jie įkūnija su
tikru ekstaziniu įkvėpimu.

MAGNIFJCENOIJAI, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVER
SITETO REKTORIUI, Lietuvių Profesorių Draugijos
GARBES NARIUI,

Profesoriui - inžinieriui

JULIUI

Motociklistas
Kastyčio Izokaičio spalvota nuotrauka
Iš parodos, atidaromos šį sekmadienį, vasario 25 d. 3 vai. popiet
Jaunimo centre, Chicagoje

sako: sukelti ilgesį amžinosios
tėvynės, nustatyti gaires, ku
rios rodo kryptį į tą antrąją
tėvynę. Autorius kalba vaiz
džiai. Pvz. pavaizduodamas sie
los vertę rašo: “Kristus neatsi
klaupė ant kelių, kada jį vel
nias gundė, bet atsiklaupė prieš
Judą iš Iskarijos miestelio, ka
da velnias buvo jo širdyje. Taip
darydamas Kristus parodė, kad
norėjo išganyti Judo sielą, no
rėjo parodyti, kaip didelis da
lykas yra siela” (39 psl.).
Autorius panaudojo čia me
džiagą anglų, ispanų, lietuvių
kalbomis. Jis nesiekia įvesti mo-

Dovanos Velykoms

mirus,
L.P.D.A. Valdyba, susirinkusi posėdžio 1968. n. 12, savo
ir draugijos narių vardu reiškia Lietuvių tautai ir ypač
jos daliai priverstinoje išeivijoje, o mirusiojo artimiausiems taria paguodos žodį.

NAUJI LEIDINIAI
• Jonas Paskutinis, ESU KE
LEIVIS. Spausdino Morkūno
spaustuvė. 1967 m. 85 psl.
Rinkinys svarstymų apie Die
vą ir žmogų, gilinantis į Dievo
savybes, į žmogaus sielos ap
raiškas: protą, valią, sąžinę,
daugiau sustojant ties pirmųjų
žmonių laiminga būsena ir jų
nupuolimu. Autorius tuos daly
kus išmąstęs, bet daugiausia ba
zuojasi Senojo ir Naujojo tes
tamento citatomis. Knygos pa
vadinimas parinktas iš Šv. Pau
liaus laiško žydams — esame
keleiviai ir svečiai žemėje. Kny
gos tikslą autorius įžangoje nu-

GRAVROGKUI

FRflME COMPANY
Manufacturers

Rankomis išpiaustytl paveikslų
rėmai Pritaik nti paveikslams
skelbimų rėmai ir metalu aplieti
r>mai
2400 S. Oakley Avė., Chicago
Tel, Vlrginiai 7 - 7258 59

Pristatome Visokių Rūšių
STATYBAI IR NAMŲ
PATAISYMUI MEDŽIAGA

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas Atdara pirmad. ir
ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

CARR MOODY
LUMBER CO.
STASYS LITWINA8, Prez.
8039 So. Halsted St, VI 2-1272

Apkalnavimą ir prekių pristatymą
teikiame nemokamai.
Rafitlnft atdara kasd on nuo 8 vaL
ryto 1kt 6 vai vakaro h šefttadtenialR iki h vai o u

METROPOLIS-RESTORANAS
6538 S. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009
Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas,
šnicelis Ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir importuotu gšrimų.
Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką., skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.
Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vSlumos. Šeštad. Ir sekmad.
nuo 12 vai. d. iki všlumoe.
Visi prašomi atsilankyti.
Savininkai PETRAS IR ANTANINA RAUSAI

| Jf you enjoy tke atmospkerc yįįp
Į of a įapanesc Zea Mouse
and JMaland.

conte to the

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237

t

M

pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

RESTAURANT ANO LOUNOE

A

... the pleasuns of botk await yon there

LIETUVOJE
jei siųsite jas per
CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South State St., Tel. WA 2-9354 arba
2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466
SIUNTINIAMS SUDARYTI MES TURIME YPATINGAI GAUSŲ
PASIRINKIMĄ VERTINGIAUSIŲ PREKIŲ.
Priimame siuntinius, sudarytus | Priimame užsakymus dovaiš siuntėjų nuosavų daiktų bei I noms iš sovietinių gaminių,
produktų.
|
Reikalaukite iš mūsų naujus katalogus bei muitų sąrašus.

DĖMESIO!
Artėjant pavasariui ir vasarai,
ATPIGINTOS KAINOS dovaniniams AUTOMOBILIAMS
Laikotarpiui nuo vasario 15 d. iki balandžio 27 d. galios
sekančios kainos:
“Volga” GAZ-21R ........................................................ $2,365.19
“Volga” GAZ-21US ...................................................... $2,553.71
“Moskovitch”
408 .......................................
$1,759.39
“Moskovitch”
408E (2 šv.) ........................................ $1945.88
“Moskovitch”
408E (4šv.) ......................
$1,963.88
“Zaporozhets” ZAZ-965A ................................................ $ 957.60
“Zaporozhets” ZAZ-966V ................................................ $1,149.30
Reikalaukite iš mūsų naujus katalogus bei muitų sąrašus.
Nepraleiskite šią progą sutaupyti šimtus doleriui užsakydami per
mus šios rūšies dovanos iki š. m. balandžio 27 dienos.

Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau net 21 metus.

