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Ukrainiečių literatūra tremtyje
DR. YAR SLAVUTYČ 

Straipsnis, skirtas specialiai DRAUGUI
Dr. Y ar Slavutyč (g. 

1918 m. Ukrainoje), kurio 
straipsnis čia spausdina
mas, yra žinomas ukrai
niečių poetas ir literatūros 
kritikas. 1940 m. baigė 
Zaporyžnios pedagoginį in
stitutą ir II-jo Pasaulinio 
karo metu aktyviai daly
vavo ukrainiečių pogrin
džio veikloje. Po karo, at
sidūręs Vokietijoje, reda
gavo ukrainiečių literatū
ros žurnalus. Yra sukū
ręs ir išleidęs keturis ei
lėraščių rinkinius.

Atvykęs į JAV-es, dr. S. 
nfcjkytojavo ukrainiečių 
augštesniojoje mokykloje 
Philadelphijoje ir tęsė sla
vistikos ir baltistikos stu
dijas Pennsylvanijos un-te. 
Čia įsigijo magistro ir filo
sofijos daktaro laipsnius. 
Nuo 1955 m. dėsto Kariuo
menės kalbų mokykloje.

JAV-se parašė tris kny
gas, nagrinėjančias ukrai
niečių literatūros proble
mas. Praėjusiais metais 
pasirodė jo pirmoji kny
ga anglų kalba — The Mu
se in Prison, kuri buvo pa
minėta Drauge.

Talpinamą straipsnį iš 
anglų kalbos išvertė ir 
spaudai paruošė J. Koje
lis. — Red.

Žlugus nepriklausomai Uk
rainos respublikai (1920 m.), 
daugelis ukrainiečių politinio 
ir kultūrinio gyvenimo vadų 
rado prieglobstį Čekoslovakijo
je, Lenkijoje, Vokietijoje, Pran 
cūzijoje ir kituose Vakarų Eu
ropos kraštuose. Už tėvynės

“Harmonijos jieškotojas” 
Orestas garbina nepaliestą gam 
tos grožį. Pievose ir gojeliuose 
jis išgyvena intymius gamtos 
ir savo sielos kontaktus, sulie- 

Po II-jo Pasaulinio karo! dinančius gėrį ir grožį į neiš-
laisvajame pasaulyje atsidūrę 
ukrainiečiai kūrėjai (viso per 
50) daugiausia apsigyveno 
JAV-se ir Kanadoje, mažesnis 
skaičius Australijoje, Pietų A- 
merikoje ir Vakarų Europos 
valstybėse. Šiuo straipsniu lie
tuvių visuomenę noriu supa
žindinti tik su pačiais žymiai
siais.

Jevhen Malaniuk
(Gimęs 1897) daugelio kriti

kų nuomone yra pats žymiau
sias iš gyvųjų ukrainiečių po
etų. 1920 m. išvykęs iš tėvy
nės gyveno Lenkijoje ir Čekos
lovakijoje, o nuo 1949—JAV- 
se.

DR. YAR SLAVUTYCH

skiriamą vienybę, šis mistinis 
gamtos poezijos pradas jo kū
ryboje kritikų kartais vadina
mas poeto panteizmu.

Nežiūrint kaikurių simboliz
mo elementų pradinėje jo kū
ryboje, Orestas yra klasikas 
pilna žodžio prasme. Poezijos 
forma yra organiškame santy
kyje su turiniu, pagal jo pa
ties formulę: Išmintis turi būti 
giliausia, skonis — geriausias". 
Šioje kūrybos formoje tiesiogi
niai atsispindi ir poeto pasau
lėžiūrinės idėjos.

O. yra ne tik poetas, bet ir 
moderniosios ukrainiečių poeti
nės kalbos kūrėjas. Jo žody
nas išrankus, žodžių reikšmė 
griežtai išreiškianti poetinę 
mintį.

Originalios jo poezijos kny
gos, Metų aidai (Lviv, 1944), 
Siela ir lemtis (1946), žodžio 
karalystė (1952), Svečias ir 
užeiga (1952). Orestas taip gi 
yra žymus ukrainiečių vertėjas. 
Žymesni jo vertimai: Rinktinė 
Stefan Georg poezija (1952), 
R. M. Rilkės rinktinė H. von 
Hofman ir M. Dauthendey po
ezija (1953), Vokiečių poezijos 
antologija (1954), Prancūzų 
poezijos antologija (1954), 
Rinktiniai Leconte de Lisle kū
riniai (1956).

Oresto kūrybinių laimėjimų 
įnašas į ukrainiečių literatūrą 
yra labai žymus. Tarp užsieny
je gyvenančių ukrainiečių poe
čių žymiausia yra

Oksana LaturynskaĮ literatūros pasaulį M. atė
jo kaip romantikas ir nepails- 
tąs novatorius bei kovotojas 

ribų atsidūrę ukrainiečiai rašy-' prieš sustingusias poezijos for- eilėraščių rinkinį, vardu Puoš
tojoj svetimuose kraštuose tę- mas. Jau 1920 m. jis skelbė | nūs blizgesys.. Čia ji apdainuo-

Poetės 50 m. sukakties proga 
jos gerbėjai neseniai išleido jos

Jonas Mekas

sė ukrainiečių literatūros kūry
bines tradicijas.

Čia pat reikia pastebėti, kad 
jau XIX a. antroje pusėje ne
mažam ukrainiečių intelektua
lų skaičiui teko pasitraukti iš 
savo krašto. Brutalus rusų 
imperializmas nepasitenki n o 
pavergęs kraštą, bet oficialiais 
įsakymais (1863 m. ir 1876 m.) 
buvo uždraudęs spaudą ukrai
niečių kalba. Tarp ano meto 
emigrantų buvo vienas žymus 
mąstytojas ir rašytojas — 
Mykhaylo Drahomanov (1841 
—1895), kuris pačią emigraci
ją štai kaip yra supratęs:

“Emigracija yra kartus da
lykas, bet kaikuriaiš atvejais 
neišvengiamas. Prade d a n t 
XVI a., Anglijos, paskui Pran
cūzijos, Vokietijos, Italijos ... 
laisvė nebūtų galėjusi gyvuoti 
be emigracijos ir emigracijoje 
sukurtos literatūros. Ukrainos 
laisvei jos irgi reikia" (Ukrai
niečių Mokslo ir Meno Akade
mijos metraštis Nr. 3,1952.). 
Ir iš tikro, Drahomanov buvo 
vienas iš pirmųjų politinių emi
grantų, kuris gyvendamas sve
tur, labai daug nuveikė sava
jam kraštui.

Mūsų šimtmečio I-je pusėje 
už tėvynės ribų iškyla tokios 
figūros, kaip Dmytro Dontsov 
— tautinis ukrainiečių ideolo
gas, VyačeMov Lypynskyj — 
dvasinis monarchistų (hetma- 
nų) judėjimo vadas, poetai: 
Oleh Olžyč (nacių nužudytas 
1944), Olena Teliha (nacių nu
žudyta 1942), Jevlien Malaniuk, 
Oksana Laturynska, Oleksa 
Stefanovyč, prozaikai: Leonid 
Mosends, Illia Kyrijak, l ias 
Samčuk ir t. t. Šie kūrėjai pri
siėmė biblinio Nojaus turėtą 
misiją, nes tėvynėje likusioji 
paskendo rusiško komunizmo 
tvane. Tremties rašytojai ne 
tik išsaugojo ir iškėlė Ukrainos 
laisvės idėją, bet ir išugdė pa
čią ukrainiečių literatūrą, kuri 
krašte nuskurdo, tarnaudama 
propagandai ir vergiškai pa
mėgdžiodama rusų literatūros 
pavyzdžius.

ja herojiškus Kievo imperijos 
karių žygius viduriniais am
žiais. Rinktinių žodžių plasti
koje atgimsta prieškrikščioniš
kosios mitologijos dvasia. La- 
rynska gausiai naudoja senųjų 
kronikų ukrainiečių epinių dai
nų, ypač kunigaikščio Igorio 
padavimų temas. Ši poetė yra 
taip pat žymi tapytoja ir skulp 
tori.