PLANINGAS TAUPYMAS

COMPLETE LUNCHEONS

I
i

ON SOUTHWESTHY. JUST WEST OF THE

CRANE SAVINGS

KEDZIE, 79tk STREET INTERSECTION
fer reservations eall

925-1678

Privalė Rooms fer Group Parties eml Cooptes

AND

lakštus nuo išdavimo datos

($10,000.00 ar daugiau, įdedant

LOAN

ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
Mūsų erdviose patalpose
turime didžiausį pasirinkimą
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir
kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ 'STAIGA

ROOSEVELT FURNITURECO.

PLENTY OF FREE PARKING SPAGE

/I
3
/
*±/4

%

Naujas aukštas dividendas

mokamas už investavimo
sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
VALANDOS:

PIRMAD. ir KETVIRTAD. . .
ANTRAD. ir PENKTAD...........
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.

9 v. r. iki 9 v. v.
9 v. r. Iki 5 v. v.
Trečiad. uždaryta

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711

Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad.
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

STEIN TEXTILE CO.
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS
UŽUOLAIDOMIS.

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Įsigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų:
damasko, brokados, “boucle’s” ir “fiberglass”.

Mokamas už vienų metų taupymo

po $1,000.00)

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

I ROOSEVELT PICTURE

4%

Metinis dividendas mokamas
už indėliu* taupymo knygutėse.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių,
šilko, nylons, taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

DJLUTUAL Federal SAVINGS

Atdara kasdien ir sekm. 9:15 v. r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo j šiaurę
Jefferson Street — Chemin’s aikštėje.

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

PARKING LOT

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL 60608
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday. Friday 9 to 4
Tbursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed
ADJOINING OUR OFFICE BUILoING
JOHN J. KAZANAUSKAS. Presidem

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

Iš Z. Sodeikienės ir P. Aleksos parodos atidarymo Balzeko Lietuviu kultūros muziejuje, Chicagoj, vasario 10 d.: dail. J. Pauticnius (kairėje), dail.
Zita Sodeikienė ir “Laišku Lietuviams” redaktorius Kęstutis Trimakas, SJ.
«
Nuotr. J. Kasakaičio

%

DVIEJU TALENTU PASIRODYMAS
Sodeikienės ir Aleksos darbų paroda Chicagoj'e
VALENTINAS RAMONIS

Šio mėnesio 10 d. Balzeko I tapytoja. Jos mėgiama akrilika
Lietuvių kultūros muziejaus ga- regima visuose jos darbuose,
lerijoj, Chicagoj, atidaryta dvie- *
.
jų mūsų jaunųjų ir talentingų
menininkų paroda. Zitai Sodei- (
kienei ir Petrui Aleksai prista
tymo nereikia. Jie abudu pri
klauso tai mūsų jaunųjų daili
ninkų kartai, kuri išėjo moks
lus ir subrendo Amerikoje. Už
tat jie abudu yra ir labai pana
šūs, ir kartu skirtingi. Pana- 1
šūs tuo, kad abudu priklauso
Chicagos lietuvių dailininkų i
grupei “Dailei”, abudu yra čia
jau užsiangažavę ir pradėję sa
vo, kaip dailininkų, kelią. Abudu !
yra modernistai. Bet tuo pačiu
metu jie abudu yra labai skir
tingi, nes vartoja skirtingas
Skulptūra
medžiagas savo jausmams ir P. Aleksa
mintims išreikšti.

Zita Sodeikienė yra tapytoja,
vartojanti jai geriau pažįsta
mas medžiagas, o Petras Alek
sa yra skulptorius. Jų stiliai ir
technikos taipgi yra skirtingi.
Sodeikienė šioje parodoje pa
sireiškia kaip visai subrendusi

- SIUNTINIAI TlIETUVjT
COSMOS EXPRESS
MARQUETTE GIFT 1’AltCEL SERV.
3 .skyriui Chicagoje:
2808 BBth St
Tel. YVĄ 5-2787
2501 80th St.
Tel. YVĄ 5-273,
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1804
Lietuvių bendrove, kuri turi teisę
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai
savo vardu i5 Chicagos Į Lietuvų.
Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo

išskyrus piešinius. Kai kur ji
vartoja vien tik akrilinius da
žus, vaizduodama figūrines ar
augmenijos formas, surištas į
tamprų vienetą. Kitur ji kom
binuoja akriliką su kolažu, iš
gaudama visai skirtingus rezul
tatus. C dar kitur ji apibrėžia
tas formas juoda linija, laimė
dama savo kūriniui dar daugiau
dramatiškumo. Jos laisvai už
mesti piešin a yra lygiai stip
rūs kaip ir tapyba. Sodeikienė
visur yra išvysčiusi savąjį sti
lių, kuriame ji jaučiasi labai
laisvai. Nors tą stilių yra sun
ku apibūdinti, tačiau lengvai
matome, kad jis susideda iš geo
metrinių ir gamtinių formų ir
elementų, kurie, suderinti dro
bėje. parodo mums fantastišką
ir net surrealistinį pasaulį. Jau
tiesi, lyg žiūrėtum pro langą į
kokią nors “science fiction” sce
ną ar gal net į kitos planetos
paviršių.
Petro Aleksos skulptūros yra
įdomios ir vis savotiškai naujos.
Jis nesiriboja jokia medžiaga,
ar technika. Aleksa naudoja to
kią medžiagą, kuri geriau iš
reikštų jo mintyse sukurtą vaiz
dą. Pačios skulptūros pasako
sarkastiškai ar vien tik humoristiškai, ką jų autorius galvo
ja apie šių dienų pasaulį Tą ge
riausiai ir mes patys pastebime
parodos ryškiausiame ekspona
te “The Leader”. Skulptūra
vaizduoja kažkokį žygiuojantį
gyvulį, nešantį vėliavėlę uode
goje, gi šioji yra vietoje, kur
turėtų būti gyvulio galva.
Parodą atidarant, susirinko
gausus būrys žiūrovų. Tą patį
vakarą jau buvo nupirkta ke
letas darbų. Paroda muziejuje
(4012 Archer Avė.) tęsis iki va
sario 29 d. Ją galima lankyti vi
sas septynias savaitės dienas
nuo 1 vai. iki 4 vai. 30 min. po
piet. Įėjimas nemokamas.