Todos Osmačka,

gimęs 1895 m. yra tipiškas eks
presionizmo atstovas ukrainie
čių literatūroje. Jau pirmieji 
jo literatūriniai bandymai 1920 
m. pasižymėjo nuostabiu vaiz
duotės pajėgumu. Jau tuo me
tu daug kas tikėjosi Osmačkos 
asmenyje susilaukti plunksnos 
kovotojo prieš Ukrainos laisvės 
priešus. Ir neapsiriko. Jam, 
kaip ir daugeliui kitų, teko 
pereiti sovietinį kančių kelią, 
bet jis ištvėrė. Kankinimas 
NKVD kalėjimuose apsimetė 
psichiškai nesveiku ir tuo būdu 
išsigelbėjo iš rusiško komuniz
mo nagų. 1950 m. atv’’^ i 
JAV-es, o dabar gyvena Kana
doje.

Osmačkos Poetas, turįs 32 
giesmes, yra didžiausias ir 
reikšmingiausias ukrainie č i ų 
poezijos kūrinys pastarųjų tri
jų dekadų laikotarpyje. Šios il
gos epinės poemos herojus yra 
sovietų despotizme kenčiančios 
ukrainiečių tautos personifika
cija.

Osmačka yra ne tik gabus 
poetas, bet ir beletristas. Labai 
ekspresyviu stiliumi parašytas 
Ūkio projektas (1950) išryški
na kruvinus sovietų metodus 
ir nuolatinį terorą, naudojamą 
ūkininkams išlaikyti vergijoje. 
Aukštos literatūrinės vertės ro
mane Žmogžudžio gūžtoje rašy-

tokius voliuntaristinės poezijos 
šūkius, kaip: “Poetas yra mo
toras, poetas yra turbina!”, o 
save kartą pavadino “geležinių 
strofų imperatoriumi”. Istori
jos filosofijos veikaluose, k. t.
Žemė ir geležis (1930), Poly- 
krato žiedas (1939) ir kt. Mala
niuk vaizduoja gyvąją Ukrai
nos praeitį, kurią be paliovos 
terioja įvairūs azijatai. Savo 
vizijose jis mato ir busimąją 
Ukrainos laisvę, paremtą “va
riagų plienu ir Bizantijos va
riu’”.

Neseniai JAV-se pasirodęs 
M. poezijos šeštas rinkinys ro
do poeto linkimą į klasikines 
poetinės kūrybos formas.

Kitas žymus ukrainiečių poe
tas tremtyje yra

Mykhaylo Orest
Jis gimęs 1901 m. Pradėjo 

rašyti trumpai trukusios Uk
rainos respublikos laisvės lai
kotarpyje. Rusų komunistų 
vergijoje jis savo idealistinės 
kūrybos skelbti negalėjo. Į vie
šumą vėl išėjo 1942 m., vokie
čiams Išstūmus rusus iš Ukrai
nos.

Ketveri metai, praleisti so
vietų kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose, ir dramatiniai 
netolimos praeities įvykiai Eu
ropoje stipriai reflektuoja poe
to kūryboje. Tai jo poezijos 
leitmotyvas. Jo mintis kon
centruojasi prie gėrio ir blogio 
problemos. Jieškodamas atsa
kymu j šių pradų apraiškas at
skiro žmogaus gyvenime ir is
torinėje žmonijos perspektyvo
je, atsiremia į krikščioniškąją 
šios problemos koncepciją. Zmo 
gus yra laisvas, pasirinkdamas 
gėrį ar blogį. Tačiau ši laisvė
užangažuoja atskiro individo vaizduoia anaR baisiąsias 
moraline atsakomybę žmonijos ųojeirtyvizaciios dienas, kada

ŽIŪRIU AŠ ATGAL
Žiūriu aš atgal į jus,
mėlyni mano vaikystės akiračiai!
Vartau ir dėlioju
senas ir begęstančias nuotrupas,
ilgesio rankomis liesdamas
kiekvieną veidą, kiekvieną daiktą, akiratį,

siekdamas atgaivint, ir įpilti dar kraujo, — 
išdeginta ir išdraskyta širdim, ir išrėžyta, 
žiūriu atgal, ir prisimenu, ir gal — 
verkiu, —

bet ne, ne akiračių, ir ne jūsų, laukai,
mano bičiuliai, —
o tiktai savo jaunųjų draugų,
o tiktai savo vaikystės,
nesugrąžinamos ,vis tolstančios.

SĖJOS LAIKAS
Kai pirmas tirštas lapų žalesys
nutyška alksnių krūmais, rausvučiais atžalynais — 
laike pirmo miškų žalesio — 
sunkios arklių kojos, plūgai ir kapliai 
ima plėšti juodus, įsigulusius laukus.
Ir visais laukais, visu pavasario skliautu 
girdi botagų pliauškesį, ir varomų arklių, 
ir virstančių velėnų čežesį, 
o augštuose smėlynuos, ir daubų dugnu, 
per įsigulė jusiu dirvonų nugaras 
brūžias kliūdamos ir rėždamosios žagrės.

Jau greit nubals, sušils išartos dirvos,
ribuliuojančio j skaidroj įdulks dangaus skliautai —
ir tiktai sunkūs, dideli laukų vežimai,
su baltais grūdų maišais stovės palaukėmis,
ir tik sėjėjai, užsikabinę ant krūtinių
pilnas sėtuves — žingsniuos laukuose,
ir dusliai dundėdami savo medinėm širdimis
risis sunkūs velenai, šokinės akėčios.
Nes, štai, sultingo, tiršto krūmų žalesio, 
piemenų birbynių, geltonų trainių žydėjimo — 
pavasario lietų ir sėjos laikas.

VASAROS LIETUS
Dundėdamas ant mėlynų šilų kraštų,
ant įliepsnojusių vidurvasario kaitroj akiračių, 
praplėšdamas pritvinkusias ir sunkias debesų skaras, 
ateidavo griaustinis.
Tada atūždavo lietus, šniokštėdamas viršum šilų, 
ir rūkdamas viršum palaukių vinkšnų, 
ant sustatytų lauko žaginių —

dideliais ir tykštančiais lašais
pasipildamas ant kiemo, tvarto stogo,
ir ūždamas ant kelio liepų, liedamasis
varpytinių kartelėmis ir apynių spurgais,
sunkiais ir dideliais lašais
kapodamas per sodų galvas, daržo plotus,
ir kirsdamas per griūvančius rugių laukus,

kapodamas per žirnių virkščias, ir plakdamas 
vidury kiemo paliktus ir mėšlinus ratus;
— tada vėl nueidamas, ūmus ir pilnas vėjo, 
nurūkdamas šilų viršūnėmis, ir krūmų keterom, 
ūždamas virš juodalksnių juodų šakų,

ir tik vaikigaliai, 
taškydamiesi išilgai balas, 
susitvenkusias vidury laukų, ganyklų slėniuose, 
brenda prapliupusiais ir molinais grioviais, 
plukdydami pagaliukus ir medžio skiedras,

ir tiktai vyrai, stovėdami po vinkšnos atlapu medžiu,
žiūri į nurūkstantį per šilą lietų,
klausydamies nudundančio skliautais griaustinio.

tas Sibire. Nuo 1944 m. gyve
na Vakarų Vokietijoje ir vado
vauja Ukrainiečių Revoliucinei 
Demokratų partijai. Jo eilėraš 
čių rinkinys Auksinis bumeran
gas (1946) savo forma yra per
dėm modernus su švelniom ne
oromantizmo tendencijom.

Getsemanės sodo (1950) ro
mane B. vaizduoja vieno kal
vio šeimą, kurioje augę keli be 
galo gabūs vaikai dėl savo tau
tinių įsitikinimų yra pasmerkti 
sunaikinimui. Romano charak
teriai gilūs ir įspūdingi. Roma

nas Tigrų medžiotojai (1944) 
yra išverstas į anglų kalbą ir 
išleistas vardu The Humters 
and the Hunted. JAV-se ir Ka
nadoje vertimas susilaukė la
bai didelio skaitytojų dėmesio 
ir tapo viena iš labiausiai per
kamų knygų (best seller.) 
Newsweek žurnale kūrinys bu
vo pavadintas "aštriu, kaip tig
ro dantis”. Čia pasakojama, 
kaip vienas jaunas aviacijos 
inžinierius Hryhory Mnohoh- 
rišnyj pabėga iš Sibiro vergų 

<Nukelta į 2-rą pusi.)