KULTŪRINS KRONIKA
• Sesers M. Mercedes skaid
rės ir Kastyčio Izakaičio nuo
traukos. Lietuvių foto archy
vas, tęsdamas pernai pradėtąją
meno darbų skaidrėmis demonst
ravimo ir foto parodų tradicją,
šio sekmadienio popietėje (3
vai ) Jaun'mo centre, Chicagoje, skaidrėmis pademonstruos
žinomos mūsų dailininkės Se
sers M. Mercedes tapybos dar
bus. Juos palydės savais komen
tarais dail. Bronė Jameikienė.
Tuo pačiu metu bus atidaryta
ir kito lietuvio, foto menininko
Kastyčio Izokaičio spalvotų
nuotraukų paroda. Visuomenė
kviečiama šion meno skaidrių
ir nuotraukų popietėn atsilan
kyti.

Tame veikale yra rašoma ir
apie Lietuvos partizanų kovas
prieš sovietinę rusų okupaciją.
• Sausio 24 d. 70 metų am
žiaus sulaukė Antanas Zauka,
vienas iš nedaugeilo Lietuvos
operos veteranų, Lietuvos ope
roje dirbęs nuo pat 1920 metų.
Pradėjo kaip choristas, vėliau
ilgą laiką buvo režisieriaus pa
dėjėjas, nuo 1936 metų ėmė
pats režisuoti ir vėliau yra pa
rengęs kelias dešimtis spektak
lių. Po karo yra buvęs ir ope- ,
ros direktorium Vilniuje.

• Procentomanija ir genoci
dinis “prieauglis” Lietuvoje.
Sausio 25 d. Lietuvoj viską skai '
čiuojanti statistikos valdyba
(Sov. S-gos statistikos įstaigos
• Prancūzai mini Lietuvos padalinys) paskelbė “duomenis” j
partizanus. Paryžiuje, knygų apie ūkinę padėtį, arba, kaip ji
rinkoje, pasirodė veikalas L’O- vadina, — apie 1967 metų “liau
PPOSITION EN U. R. S. S. dies” ūkio plano įvykdymą.
-1917—1967. Jis parašytas Ro- (“Liaudies” ūkis sovietinėj ter
land Gaucher. Knyga yra 432 minologijoj yra valstybės, ar
psl. Kaina — 27 fr. Išleido Al- dar tiksliau — biurokratų nuoy
savybiškai valdomas ūkis.)
bin Michel leidykla.
Nors tie pranešimai - apyskai- j
tos kas metai ilgesni, bet kaip
seniau, taip ir dabar joje vyrau- I
ja “procentomanija”: beveik
viskas rodoma tik palyginamai
siais procentais, vos kur-ne-kur i
teįterpiant vieną kitą absoliuti
nį skaičių. Tokia statistikos ap
žvalga pasilieka, kaip buvus,
“lygtis su daugeliu nežinomų
jų”
Tad beveik vienintelis dėme
sio vertas duomuo toje statisti
koje — gyventojų skaičius Lie- !
tuvoje. O ten sakoma:
“Negalutiniais
apskaičiavi
mais, Lietuvos TSR gyventojų Į
skaičius 1968 metų pradžioje
buvo 3 058 tūkstančiai žmonių”. Į
Prisimintina, kad jau prieš 30
Tapyba’ m., prieš bolševikų - nacių są

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. vasario mėn. 24 d.
mokslą ir jų įvykdytą genoci
dą tame plote, kurį dabar vadi
na “Lietuvos TSR”, jau buvo
apie 3,215 tūkstančių gyvento
jų. Tai toks dabar genocidinis
“prieauglis”.

I

į Lietuvą. Per dešimtį dienų
(kovo 12—21) visuose dides

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 * 07 South Hermitage Avenue
Telefonas - - YArds 7-1741-2
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
mZEKMVANS

FUNERAL HOME
THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

REpublic 7-8600

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

©

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
MODERNIOS

KOPLYČIOS

2533 rtest 71 st Street
1410 So SOth Avė., Cicero
AIKŠTE

Tel. GK 6-2646 - 6
Tel. TO 3-2108

AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Gerinusios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių
ir kitų papuošimų

2433 West 63rd Street, Chicago
Telef. PR 8-0833

PR 8 0834

At Standard Federal Savings your savings earn at the highest rate
paid by any savings institution in Chicagoland.

mis kainomis.

’

• Koyo mėnesio viduryje ren
giama rusų menininkų invazija

TRYS

RatBS
on savinos

niuose Lietuvos miestuose bus
apie šimtas rusų orkestrų, ka
pelų, chorų ir ansamblių kon
certų. Be to, atvyks grupės ru
sų rašytojų, dailininkų ir kine
matografininkų. Bus parodos
dailės, taikomosios dailės, isto
rijos ir kultūros pnminklų, groižnės ir politinės literatūras
knygų, fotografijų. ■«-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO<
M R, NELSON,

E. Ir V. Žukauskai

SAVININKO

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS
Ilgų metų patyrimas
Apdraustas perkraustymas
WA 5-9209
Chicago, Illinois

VflIlD SAVINGS
CAVINCC
ife/ YOUR
y**,/)

INSURED

vg8\

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

—

Didžiausias Paminklams .-Janų
Pasirinkimas Visame Mieste

U P TO

\&v*,5<°00

Telef. -r CEdarcrest 3 - 6335

BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners
Pardavimas ir taisymas
2649 W. 63rd St., Tel. — 434-0421
P. Rudėnas
K. šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av
Chicago, Dl. 60632, Tel. YA 7-5980

Vienas blokas nuo kapinių

PER ANNUM, CURRENT RATE

PER ANNUM

PASSBOOK

6 MONTH

SAVINGS

CERTIFICATES

Earnings are added and
compounded four times a
year. 4.75% compounded
quarterly is 4.83%. Build

your savings with a pass
book account. Develop the
habit of saving regularly.

Issued in minimum

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

amount of $10,000

Lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

and iarger amounts
in multiples of

$1,000.

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET
2814 W. 23 rd PLACE

Tel. REpublic 7.1213
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

SAFETY ASSURED
Your savings are protącted by our great strength in Reserves, our

sound assets, our careful operating policies and by Insurance of

Tel. LAlayette 3-3572

ANTANAS M.PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

accounts to $15,000 by The Federal Savings and Loan Insurance

\Sinclairl
RICHMONDLzįl/SERVICE
Kampas Rldunond Ir 83rd Street
Užsieninių Ir vietinių automobilių
taisymas.
Priklauso Chicago Motor
Club. Nelaimes atveju, skambinkite:
GR 8-3134 arba GR 8-3353
Sav. — Juozas (Joe) Juraitis

Passbook Savings In by the 10th of the Month Earn from the Ist

ASSETS OVER $122,000,000.00

RESERVES and SURPLUS OVER $10,500,000.00

STANDARD

FEDERAL
SAVINGS

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

823 WEST 34th

PLACE

Telef. — FRontier 8-1882

4192 ArdMT Arenu.

• Chicago, lllinoi. 60632

•

Tel. YArds 7 1911

3354 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. M1CHIOAN AVĖ

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ.

M O V I N G

A. VILIMAS

POVILAS J. RIDIKAS

Corporation, a Permanent Agency of the U.S. Government.

Tel. YArds 7-1188 — 1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO 50th AVĖ, CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
79119 STATE RD., OAKI.AWNS ILL

Tel

— 636-2320

Phon. VI 7-1141

OTEN MON. and THUtS. 9 to 8; TUES. and m. 9 to 4,
SAT. 9 to 12 Naon, WEDNESDAY—CIOSED

Pasinaudokite Draugo „Classified” skyriumi.

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. vasario mėn. 24 d.

IŠLYDINT IŠ VALDYBOS

Jau taip mūsuose įsisiūbavo,
kad niekas nenori pakliūti me
tams — kitiems į valdybą ku
rios nors organizacijos. Tačiau
yra ir organizacijų, iš kurių pasi
traukiančios valdybos narės yra
gražiai išlydimos ir apdovanoja
mos.
Viena tokių glaudžiai sugyve
nančių organizacijų yra Lietu
Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St, Chicago, D1-, 60629
vos Dukterų draugija. Pasitrau
Tel. 925 - 5988
kiant valdybos narėms, kitos su
ruošia vaišes (asmeniškas — ne
iš organizacijos lėšų) ir net pa
čios savo lėšomis parenka dova
nėles pasitraukiančioms.
Šiemet buvo gražiai atsisvei
SOFIJA OŽELIENft, Chicago, IU.
kinta su visa trejuke: pirminin
ke, vicepirmininke ir iždininke
(Birute Briediene, Birute BagStasė Pranculytė - Statkevi sė labai sumaniai gelbėjo lietu
danskiene
ir Uršule Lipčiene).
čienė šiomis dienomis sulaukė vius, padėdama jiems išvengti
Vaišes
paruošė
Genė Baradiegarbingo 75 metų amžiaus. Mo karantino “malonumų”.
nė savo namuose. Chicagon ji at
tinai sukaktuvininkei pagerbti
Besikuriančioje Lietuvoje
Dailininkė Sesuo M. Mercedes, kurios kūrybos skaidrių popietę rengia Lietuvių foto archyvas šį sekmadienį, va vyko iš Venezuelos, kur palaido
dukterys dantų gyd. Elena ČiNuotrauka Alg. Kezio, SJ. jo savo pirmąjį vyrą Jiri Beneš
Po didelių pastangų, anksty sario 25 d. 3 vai. popiet Jaunimo centre, Chicagoje.
žinauskienė ir Nijolė Kaveckie(jis buvo čekoslovakų preziden
nė surengė šaunų priėmimą Ar- vą 1918 m. pavasarį sukaktuvi
to Edwardo Benešo sūnėnas; Ji
tesian restorane vasaro 11 d., ninkei pavyksta sugrįžti į Lie
ri — lietuviškai Jurgis).
buvo sunkus. Rogutes traukė
į kurį atsilankė per 40 asmenų: tuvą. Gimtuose Šiauliuose šei
Pasikeista trumpomis, sąmo
Domą
Šleževičienė
su
Felicija
artimieji, draugai, birutininkės mininkavo vokiečiai. Karo nu
jingomis kalbomis. Įdomų siur
Bortkevičiene,
o
ministeris
pir