• Jona« Mekas, kurio eilė- • Romualdas Vildžius mag- 
raščius šiame numeryje spaus- na eum Įaudė baigė Georgetow- 
diname iš neseniai premijuotos no universiteto Užsienio Tar-
knygos “Semeniškių idilės”, 
yra gimęs 1922 m. gruodžio 23 
d. Semeniškių k., Biržų apskr. 
Mokėsi Biržų gimnazijoje ir 
Mainzo universitete, Vokietijo
je. Kartu su broliu Adolfu da
vė kūrinius: “Trys broliai” ir 
“Knyga apie karalius”. Daly
vavo “Prozos” antologijoje. Jo 
eilėraščių yra “Poezijos anto
logijoje”. Premijuotasai jo kū
rinys “Semeniškių idilės” buvo 
spausdintos “Aiduose”, paskiau 
pasirodė atskiru Aidų leidiniu, 
spausdintu Pranciškonų spau
stuvėje. Čia jisai ryškiais dau
giaspalviais dažais vaizduoja 
keturis metų laikus — pavasa
rį, vasarą, rudenį ir žiemą — 
savo gimtųjų Semeniškių aplin
koje. Recenzuodamas tą kny
gą “Drauge” praeitais metais

JONAS MEKAS

Pr. Razminas apie ją atsiliepė: 
“Tai lyg antrasis Donelaitis, 
bet jau švelnus, estetas, sve- 
riąs žodžius ir vaizdus, juos ly
ginąs, renkąs ir derinąs į vie
ną spalvingą paveikslą”. Idilė
se pagrindinis veikėjas — ne 
ūkininkas, ne žmogus, o pati 
gamta. Gyvendamas New 
Yorke buvo vienas steigėjų žur
nalo “Film Forum”.

• Jonas Krizostomas Ginti- 
la, Žemaitijos kultūrininkas, 
mirė 1857 m. ru?pj. 6 d., taigi 
šiemet sueina 100 metų nuo jo 
mirties. Buvo Žemaičių vys
kupijos valdytoias. Kaikurį 
laiką studijavo Vilniaus univer
siteto fizikos fakultete, iš ku
rio išstojęs baigė Vilniaus ku

nybos mokyklą. Paimdamas 
pagrindinę šaką užsienio preky
bą, jis gavo bakalaureato laips
nį Užsienio Tarnybos moksluo
se. Jis turi 25 m. amžiaus, bu
vo vienu iš pirmaujančių stu
dentų savo mokykloje; praei
tais metais profesorių ir stu
dentų išrinktas į garbės sąra
šą “Who is Who in American 
Colleges and Universites”. Jis 
buvo redaktoriumi savo mo
kyklos laikraščio “Courier”. 
Parodė aktyvumo įvairiose stu
dentų organizacijose. Vildžius 
yra gimęs 1932 m. Lietuvoje, 
gimnaziją baigė Stuttgarte. Ka
rinę tarnybą atliko JAV avia
cijoje, būdamas žvalgybos sky
riuje. Baigęs studijas George- 
towno universitete, įstojo j Co
lumbia universitetą, kur ruo
šiasi pasiekti doktorato.

• Romanas apie Pabaltijį. 
Šiemet iš spaudos išėjo Margue- 
rite Yourcenar romanas “Coup 
de Grace”, iš prancūzų kalbos 
išverstas į anglų Crace Frick, 
bendradarbiaujant su autore. 
Išleido Farrar, Straus and Cu- 
dahy, New Yorke. Knyga turi 
151 pusi., kainuoja $3.

Siužetas imtas iš įvykių po 
pirmojo Pasaulinio karo. Vaiz
duojamas karas su bolševikais 
Kuržemyje. Į Kratovicų dvarą 
atvyksta Vokietijoje karinius 
mokslus išėjęs Erikas (kurio 
motina buvo pabaltietė, o tėvas 
—prūsas). Čia jisai veikia prieš 
bolševikus išvien su savo jau
nystės draugu Konradu ir pa
milsta seserį Sofiją. Autorė tik 
prabėgomis sumini kautynių į- 
vykihs, o daugiau nori koncent
ruotis į tų jaunuolių psichologi
nius pergyvenimus. Sofija iš
gyveną ją supurčiusį smūgį: iš 
trumpo užsim:nimo supranta
me, kad prieš ją buvo pavarto
jęs prievartą lietuvis puskari- 
ninkas, būdamas girtas, ir se
kančią dieną klūpodamas prie 
30 asmenų jos atsiprašė.

Sofija nėra tvirto charakte-
nigų seminariją ir 1809 m. ga- rio. Ji mylisi su Eriku, tačiau 
vo teologijos kandidato laipsnį, i valkiojasi ir su kitais. Pagaliau 
Nuo 1814 m. Vilniaus univer- . jai pačiai visa tai apkarsta ir 
sitete studijavo literatūrą, o ji, palikusi savuosius, išeina į

atžvilgiu. Nors Orestui “blo
gis yra pasaulio valdovas”, ta
čiau galutinėse išvadose jis nė
ra pesimistas. Jis tik šaukia 
žmogaus širdį priimti Dieviško
sios Apvaizdos tiesą ir atgimti 
nusižeminime, meilėje ir atlai
dume.

badas, trėmimai J Sibirą ir be
galinės kančios buvo sukausčiu- 
sios visu kraštą.

Kitas poetas ir beletristas —

Ivan Bahryanyj
(gimęs 1907) buvo sovietų įka
lintas ir keletą metų išlaiky- E. MARČIULIONIENE Dvyliktoji stotis Marijonų koplyčioje

1815 m. gavo teologijos magis
tro laipsnį, pereidamas profeso
riauti į seminariją ir universi
tetą. 1821 m. gavo teologijos 
daktaro laipsnį. Nuo 1838 me
tų tapo Šiluvos infulotu. Mirus 
vysk. Sim. Giedraičiui, buvo 
išrinktas Žemaičių vyskupijos 
administratoriumi ir kandida
tu į vyskupus. Jo kandidatūrą 
palaikė ir caras, tačiau popie
žius nepatvirtino. Vyskupiją 
valdė iki ją perėmė vysk. M. 
Valančius, tada persikėlė į sa
vo gimtinę parapiją — Alsė
džius, kur perkėlė ir savo di
džiulę 20,000 tomų biblioteką, 
kurią vėliau testamentu užra
šė Kretingos vienuolynui ir 
Žemaičių kapitulos bibliotekai. 
Yra parašęs keliolika hebraiš- 
kų raštų, katalikybei tarp žy
dų platinti. Buvo žydų raidė
mis parašęs porą žemaitiškų ti
kybinių knygelių.

• St. Citvaras gražiai garsi
na Lietuvos vardą kitataučių 
kultūriniuose parengimuose Chi 
cagoje. Rugsėjo pradžioje dai
navo švedų kolonijai. Šios sa
vaitės pradžioje dainavo Bis
marek viešbutyje per Chicagos 
Muzikos lygos ir Columbia Me
nininkų organizacijos metinį 
banketą, kuriame dalyvavo 
apie 1,000 žmonių. Jo pasiro
dymas buvo sėkmingas, ir, gir
dėdami lietuvį dainininką, dau
gelis teiravosi daugiau žinių 
apie Lietuvą.

• A. Matu kaitė, baigusi augš 
tąją muzikos mokyklą (piano 
skyrių) Paryžiuje ir įsigijusi 
piano profesorės diplomą grįžo 
į Kanadą.

• Skulpt J. Rakis grįžo į Ka
nadą po savo kelionės į Pran
cūziją, Italiją ir Ispaniją, kur 
lankėsi savo meno studijų tiks
lais.

bolševikų stovyklą, kur yra jos 
ankstybesnis simpatija — bib
liotekininkas žydas. Apsirengu
si kario drabužiais ji su šautu
vu stoja į fronto linijas.