ir kūrėjai . savanoriai. Mielai alintame krašte siautė epidemi
prizą sugalvojo Monika Kripmininkas stūmė krovinį lazda.
sukaktuvininkei pasirodžius sa nės ligos. Kovoti su ligomis, sto
kauskienė, parengimų vadovė. Ji
Šią kelionę dail. A. Rūkštelė
lėje, susirinkusiej pasitiko ją su kojant medicinos personalo ir
jautriai paskaitė iš Petro Vaičių
įamžino
paveiksle,
kurį
D.
Šle

“Ilgiausių metų” garsais. Malo vaistų, buvo itin sunku.
no rinkinio, pritaikydama kiekževičienė padovanojo Čiurlionio
Mūsų jaunimas kasmet lietuviš telės. Rezultatai tie patys. Pa
nios staigmenos sujaudinta, su
Pasklidus iš Vilniaus žiniai galerijai.
kumo atžvilgiu aiškiai smunka sakų metu jie pageidavo netruk
kaktuvininkė sveikinosi džiaugs apie paskelbtą Lietuvos Nepri
žemyn.
EI. Bra.
domos tylos. Daineles kartu
mingai su atvykusiais jos pa klausomybę, tautoje kilo entu
Karo ligoninėje
dainavo
ir šoko. Plokštelei negerbti.
ziazmas ir viltis. Tačiau netru
Moto paimtas iš “Draugo”
grojant, patys bandydavo įscekus
į
Šiaurės
Lietuvą
įsiveržė
Laikinoje
sostinėje
prisiglau-1
kultūrinio
priedo
Nr.
29
(5)
veSveikinimai ir pagerbimas
rusų raudonoji armija, o vėliau dusi, Lietuvos vyriausybė orga damojo. Jis nereikalingas ko nizuoti girdėtus veikėjus. NeChicagoje
ir bermontininkų gaujos. Įvy nizavo krašto gynimą. Savo pa mentarų. Vargu ar beatsiras mažesnį įspūdį daro ir plokšte
Baigiantis pietums, šeimos kus Vokietijoje revoliucijai, pa garsėjusioje ugningoje kalboje tokių optimistų, kurie su kons lė “Sigutė”. Vaikams vieno gro
vardu svečius pasveikino Vytau krikus vokiečių kariuomenė pa M. Sleževičius uždegė jaunimą tatuotu faktu nesutiktų. Veda jimo nepakanka. Reikia bent
tas Kaveckas ir tolimesnę pa liko Vilnių bolševikams. Prasi ir senimą. Gimnazistai, šešto mojo autorė EI. Bra. savo min 2—3 kartus iš eilės plokštelę
gerbimo programą pravesti pa dėjus mieste anarchijai ir su- kai, septintokai ir aštuntokai tis paremia ir savu patyrimu pagroti.
kvietė M. Rėklaitį, kuris tai at
išėjo savanori a's ginti laisvės. — ji jau netrumpą laiką dirba
Tiesa, plokštelės nepakeič'a
liko sklandžiai ir nuotaikingai.
Patyrusi, kas dedasi Kaune, Sta su jaunimu, ypač vasaros sto knygų, bet iš kitos pusės kny
Pasveikinęs sukaktuvininkę L.
sė Pranculytė ryžosi savo patir vyklose, todėl jos teigimas nė gas jos labai papildo. Vaikai iš
V.S. Ramovės ir kūrėjų savano
timi ir jėgomis pagelbėti tėvy ra iš piršto išlaužtas.
plokštelių pramoksta dainų vi
rių vardu, iškėlė sukaktuvinin
nės gynėjams. Vasario gale pa
sai be ypatingos tėvų pastan
Vaikas, kuris iki 10 metų am
kės gražų pasitarnavimą tėvy
sileido į kelionę per Rekyvos
gos, pramoksta gana trumpu
nei. LDK Birutės d-jos vardu
ežerą Kauno link. Brolio pavė žiaus neišmoksta taisyklingai laiku. O mes visi žinome, kiek
sveikino pirmininkė Marta Bažėta ir pėsčiomis, kai kur pasi kalbėti lietuviškai, vargu ar vė motina sugeba skirti laiko vai
bickienė, apžvelgdama sukaktu
naudodama “stoiką”, pasiekė liau, išeivijos sąlygose, išmoks. kams knygos paskaitymui. La
vininkės nueitą gyvenimo kelią,
Kauną ir tuoj pat prisistatė Ka Jeigu jame iki to amžiaus ne bai nedaug. Žinoma, tėvai, ku Genė Barad.enė savo namuose prie
išryškindama jos nuopelnus tė
ro sanitarijos valdybai. Buvo įsišaknijo lietuviškumas — tai rie suras laiko pasiklausyti išpuošto stalo trijų valdybos narių iš
Nuotr. St. S.
vynei ir tautai. L. Dainauskienė
tuoj pat paskirta į 2-jo pėst. ir vėliau tik skurdžiai pasireikš. plokštelės kartu su vaikais, vai leistuvėse.
Prieš kelioliką metų į vieną
jautriais Baltrušaičio poezijos
pulko ligoninę Panemunėje, vė
kams suteiks dar didesnį malo
žodžiais perdavė sukaktuvinin
liau persikėlė į Karo ligoninę Kanados lietuvių koloniją atvy numą.
kei birutininkių adresą ir dova
laborantės pareigoms. 1920 m. ko vakaro programos atlikti
Vaikas, besiklausydamas plok
ną. šiauliškių vardu šiltai svei
lapkričio mėn. susituokė su ka Bern. Brazdžionis, Ant. Gustai stelių, girdi kalbos puikią tar
tis
ir
Henr.
Kačinskas.
Koncer

kino p. Paškevičius. J. Damaus
pitonu Laurynu Statkevičium,
seną - dikciją, gerą kalbos into
kas savo šeimos vardu padėko
Karo ligoninės ūkio viršininku. to metu netoliese sėdėjo pora naciją. Vaikai yra labai imlūs,
vaikučių.
Vienas
kokių
5
metų,
jo sukaktuvininkei už suteiktą
Po metų persikėlė į Valstybinį
savyje tuoj kone viską pasilai
moralinę ir materialinę paramą
Bakteriologijos ir Higienos ins kitas gal , kokių 8. Kačinskui ko. Klausymasis gero ir gra
jo šeimai sunkiose tremties die
titutą laborantės ir reikalų ve skaitant Antano Vaičiulaičio žaus kalbėjimo, išmokys ir juos
Stasė Statkevičienė
nose. Sveikinimus užbaigė šei
dėjos pareigomis, dirbdama čia “Elenutės nuodėmę", tiedu pu tai pasisavinti.
mos vardu Vytautas Kaveckas, ėmimams, antrasis ministerių iki paskutiniųjų laisvos tėvynės puliukai praviromis burnelėmis
pareiškęs jai pagarbą ir padėką. kabinetas nutarė persikelti į dienų. Šalia profesinio darbo su klausėsi. Kai jų motinai prasi
Pasirinkimas įrekorduotos me
Pasigyrė: jiedu su uošviene esą Kauną.
kaktuvininkė gražiai tvarkė šei verždavo juokas, mažasis visai džiagos yra jau nemažas. Šalia
geriausi draugai.
mos židinį — augino dvi dukre nesivaržydamas uždėdavo savo išeivijos literatūros, daug ver
Kėlūnasis iš sostinės Vilniaus
les. Aliutė (vėliau dantų gydy rankutę ant motinos lūpų, pa tingų dalykų rasime išleistų ir
St. Statkevičienė nuoširdžiai
lydėdamas dar gana garsiu ššš! okupuotoje Lietuvoje. Paimki
į Kauną
toja) ištekėjo už leitenanto Ed
padėkojo visiems prisiminu
j
jos juokui nutildyti. Aktoriaus me kad ir Kubilinsko ar Boru
Įdomi istorinė detalė, kaip vardo Čižinausko ir Nijolė trem
siems jos deimantinę amžiaus
nuostabus atkūrimas vaikui ar tos liaudies pasakas arba poezi
sukaktį, ypač savo artimie Lietuvos vyriausybė persikėlė tyje sukūrė šeimą su Vytautu timo, suprantamo dalyko jį su
ją to paties Kubilinsko,
Monika Kripkauskienė skaito spar
siems, pareikšdama, kad jos iš sostinės Vilniaus į Kauną. Kavecku. Okupavus bolševi žavėjo. Vaiką užimponavo ne
nuotą sveikinimą.
Nuotr. St. S.
kams
Lietuvą,
jos
vyras,
ilga

Malonu
yra
skaityti
gerą
dukterys, žentai ir vaikaičiai — Naujųjų 1919 metų išvakarėse
tik pats veikalo siužetas, bet
metis
Karo
mokyklos
ūkio
vir

Mykolo Sleževičiaus vyriausybę
geriausi pasauly.
ir aktoriaus balsas, dikcija, in knygą, bet dar maloniau įspū
bolševikas Kapsukas - Mickevi šininkas, pulk. Įeit. L. Statkevitonacija. Ir jie, kaip ir kiti klau dingiau yra klausytis puikių ak
Pasišventusi gail. sesuo
Moteris generole?
čius nutarė likviduoti. Sausio 2 čius buvo perkeltas į artileri
sytojai, išgyveno tai, ką išgyve torių skaitymo. Mes kol kas dar
gelbsti lietuvius
d. vakare į namus, kuriuose gy jos pulką ir 1941 m. birželio
jų
turime.
Dar
yra
dramos
žmo