Erikas tą dalinį nugali. Mi
nėtas žydas žūna, o tarp raudon 
armiečių belaisvių yra ir Sofi
ja. Abi pusės išbadėję, neturi 
kur ir kaip belaisvių laikyti, jų 
gyvų nei neima. Sofija paprašo, 
kad ją nušautų jos buvęs myli
masis Erikas. Jis dviemis šū
viais tai padaro. Iš čia ir vei
kalo pavadinimas — malonės šū 
vis. Iš pradžių Erikas mano, 
kad Sofija jo šūvio prašė, prisi
mindama jų ankstybesnius ry
šius, bet paskiau įsitikina, kad 
tai buvo jos kerštas, nes tas nu
žudymas Eriko sąžinę persekio
ja visą gyvenimą.

Nors galima džiaugtis, kad 
autorė turėjo noro gilintis į psi
chologinius pergyvenimus jau
nimo, pavojų supamo, kovojan
čių su desperacija ir vienatve, 
tačiau veikalas ko ypatingo ne
duoda, moraliniu atžvilgiu aiš
kiai neigiamas, lietuvis jame 
pavaizduotas labai žemas. 
“Draugo” kultūrinio priedo re
daktorius, pasiteiravęs pas pa
čią autorę, ar ji kartais pati 
nėra pabaltietė, patyrė, kad ji 
Pabaltijy net nėra buvusi, yra 
prancūzų ir belgų kilmės, tačiau 
aprašytieji įvykiai esą teisingi, 
jai papasakoti vyrų, kurie daly
vavo tose kovose.

• Rr. Zumeris, netaip seniai 
laimėjęs premiją už savo kūri
nį "Gyvenimo keliu”, nuo rug
sėjo 17 d. pakviestas redaguo
ti Melbourne leidžiamą savait
raštį “Tėviškės Aidus”.

• Dail. V. Kasiulio darbų 
paroda spalio mėn. vidury ren
giama Stoekholme.



Vasyl Darna,
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MŪSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

gimęs 1908 m. 
simbolistas su 
atspalviais,
ukrainiečių

K. DONELAIČIO RANKRAŠČIAI
k. Donelaitis, kaip žinoma, Lituanistinė disertacija 

savo kūrybos nebuvo nieko pa
ruošęs spaudai. Jam mirus (1780 
m.), jo našlė visus rankraščius 
atidavė Valterkiemio klebonui 
J. G. Jordanui. Vėliau kaimyni
nės parapijos klebonas J. F. 
Hochfeldas visus ar bent daugu 
mą tų rankraščių nusirašė. Da
lis J. G. Jordano turėtųjų rank
raščių karo metu (1812 m.) žu
vo, išliko tik dvi K Donelaičio 
poemos dalys — “Pavasario 
linksmybės” ir “Vasaros dar
bai” ir dar šis tas. Visos ketu
rios poemos dalys pirmą kartą, 
1818 m., iš likusio originalo ar
ba Hochfeldo nuorašų buvo iš
leistos Liudviko Rėzos. Antrąjį 
šių raštų leidimą paruošė prof. 
A. Schleicheris, o trečiąjį G. H. 
F. Nesselmannas. L. Rėza, leis
damas K. Donelaičio raštus, ne
maža ką pakeitė, savaip perdir
bo, o pastarieji leidėjai, žiūrė
dami pirmoj vietoj mokslinio 
reikalo, stengėsi tuos raštus iš
leisti tokius, kokie paties auto
riaus buvo parašyti. Paskutinie
ji du lietuviškieji leidimai, M. 
Biržiškos ir J. Ambrazevičiaus, 
yra .maždaug rėžinio pobūdžio.

Šiemet Vilniuje pasirodė Z. 
Zinkevičiaus kandidatinė diser
tacija “Lietuvių kalbos jvardžiuo 
tinių būdvardžių istorijos bruo
žai”. Kaip iš pačios antraštės 
matyti, šiame veikale nagrinė
jami tik kaikurie įvardžiuotinių 
būdvardžio istorijos klausimai: 
jų kilmė, fonetinė kaita, links
niavimo sistemos raida ir svar
besnės jų atmainos dabartinėse 
tarmėse. Reikšminė, sintaksinė 
tų būdvardžių raidos pusė visai 
neliečiama, todėl šiame veikale 
teduodama daugiau supratimo 
tik apie darybinę istorinę jų at
mainą. Pats veikalas parašytas 
blaiviai, be jokio ideologinio 
priemaišo, ir todėl vertingas 
lietuvių kalbos mokslui.

UKRAINIEČIŲ . . .
(Atkelta iš 1 pusi.) 

stovyklos ir kurį laiką gyvena 
su tigrų medžiotojų šeima. 
Paskui jam pasiseka prasi
skverbti į Mandžiūriją, bet čia 
jį suima japonai. Romanas 
stiprus intriga ir meniniu api
pavidalinimu.

Plas Samčuk,
Visai moksliškai buvo pasiry-, gim. Vakarų Ukrainoje, yra

vienas iš tipiškiausių senosios 
realistinės mokyklos atstovų 
ukrainiečių literatūroje. Jis 
tapo epochų paveikslus ir juos 
patiekia savo romanuose. Ro
mane Maria (išverstas į pran
cūzų kalbą) jis vaizduoja 1933 
m. badą Ukrainoje. Kad su
naikintų ūkininkų luomą, rusai 
komunistai dirbtinu būdu su
kėlė badą, kuriame žuvo per 
6 mil. žmonių. Kitame romane, 
vardu Rytai, autorius piešia 
Morozų šeimos paveikplą I-jo 
ir II-jo Pasaulinių karų fone.

Samčuko stilius nepasižymi 
modernistams charakteringais 
įmantrumais, bet jo sukurtieji 
personažai ilgai palieka skai
tytojų atmintyje.

Vasyl čaplenko,

gimęs 1900 m., yra rašytojas 
ir kalbininkas. Jo beletristi
nių kūrinių kalba yra gausi ir 
turtinga spalvingais ukrainie
čių kalbos žodžiais. Alaus gė
rėjas vaizduoja XVII a. ukrai
niečių gyvenimą, ypač to meto 
auklėjimo problemas. Kitas ro
manas, Pusantro žmogaus, vys
to 1918—1920 m. Ukrainos ne
priklausomybės kovų temą, iš
keldamas šviesiuosius ir tam
siuosius tos kovos epizodus. 
Čaplenkos raštuose randama 
daug gražaus humoro, todėl jo 
kūriniai, ypač novelės, turi di
delį pasisekimą.

Ukrainiečių literatūrinės kal
bos veikale C. nagrinėja mo
derniosios ukrainiečių kalbos 
kilmės ir išsivystimo klausi
mus.

Dokija Humenna

irgi priklauso realistinei litera
tūros srovei ir yra pati žymiau
sia ukrainiečių beletriste. Jos 
keturių tomų čumak gatvės 
vaikai yra tarsi XX-jo šimt
mečio Ukrainos socialinio gy
venimo epopėja. Kryžminėje 
prarajoje autorė vaizduoja Uk
rainos sostinės Kievo gyveni
mą II-jo Pasaulinio karo metu.

žęs K. Donelaičio raštų kalbą ir 
ypač metriką apdoroti prof. Fr.
Brenderis, bet ankstyva mirtis 
neleido jam šio gražaus suma
nymo įvykdyti. Taigi šis darbas 
dar laukia savo darbininko: 
koks nors doktorantas galėtų 
apie tai parašyti puikią diserta
ciją net ir šiame krašte, nes ne
sunkiai tam reikalui galima gau 
ti neseniai Lietuvoj išleistus K.
Donelaičio rankraščius, kurie po 
karo atiteko Lietuvos Mokslų 
ąkademijos rankraštynui.

Naudodamasis K. Donelaičio 
rankraščiais, kalbininkas ar fi
lologas gali nemaža ką naujo 
pasakyti įvairiose kalbos srity
se, bet visų pirma K. Donelai
čio raštų teksto kritikoj. Pvz.
Donelaičio rankrašty skaitome: 
tave Laurs nusiųs ant Kaskaro 
rečių (parašyta: reczių); bet 
J. Ambrazevičius pastarąjį žo
dį taiso į rėžių. Be reikalo, nes 
nuo senovės yra gerai pažįsta
mas rętis (rętys) “apleistas 
laukas, dirvonas”, savo reikšme 
tolimas nuo rėžio. Arba štai ki
toj vietoj Donelaitis rašo: va
gys vos mėsos grečnos gardžiai 
prisiėdė ir saldžių koštuvių 
(rankrašty: saldžių kosztyvių, 
su kirčiu priešpaskutiniame skie 
menyje) vos dažnai prigėrė. Iš 
Donelaičio rašto ir paties kon
teksto visai aišku, kad vagys 
prisiėdė mėsos ir prigėrė koštu
vių (prikošto alaus); bet J.
Abrazevičius, daugiskaitos kil
mininką pavertęs vienaskaitos 
įnagininku, padarė visą sakinį 
beprasmį, nes iš tikrųjų ne koš
tuvių, bet koštuves gėrė, koštu
vių prigėrė.

Iš Donelaičio Rubinas “Jokū
bas” padarytas Klibas, o turėjo 
būti Kubas, nes dvigubas b aiš
kiai rodo trumpą šakninį balsį.
Galia augštaitiškų lyčių po me- 
džeis, gardžey ir kt. Donelaičio 
kalboj visur sutinkame žemai- p rind|nig romano
tiik* pneveiksnj duldey, kun J. Marijana_jauna ukrainietė. 
Ambrazevičius niekuo nepatei-1 nuošlrdl neryžtinga Mv,
sinamai perdirbo j didiai; neno-1 |<r,§tO patriotė. Romanas tiri-

Poezijoje jis 
impresionizmo 

gausiai naudojąs 
liaudies dainų ir

liaudies epo (ukr. “dumy”) sti
lių. Jo žodynas turtingas di- 
minutyvais ir kitomis liaudies 
kalbos formomis. Vienas kri
tikas, aptardamas jo eilėraščių 
rinkinį Baltąjį pasaulį, Baraą 
pavadino “širdies poetu”. Daug 
kūrinių parašyta religinėmis 
temomis. Jo eilėraščių rinkinys 
Rožių romansas išverstas į vo
kiečių kalbą.

Prieš keletą metų atvykęs į 
JAV-es, Barna pasuko į pro
zos kūrybą. Viename iš savo 
romanų, Rojuje (1952), jis vaiz 
duoja gyvenimą sovietų režime. 
Pagrindinis romano persona
žas, studentų mylimas vieno 
universiteto profesorius, paten
ka į sovietų nemalonę ir kalė
jimą už tai, kad Ukrainą pava
dina rusų kolonija. Nors kūri
nio kompozicijai kiek kenkia 
perilgos šalutinės intrigos, ta
čiau sukurtieji personažai tikri 
ir įtikiną.

Dmytro Cyževskyj

minėtinas pirmoje vietoje tarp 
ukrainiečių kritikų, essaystų ir 
literatūros istorikų. Jau 25 m. 
kai jis gyvena emigracijoje ir 
šiuo metu vadovauja Heidel
bergo (Vokietijoje) u-to Sla
vistikos institutui. Būdamas 
žymus Blavistas, prof. Cyzevs- 
kyj 1956 m. išleido stambų Uk
rainiečių literatūros istorijos 
veikalą. Išleidimą finansavo 
Ukrainos Mokslų akademija 
JAV-se.

Pirmajame tome jis nagrinė
ja ukrainiečių literatūros pačią 
pradžią ir jos vystymąsi iki 
XIX a. vidurio. Su mokslinin
kui charakteringu gilumu ir at
sargumu autorius nagrinėja li
teratūrinius klausimus. Jis 
ypač išryškina ukrainiečių lite
ratūros savitumus ir ukrainie
čių kultūrinius laimėjimus. Šiuo 
metu spaudai ruošiamas ir II- 
sis šio svarbaus veikalo tomas.

KRONIKA
• Silvestras Gimžauskas, ku

nigas, Vilniaus krašto kultūri
ninkas, yra miręs 1897 m. rūgs. 
27 d., taigi šiemet sueina 60

klojamas. Savo eilėraščius kar 
tais rašydavo ant šventoriaus 
mūro, ant koplyčios sienų, kad 
praeiviai galėtų pasiskaityti. 
Pirmas jo leidinėlis — “Link- 
menės”, satyrinis eilėraštis apie

Lietuva motinėle! / Tave naktį 
aš sapnuoju; / Prie tau mano
vis širdelė, 
dainuoju!"

/ Aš tau rašau ir

• Povilas Ragažinskas, lietu
vis kunigas, besidarbuodamas

Rašytojas kovoje už tautos 
laisvę

KUN. S. GIMŽAUSKAS

metų nuo jo mirties. Aušros 
bendradarbis, spaudos draudi
mo veikėjas ir poetas. Dėl lie
tuviškos veiklos rusų perse-

Šio trumpoje santraukoje pa- šytojų kūrinius.

minėjau 10 pačių svarbiausių 
autorių, kad lietuviai galėtų 
susidaryti šiokį tokį vaizdą 
iapie ukrainiečių literartūrą 
tremtyje. Žinoma .reiktų bent 
dvigubai daugiau paminėti, bet triotine nuotaika. Pora jo ei 
ir straipsnis būtų dvigubai ii- iįraščių yra ir JAV išleistoje 
gesnis. “Poezijos antologijoje”. Vie-

Savo gajumu ir reikšme uk- name eilėrašty jis rimuoja: “O 
rainiečių literatūra tremtyje 
yra tapusi svarbiu veiksniu ko
voje už tautos laisvę ir nepri
klausomybę. Ukrainietis rašy
tojas laiko save tiesos pasiun
tiniu ir tremtyje tęsia ukrai
niečių kūrybines tradicijas, ku
rios sovietų režime yra išsigi
musios.

Nevv Yorke veikia ukrainie
čių rašytojų d-ja SLOVO.
JAV-se leidžiami du literatūros 
žurnalai: KYTV — Philadelphi
joje (nuo 1950) ir OVYD (Ho
rizontas) — Chicagoje (nuo 
šių metų pradžios). Toronte iš
eina kultūros žurnalas NOVI 
DNI (Naujos Dienos) nuo 1946 
m., o Argentinoje (Buenos Ai
res) nuo 1950 leidžiamas lite
ratūros žurnalas POROHY 
('Slenksčiai). Muenchene (Vo
kietijoje) išeina mėnesinis lite
ratūros laikraštis UKRAJINS- 
KA LIITERATURNA HAZE- 
TA. Daugelis ukrainiečių laik
raščių, tarp jų du dienraščiai, 
irgi spausdina ukrainiečių ra-

girtybę — išėjo 1870 metais Medeli i no universitetuose, daug 
Leipcige. Rinko tautosaką, ku- skaito. Gilina savo prancūzų 
rią panaudojo K. Būga ir E. kalbos žinojimą ir studijuoja 
Volteris. Išvertė tekstą Hay- portugalų kalbą. Kalbų žinoji- 
dno oratorijos apie pasaulio su- mas jam svarbus, nes dirba prie 
kūrimą ir Mozarto "Te Deum” filologijos katedros. Medelli- 
bei Fuererio mišių. Vertimą no Filosofų ateneum mūsų be
buvo užsakęs grafas Tyzenhau-, tuvį priėmė į savo narius. Ne- 
zas. Tuos kūrinius lietuviškai

j išpildė klierikų choras Vilniu
je. Plačiai išgarsėjo Gimžaus
ko rinkinėlis “Lietuvos Bicziuo- 
lis”, pasirodęs porą metų prieš 
"Aušrą”.

Karštas kovotojas su lenkini
mu, tokiu pasireiškė rinkinyje 
“Juokaunos dainos”. Jau 1888 
m. išleido skaitymo ir rašymo 
pradžiamokslį. Bendradarbia
vo periodinėje spaudoje. Mirė 
Varšuvoje. Buvo gimęs 1844 
m. Kirdeikių kaime, Linkmenų 
valsč. Jo kūriniai persunkti pa

trukus jam teks laikyti paskai
tą tema — Solovjovo filosofi
nės pažiūros . Spinozos meta
fiziką.

• Stasys Yla, lankydamasis 
Europoje, renka medžiagą nau
jam savo veikalui “Šiluvos 
šventovė”.

• V. Skrupskelytė ir D. Ka
raliūtė Paryžiuje studijuos 
prancūzų kalbą ir literatūrą.