Senato ginkluotiį pajėgų ko
no pati Elenutė, sulaukusi dė
Stasė Pranculytė - Statkevi veno M. Sleževičius, atėjo ko mėn. drauge su visais karinin dės su dovanomis ir vėliau tas nių, kurių pajėgumu mes patys mitetas pritarė naujam įstaty
čienė gimė Šiauliuose 1893 m. misaras su milicija jo suimti. kais Varėnos poligone buvo su dovanas pati nuo savęs “pavo žavimės. Kodėl neįamžinti jų mo pasiūlymui, pagal kurį vie
talentą, jų darbo bei pastangų ną gražią dieną būtų pravestas
vasario 10 d. Baigusi Šiaulių Ir tik sumanių kaimynų dėka, imtas, išvežtas į Sibirą, kur gusi”.
progimnaziją, jaunuolė nuvyko nurodžiusių atėjūnams klaidin 1941 m. ir mirė.
rezultatus, kad ir mes pasi moters paskyrimas į generolus
Vėliau teko stebėti iki mo džiaugtume ne tik jais, bet ir ar admirolus.
į Tartu (Estijoj), kur lankė A. gą adresą, Sleževičiui pavyko iš Su partizanais laisvės kovoje
Antrajam pasauliniam karui kyklinio amžiaus vaikus, besi pasėliu, kurį jie bertų ir į mūsų
Puškino gimnaziją ir baigė aku namų pasišalinti ir nuvykti pas
Šiomis dienomis šis pasiūly
K. V.
šerijos kursus prie Tartu uni “Lietuvos Žinių” redaktorę Fe prasidėjus, raudonoji armija klausančius “Žirginėlių” plokš 1 vaikų širdis.
mas
senate gavo palankų prita
versiteto. Baigusi kursus su at- liciją Bortkevičienę. Čia jau ra galvotrūkčiais bėgo iš Lietuvos.
rimą.
Tuo siekiama duoti mo
žymėjimu, sugrįžo į Šiaulius ir do ant vaikiškų rogučių pakrau Tauta sukilo išsikovoti laisvės.
zanams susirėmus su bėgančiais furto stovykloje išgyvenusi 4 terims karininkėms tą pačią pa
St.
Statkevičienė
atliko
herojiš

tą
lagaminą
su
atsišaukimais
į
po kurio laiko įstojo į felčerių
raudonarmiečiais. Gailestingo- metus, 1949 m. pasiekė JAV. kėlimo galimybę ginkluotose pa
mokyklą Gardine. Pirmam pa tautą. Nedelsdamas patraukė ką žygį — savanoriškai vyko j
sios sesers uniformoje, su sani- j Pirmieji įsikūrimo metai nebu- jėgose, kaip ir jų bendradar
sauliniam karui prasidėjus, bu su rogutėmis į stotį. Lagaminas pagalbą prie Karmėlavos, parti- tarine mašina, pakrauta ginklų,
vo lengvi. Vėliau pavyko gauti biams — vyriškiams, šiuo me
vo mobilizuota ir paskirta rusų
lydima partizanų Kirlos, Janu- tarnybą ligoninėje patalogo tu ginkluotų pajėgų moterų
10 armijos lauko ligoninėn, veišo ir Degučio (stud. mediko) asistente. Išėjusi į pensiją, ap skyriuose tebuvo pasiekiamas
kiančioj pafrontėje. Ji čia išgy
išvyko ji į Karmėlavą. Tačiau sigyveno dukros Nijolės ir žen tik pulkininko laipsnis.
veno trejų metų karo odisėją.
raudonarmiečiai prie Karmėla to Vytauto šeimoje. LDK Biru
Kaip Rusijos Raudonojo Kry
vos pasitiko juos ugnimi. Sau tės d-jos visuotinis atstovų su
Žmonos tikėjimas
žiaus sąjungos gailestingoji se
Dės Moines mieste, JAV-ėse,
jelė partizanų miško priedango važiavimas 1962 m. pakėlė ją
suo, ji pasižymėjo drąsa, stro
je vos pajėgė atsilaikyti. Tai draugijos garbės nare, kaip pa baptistų pastorius George Parpumu ir dideliu pasišventimu
būta paties kritiškiausio mo sižymėjusią patriotę. Lietuvos rish persiskyrė su savo žmona,
ir buvo apdovanota šv. Jurgio
mento. Raudonoji armija, suži vyriausybė sukaktuvininkę yra su kuria laimingai sugyveno 31
kryžiumi. Kilus Rusijoje revo
nojusi, kad vokiečiai dar nėra apdovanojusi Savanorių ir Ne metus. Jis kaltino ją, kad ji pa
liucijai ir pakrikus armijai, pa
užėmę Kauno, pasuko atgal kru priklausomybės medaliais. Ji statė jį į keblią padėtį, kai, vos
kliūva ji į Minską, kurį netru
vinam kerštui, tačiau užskridę priklauso Kūrėjų - savanorių jam pradėjus sakyti pamokslą,
kus užima vokiečių kariuomenė.
ji išėjo iš bažnyčios.
keli vokiečių bombonešiai pa sąjungai.
Jiems paskelbus medicinos per
spartino bolševikų žingsnius į
sonalo mobilizaciją, ji buvo pa
Kai žmona priešinga
Džiugu pažymėti, kad garbin
“plačiąją tėvynę”.
skirta į karo ligoninę. 1918 m.
goji sukaktuvininkė, pasiekusi
vyrui...
Lietuvos vyriausybės
kovo mėn. grįžtantiems pabė
amžiaus saulėleidžio, tebėra ta
Michigano universitete dėstąs
apdovanota medaliais
gėliams ir demobilizuotiems ka
pati optimistė, geraširdė ir gili vienas gydytojas tiki, kad, jei
Lietuvos Dukterų dr-jos steigėjas su pirmininkėmis. Steigėjas ir kapelionas
riams į vokiečių užimtas sritis kun. dr. F. Gureckas su pereitų metų dr-jos pirmininke Birute Briediene
Artinantis antrajai bolševikų ' patriotė. Mielai sukaktuvininkei žmona yra nedraugiška ar net
vokiečiai čia įsteigė karantiną. (deš.) ir naujai išrinkta 2 metams pirm. Sofija Adomaitiene.
okupacijai, ji su likusia šeima | linkime dar ilgų ir saulėtų me- priešinga savo vyrui, ji išvysto
Persikėlusi čia iš ligoninės, Sta
Nuotr. St. S. pasitraukė į Vokietiją. Schwein- į tų!
reumatinį artritį...