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI tr' chirurgai 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligoni. pagal susltarlrna 

DM valandos skambinti telefona
HEnilock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai.
p. p. kasdian Išskyrus trečlad tr
taštad

Rea. tel. GRoveblU 6-5603

Tel. ofiso W4 5-8010, rez. PR 6-7388

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt., 
1—4 lr 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS ~
ŠKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South YVestern Avenne 
vai..- kasdien 10-12 vai. h- 7-6 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso Mefooas: PR 8-883*
Res telef. VVAlbrook 5-6O7*

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenae 

(Kampas 47-tos lr Daman Ave.) 
Vai. kasdien nuo 8—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso LAfayežte S-6O4* 
Rea.: VVAlbrook 5-8048

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

'VTOJAS IR CHTRUFG*'
r"»T’vit» <ivi

3925 W 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80 
vai. vak. Trečlad ir šeštad. 1—4 v. 
P- P.

Tel. ofiso Ir buto Olympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Bei. 1634 8. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1-1 vai. lr fl-8 vai vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. IJtfayette 1-1210, Įel 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ave.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm. antr, ketvirt 6-8:10 v 

Trečlad. tik susitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South VVestern Avenne
(MEDICALi BUILDING )

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
ll vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. lt 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. VVAlbrook 5-8765

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-6700. VamŲ — PR 6-4732

DR. A. M A C I 0 N B'
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 5 Ikt 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-6700 
Rez. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

P. ftllfelKIt. 0. P,
ttp Ortbopedas PruteaAataa

Al uratai Protezai, Med. bau 
“ držai Spec. pagalba kojom

(Arcb Kupports) lr t. U 
Vai . 4 tr 6-8 šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 YV. 68rd SL, Chicago 29, III 

Tel. PHoepect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4200 W. 6Srd St
Ofiso tet REliance 5-4410 

Rezid. telef. GRoveblU. 6-0617 
Valandos: 1-8 p.m., 8-8 p.m.

Penktad. tik po pienų.
Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2886 
Rezidencijos: LAIayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 471 h Street
(Kampas 47tb lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 West 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvrnhall 3-085*
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

Siųskite dovanas ank 

sti Kalėtiems bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar .parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

SIUNTINIAI Į

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS RUBUS, Medžiagas, 
Vaistus, Maistą ir 1.1.

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 
VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mfisų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 S. State Street, sulte 1200 

Cbicago 4, Illinois

")1. ofiso HE.4-6849. res. HB.4-2S24
OR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 YVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penat. 1-4 tr 7-8 
Antr. 1-6, treč.lr šešt pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVI6IUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 Sonth YVestern Avenae 
Chieago 26, III 

telefonas REpubllc 7-46OO 
B.zldencU: GRovehlU 6-81*1
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai: nuo 1-4 lr nuo 8-8:80 v 
«sa Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tet Virginia 7-0036.

Uos tel. BEverly *-*644

Tbl.: YVAbash 2-9354 Mes tarime tiesiogi
nę sutarti su Intou- 
rist Maskvoje nuo 
1947 metų.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 YV. 103 St, Beverly Hills

VaT.: kasdien, Inuo 6 v. v. Jkl 9 v. vi.k 
VaJ,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

Išskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
tkl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUliman 5-6788 
Buto — BEverly 8-8946

rėdamas augštaitinti, jis galėjo 
palikti žemaitišką lytį — didel. 
Pagaliau vok. Mistleir’io verti
mas, kurio pirmoji dalis Done
laičio kalboj prasideda priebal
siu š, nelabai dera su J. Amb
razevičiaus juodvabaliu, kuris 
perdirbtas iš donelaitinio vok. 
Mistkaefer’io vertimo, tuo pačiu 
pradiniu š.

Iš šitų kelių pastabų aiškiai 
matyti, kaip naudingi yra K. 
Donelaičio rankraščiai jo raštų 
kalbai suprasti tiek praktiniu, 
tiek moksliniu atžvilgiu.

tom spalvom pavaizduoja tą 
gyventojų nusivylimą, kurį 
miestui atnešė išlaisvintojai vo
kiečiai. Tiesa, jie išlaisvino 
sostinę iš sovietinio teroro, bet 
patys irigi buvo beširdžiai.

Didysis kelias yra fantasti
nis romanas, čia autorė per
žengia realybės ribas ir vaiz
duoja priešistorinį Ukrainos 
gyvenimą su to meto gyventojų 
rūpesčiais, papročiais, keiste
nybėmis.

Visai skirtingas nuo anks
čiau minėtųjų realistų yra ra
šytojas

DABAR ATDARA — POLISH LOUNGE
5087 ArelMr Arenu. T.I, RE 5-8660

Penkt. Ir šeštad. — Groju JOE JOROSZ 
Sekmad. — Groja LEES DYNAZPDNES 
Pilus Radio Show. — Pasiltnksminslte!

AUGUST SALDUKAS

M R 40 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA M 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

šlNDROVi

Tel. LA3-47*

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-P700 
Rea. RE 7-8867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

MM Weet 71*t Street 
(71-oe ir Oampbell Ave. kampa*)
Vai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak. 
šešadleni&ls 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. VATO. 7—11 e*
Besideoctjas — STroart 8-4*11

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7M Weet 35th Street 
(kampas Halsted lr 85-ta gatv*) 

VAI* 1—4 lr 8:80—8:80 p. p. kas
dien Uskyrus trečiadienius Atidara

ieštadlenlals 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 8-8888, r«. RE 7-8198
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GTDTTOJA8)
2500 W«6t OSrd Street

VAL kaadlen nuo 8—4 p. p. Ir 7:66 
iki 9 vai. Trečlad. tr šešt. uždaryta.

Telefonai GRovehill 6-1598
DR. ALDONA JUŠKA

AKTŲ LIGŲ SPECIALISTE 
- PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 6—12 lr 7—t v. v. pagal 
-usitarimg Išskyrus trečiadienius

V Hzrranetš. V.-’

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 6-1*81

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1467 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 lr 4—7 vai. Trečlad. 

Ir šeštad. tik 10—11 vai.

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 W«t 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltarlrna

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. YYTilpple Street

(Arti Arcber Are.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; S—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
EAfayette 8-464P.

Mamų — CEdarerest 8-778*

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street 
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Reonbllc 7-8618.

Ofiso telefonas — Bishop 7-1816

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Arcber) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ilgos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Ave 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 8-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. tr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6165

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 YVest 71st Street 
(71st lr Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 
LIGOS

2524 YVest 69th Street
((19-os Ir Muplcwood Ave kumpas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčifltS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai
lr kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių

Prlšmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. 3-6446, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki I va. 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutari]

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-6666 

Rezid. 6600 8. Arteslan Ave.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1829 

Pritaiko akiniu/ 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 YVest S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2. nuo 6 Iki 8, tr* 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-8 U

•Tel. Tl'rner 3-6602

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Bronduny, Gary, Indiana

Vai.: pirm. ir treč. 3-8 vai. vak., šešt. 
10-12 vai. prieS piet. Kitu laiku pagal 
Hilai tarimą.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 YVeet «9th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonius 
Telef. REpaMIo 7-92*0 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 8:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akla Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklas br rimas 
4456 S. Oalifornia Ava .TA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kurto 

yra priežastis galvos skaudSJlmo bei 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegyste ir tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam. 
| mokyklos valkus.

4712 South Ashland Ave.
Tel. Y Arde 7-1873 

Vai. 10:80 Ikt 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad Ir treč. uždara

PLATINKITE “DRAUGĄ’



šeštadienis, 1957 rugsėjo 21 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

LIETUVIŲ MUZIKOLOGIJA
l t i

Žymesnieji jos atstovai
JUOZAS STROLIA, Philadelphia, Pa.