M,
Lt

olerų

yvemmas

BIRUTININKE - KORĖJA SAVANORE

Tautiniam auklėjimui būtinos
ir

vienai išeinančiai, ir pavadinda
ma “Išlydint iš valdybos”.

Birutei Briedienei:
Prabėgo metų vargo dienos,
Lyg sraunios upės nubangavo.
N
Neverk, jei širdį jos apgavo!
Dar bus dienų, dar kais
blakstienos.
Prabėgo metų margos dienos,
Lyg paukščių pulkas
nukrypavo
Ir kas, jei jos jau nebe Tavo!
Kas vakar buvo — širdys
neša!
Kas bus rytoj — parodys
gijos, į
Veržies kovon už laimės lašą,
Vėl... stosi dirbti pasilsėjus!..
Uršulei Lipčicnei::
Žvelk į dangų, žvelk į žemę!...
Visos naktys saule bunda.
Kas diena — nauja pagunda.
Birutei Bagdanskienei:

Nurimk, sesut- Gana raudoti!
Nušluostyk ašaras gailias.
Praeis skausmų laikai
kraujuoti,
Gyvensim mes dienas dailias.
Asmenui, niekad neišeinančiam
(steigėjui kun. dr. F. Gureckui)
ir naujai įėjusiai pirmininkei
Sofijai Adomaitienei:
Darbo rankos, vargo laužtos,
Rodo kelią į rytojų.
Darbo akys, skausmo
graužtos,
Moko tiest sapnus po kojų!..
Pabaigoje pirm. B. Briedienė
padėkojo už puikų bendradarbia
vintą ir nepaprastą susiklausy
mą. Ji poetiškai palygino valdy
bos nares, lyg brangakmenius
laikrodyje, be kurių mechaniz
mas neveiktų, o save tepalygino
su paprasta rodykle.

KALBANT APIE GRAŽŲ
ELGESĮ
Kartais (ir tai dažniausiai)
yra daug maloniau paslėpti su
sierzinimo jausmą ar apsimesti
jo savyje neturint, negu aiškiai
jį parodyti. Dvasios aristokra
tai yra kaip tik tokie dvasios
galiūnai, nugalėjusieji menku
čius gyvenimo mažmožius. Pa
egzaminuokime save, ar suge
bame būti žavėtinai malonios ir
abejingos,
1. kai kas nors kitas parodo
blogą elgesį,
2. kai draugė suklysta ir tuo
apsunkina tave,
3. kai svečio ar viešnios ne
rūpestingumas padaro dėmę
brangiame kilime, apipila stal
tiesę ar įbrėžia mėgiamiausią
baldą,
4. kai atsilankę vaikai išmėto
žaislus kambary,
5. kai svečiai ar viešnios at
vyksta nelauktai, nieko neper
spėję,
6. kai svečiai nepaprastai vė
luojasi vakarienei,
7. kai draugė paskambina te
lefonu nepatogiu laiku,
8. kai jūs turite ilgai laukti
restorane partnerės, su kuria
sutarėte kartu pietauti,
9. kai vyras atsiveda drau
gus namo pietums ar vakarie
nei, iš anksto nepranešęs ar pa
sakęs tik paskutinę minutę.
Daiva Dohilienė
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Vokietijoje moko
mandagumo

Z

Frankfurto mieste, Vokieti
joje, buvo pasamdyta grupė psi
chologų, kad jie pamokytų au
tobusų vairuotojus mandagumo.
Esą, ypač moterys nusiskundžiusios jų šiais laikais rodomu
grubumu.

z

Kodėl moteris brangi?
Po to, kai vyras išleidžia pa
sakiškus turtus dėl moters, jis
tikrai turi teisę vadinti ją
“brangioji”.
— Anonimas

Ko moteris neprimato?
Tikrai juokinga, kad žmona,
kuri kiaurai permato savo vy
rą visiškai nepastebi ištrūku
sios sagos jo švarke.
— Anonimas