Kalbant apie lietuvių muzi- “Melodje ludowe litewskie”. Šį 
kologiją, negalima tylomis pra- rinkinį spaudai parengė lenkai 
eiti pro faktą, kad pirmieji mū- su vyr. redaktorium kompozi- 
sų muzikos literatūros pamin- torium Zigmantu Noskowskiu. 
klai sutampa su žodinės mūsų Lietuvių melodijų pažangumas
spaudos atsiradimu. Mažvydo ... . . ... ....
, . .. ... . , T, ,. Žiūrint grynai iš moksliniokatekizme, išleistame Karaliau- .. a .. .. .
... . ... ... . muzikos taško, šiandien tiesiogciuje 1547 metais tilpo pirmo- x , ’ , . . 6
sios giesmės lietuvių kalba su/e‘k“. Salp ,m,usų'
nota ųuadrata ženklais atspaus pras ** mu 1 e me ° 103

.... . ! savo tonacijomis atitiko kultu-dintonns giesmių melodijomis. . . J .
° ringųjų senovės graikų muzi

kos dėsnius, o savo sąskam-
Į mūsų etnografinę muziką pir
mieji pradėjo kreipti savo dė
mesį Mažosios Lietuvos švie- , .
šuoliai, padrąsinti vokiečių. ku- vumu palygtnus su kitų tautų

biais, ritmu ir takto nepasto-

rie jau nuo 17-jo šimtmečio 
buvo pradėję domėtis lietuvių 
dvasine kultūra ir spausdintis 
mūsų tautosakos dalykų. Kun. 
Th. Lepner savo veikale “Der 
Preussische Litthauer”, para
šytame bene apie 1690, o iš
leistame 1744 m., pirmasis duo
da žinių apie mūsų liaudies mu
zikos instrumentus, o pirmieji 
teoiretiniai nagrinėjimai mūsų 
liaudies melodijų ir muzikos 
instrumentų yra paskelbti T. i 
A. Gottholdo straipsnyje, 
“Ueber Kanklys und die Volks- 
melodien der Litthauer” (Neue 
Preussische Provinzial - Blaet- 
ter Bd. IV. Koenigsberg 1847.)

Seniausias lietuviškų dainų 
rinkinys

Seniausias mums žinomas 
lietuviškų liaudies dainų rinki
nys, kuriame buvo atspausdin
tos 7 dainų melodijos, yra Ka
raliaučiaus universiteto prof. 
Liudviko Rėzos (Rhesa) “Dai
nos oder Litthauische Volks- 
lieder. Koenigsberg. 1825”.

Po Rėzos, mūsų liaudies me
lodijas kaip priedą prie tauto
sakos yra rinkę ir jas paskelbę 
įvairiuose vokiečių leidiniuose 
visa eilė to meto mokslininkų 
ir

melodijomis, buvo keletą šimt
mečių pažangesnės. Juk tokią 
ritmiką, tokį laisvą takto rū
šių nepastovumą ir tik mūsų 
senose sutartinėse terandamus 
disonansinius sąskambius imta 
vartoti daugumoje tik 20-jo 
šimtmečio moderniosios muzi
kos kūryboje. Šito dalyko ne-

Kan. A.
SABALIAUSKAS

žinojo komp. Noskowskis, ku
riam buvo pavesta tvarkyti ir 
redaguoti Juškevičiaus melodi
jų išleidimą, todėl susidūręs su 
lietuviškų melodijų būdingomis 
savybėmis,, jis jas laikė “ano
malijomis” ir taisė, tempda
mas jas ant savo kurpalio. Kiek 
tuo būdu buvo sužalota lietu
viškų melodijų, šiandien sun-

teoriją, giedojimo mokyklą, 
choralo mokyklą, harmonijos 
vadovėlį, studiją apie lietuvių 
dainų gaidas (melodijas). Be 
to, jis rašė apie lietuvių muziką 
ypač apie lietuvių liaudies me
lodijas straipsnių mokslo žur
naluose.

Nepriklausomybės metais
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę, etnografinės muzikos 
dalykų rinkimo ir tyrinėjimo 
darbai iš šalies žiūrint, tary
tum kad buvo sustoję, nes čia, 
plačiau neminint komp. J. Ži
levičiaus asmeniška iniciatyva 
sudarytojo muzikos senienų 
rinkimo būrelio Klaipėdoje ir 
be Brazio melodijų rinkinio, 
daužiau atskirų rinkėjų darbų 
spaudoje nebepasirodė. 1930 
metais sudarytoji tautosakos 
komisija, kurios sąstate nebu
vo nė vieno muziko, o daugu
moje buvo susispietę literatai,1 
visą dėmesį buvo nukreipusi į 
žodinės tautosakos rinkimą. At
rodo, kad mūsų centro švieti
mo įstaigos neturėjo arba ne-
jieškojo žmonių, kurie būtų nu
simanę, apie mūsų, kaip dainių 
tautos, liaudies melodijų rinki
mo svarbą. Net ir šiose įstai- i 
gose buvo pamiršti Stanevi
čiaus žodžiai!

e I
Tautos melodijoms rinkti ko-' 

misija švietimo ministerijos bu-Į 
vo įsteigta 1934 metais, t. y.- 
tik po 16 metij nepriklausomy-į 
bę paskelbus (!) Šiam darbui 
vadovauti pagaliau buvo pa
kviestas muzikas — komp. St. 
Šimkus ir kitas geras muziko 
logas Z. Slaviūnas ir su dviem 
moderniais fonografų apara-l 
tais buvo pradėt a<? sestemin-J 
gas melodijų rinkimo darbas.! 
Po metų ši komisija perėjo į
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K. VARNELIS 

Naujosios marijonų koplyčios 
vitražas. Iliustracija knygos 
“Amžinybei ir tėvų žemei”.

Dr. Tumėninės 
Atsiminimai

kėjimu atlikti tiek daug — ji 
ir praktikuojanti daktarė, pas
kaitas dėstanti profesorė, Vai
kų sanatorijos Panemunėje or
ganizatorė ir vedėja, net ir me
dicinos publicistė, dažnai rašiu
si įvairiais medicininiais, visuo- 
meninniais klausimais savoj ir 
užsienio spaudoj. Nebuvo metų, 
kad dr. Tumėnienė nevyktų už
sienin susipažinti su paskuti
niais medicinos ir mokslo atsie- 
kimais, ar nebūtų steigusi ar 
tobulinusi esamas sveikatos glo 
bos ir visuomenines draugijas.

Būdama principų žmogus, dr. 
Tumėnienė negrįžo tėvynėn, 
nors ten jos vardas minimas su 
pagarba ir. “dėkingumu”. Įvai
riuos laiškuos užtikrinama, jog 
jai “būtų sudarytos sąlygos 
dirbti pamėgtą darbą”. Susilau
kusi gražaus amžiaus, bet pil
nam protiniam ir fiziniam pajė
gume, daktarė verčiau kenčia 
bedarbio panieką (retkarčiais 
jai duodami atsitiktiniai darbai 
savoj srity), nei grįžti svetimų
jų nebekontroliuojaman kraš- 
tan, nors jo taip ilgisi.

Lietuviai neužmirš prof. dr. 
Vandos Tumėnienės - Mingailai- 

| tės nuopelnų pediatrijos ir vi-
! suomeninio gyvenimo srityse.

• Lietuvių Dainoriy choras Į
(toks jų pasirinktas vardas) ' 
gastroliavo Adelaidėje (Austra
lijoje), surengdami lietuvių dai
nos koncertą, kuriame dalyvavo 
apie 400 žmonių. Choro dirigen- 

| tas — Čelnas. Choro būstinė —' 
1 Melbourne. Netolimoje ateityje1 
choras planuoją koncertuoti Syd 

, nėjuje.

• Beata Monstavičienė iš 
naujai įsteigto Lietuvių Tau- A. ŠALČIUS, Great Neck, N. Y. Chicagos išvyko į Paryžių stu-

ku pasakyti. Tokius nesąmo-
šviesuolių: irt Budrius"'rk Gi- mūs’' ,':™dies me,od«l>

sevius, P. v. Bohlen, Fr. Kur- aa,oJ™us praktikavo ir vokie- — _____ ............. ________
šaltis, G. H. Nesselmann, AdJciai, Nesselmann, Amui, Knab sri{, 350 būdingiauaių melo, 

ir kt.).Bezzenberger ir kiti. Didelį Ma
žosios Lietuvos liaudies dainų 
melodijų rinkinį, sudarytą da
limi iš savo paties surinktų, o 
dalimi ir iš kitų rinkėjų gau
tų, išleido Kristijonas Barčys 
(Bartsch) dviejose dalyse Hei
delberge 1886 ir 1889 metais. 
Tame jo rinkiny, pavadintame 
“Dainų Balsai. Melodien litau- 
ischer Volkslieder” tilpo viso 
392 melodijos. Be to, antro
sios dalies įvade yra plačiai ap
rašyti lietuvių liaudies instru
mentai.

Didžiojoje Lietuvoje
Didžiojoje Lietuvoje mūsų 

liaudies melodijas tuo metu 
ėmė rinkti reti mūsų pačių 
šviesuoliai, kaikurie sulenkėję 
bajorai, lenkai ir šiek tiek ru
sai. Simonas Stanevičius 1833 
metais išleido Rygoje 30 melo
dijų rinkinį “Pažimes Žemay- 
tiszkas Gaidys”. Šio melodijų 
rinkinio prakalboje jis pirma
sis viešai iškėlė mintį, kad dai

Kan. Sabaliausko nuopelnai

Mūsų muzikologijai taip pat 
daug yra nusipelnęs kan. A. 
Sabaliauskas (1873 — ?) ir 
suomių tyrinėtojas A. R. Niemi 
(1889—1931). Jie abu rinko 
mūsų dainas ir melodijas šiaur- 
rytų Lietuvoje ir 1912 m. Hel
sinkyje išleido “Lietuvių dai
nos ir giesmės šiaur-rytinėje

tosakos archyvo sąstatą,. | Priimta, kad generolai, poli-
Ligi bolševikų okupacijos ši tikai, artistai rašo atsiminimus, 

komisija dirbo vos 6 metus, Kaikas nustebo knygų rinkoje 
bet 1938 metais ji galėjo iš- užtikęs dr. Mingailaitės-Tumė- 
leisti liuksusinį leidinį “Lietu-I nienės “Mano atsiminimus . Ki
vių liaudies melodijos”, į kurį. tas net apkaltino profesinės eti- 
buvo sutelkta iš visų Lietuvos ^os neturėjimu! Atsiminimai 

ypač nepatiko tiertis, kurie ne
turi ir neturės atsiminimų.

Dr. Tumėnienė prisimena, 
kaip ji, dar prieš Didįjį karą, 
lietuvaitė, užsimojo siekti aug-

dijų ir 30 iliustracijų, o taip 
pat labai gerai paruošta J. Ciur 
lionytės “Lietuvių etnografinės 
muzikos apžvalga” ir Z. Sla-

Lietuvių etnografinės stojo mokslo, ir kaip tai, kad ir jviuno
muzikos bibliografija”. Prieš 
bolševikų okupaciją, 1940 m. 
sausio 1 dieną šis archyvas tu
rėjo surinktų apie 24,000 gai
domis užrašytų dainų, religinių 
giesmių, šokių ir žaidimų melo
dijų, o fonogramomis buvo už-

dijuoti muziką.

MOTER Y3 !VYRAI
Susipažinimui siūloma

RIBOTAM LAIKUI *2.00
Cyclo - Massagre — Physical Therapy 
— Foot Technique padeda kraujo 1 
cirkuliacijai.
ANTHONY GUCOIARDI, Masseur 

7857 S. Halsted St., Room 20(1
Chioa<o, III.

Atdaras pirmad. ir ketv. iki 7 v. v. 
Skambinti STewart 3-3944, Eit. D.

G. susitarimui.

Mieli Tautiečiai,
siųsdami dovanas į Lietuvą ir į kitus už geležinės uždan

gos esančius kraštus prisiminkite, kad
geriausios angliškos medžiagos, avalynė, baltiniai, vaistai 

ir kitos prekės pasieks gavėjus daug greičiau ir Jums kainuos 
pigiaus siunčiant siuntinėlius iš Didžiosios Britanijos per

Lithuanian Dept.
P. & B. SUPPLY CENTRE, Ltd.

8 A, Thurloe Plaee 
LONDON, W. 11. ENGLAND

Teleph. Kensington 2781, Telgr. adr.: SUPCENTRE, LONDON

Reikalaukite kainoraščių. Rašykite Lietuviškai.
Pristatymas garantuotas — visi siuntiniai apdraudžiami.

J?

SIUNTINIAI | LIETUVA — KALĖDŲ SEZONAS
OBB1S siuntiniai 22 svarų svorio. Greičiausias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. Žemiausios kainos. Aukjita 
prekių kokybė. Siunčiame viską kas yra leistina. Siunčiame maistą 
įvairiausių rūšių pagal Jūsų pageidavimą ir pasirinkimą, riebalus, 
mėsos gaminius, pieno gam., vaisius, miltus, įvairias kruopas, sal
dainius šokoladą ir kitką.
pav.: 22 sv. taukų kiaulinių (su muitu ir persiuntimu) $21.90 

22 sv. cukraus ” ” $12.95
22 sv. lašinių

Galite pasirinkti maistą kilogramais ir puskilogramais iš mūsu 
kainaraščių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu $18.30
1 kg. labai ptorų — mm. padų 3.95
Vyriški tufliai su muitu dbigubu padu 12.90
Moteriški bateliai ” 10.95
Medžiagos kostiumam nuo $9.25 ir daugiau.

” ” ” 9.45 ”
Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

O R B I S
Chieago: 4414 S. JRockivell St., Chieago 32, III. Tel. YA 7-2445 
Ceaitras: Toronte, Bathurst St. 298, Toronto 2B, Ont., Canada

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2648 W. 69ih St. RE. 7-1941

ARTHRITIS
A Normai HanA

Sabaliausko surinktų melodijų 
rinkinys “Lietuvių dainų ir 
giesmių gaidos — Melodies dės 
chansons populaires Lithua
niennes” buvo išleistas Helsin
ky 1916 metais. Jame tilpo 
443 dainų, 150 sutartinių ir 42 
liaudies muzikos instrumentų 
melodijos. Kan. Sabaliauskas 
buvo pirmasis viešumon iškė
lęs mūsų sutartines ir aprašęs 
jų atlikimo būdą. Be to, abie
juose savo leidiniuose lietuvių 
ir prancūzų kalba jis aprašė 

ne be gaidos yra lyg kūnas be l mūsų liaudies muzikos instru- 
dvasios, arba dainos žodžiais mentus. Profesorius Niemi, 

betariant “kaip akmu be krau- Keliaudamas po Lietuvą, užra-
2_»» i šė 3500 dainų tekstų ir 1605
Jd •

Lietuvoje”. Rinkiny tilpo 26 rašyta 8050 atskirų įvairios rū- 
melodijos. O didžiausias kan. sies melodijų.

Tolimesnį tautosakos archy
vo veikimą lietuvių muzikologi
jos srity dengia Geležinė Už
danga, todėl mūsų dėmesį ten
ka nukreipti į mūsų etno-muzi- 
kologijos sritį šiapus jos.

• Vytauto Mačernio poezija.
“Literatūros Lankai” savo bib
liotekos antruoju leidiniu spaus
dina Vytauto Mačernio kūrybinį 
palikimą. Vytautas Mačernis y- 
ra vienas ryškiausių mūsų že
mininkų kartos poetų, žuvęs 
1944 metais Lietuvoje. Lig šiol
jo raštų tebuvo išleistos tik “Vi-

melodijas Į fonogramas Be to, ziJOS„ 1947 metaia Romoje „u.
suomių kalba parašė lietu- teratūroa a di

vių liaudies dainų tyrinėjimus.
namas poeto raštų tomas api-

badaudama, geriausiose užsie
nio mokyklose, atsiekė. Ji skai
tytojams pasakoja kaip buvo 
sukurtos Lietuvoje Vaikų klini
kos, ruošiami pediatrai.

Knyga parašyta gražiai, leng
va kalba, iliustruota nuotrauko
mis. Knyga žavi — joje vaizduo 
jama darbščios, kaip bitės, mo
ters veikla, idealizmas, planin
gas gyvenimo būdas. Drąsina 
Tumėnienės užsispyrimas vaikų 
klinikos Lietuvoj prilyginti ge
riausioms Europoj, jos įsitikini
mas ,kad lietuviai niekuom ne
privalo atsilikti nuo kultūrin
giausių pasaulio tautų, amžiais 
laisvų, puoselėjusių savitą gyve 
nimo būdą.

Neatsistebi skitydamas kny
gą profesorės Tumėnienės suge-

COMPTOMETRJO MAŠINRAŠČIO 
MOKYKLA PRADEDA 
RUDENS SEMESTRĄ

Jeigu vis dar tebevargstl dulksta
me fabrike ,tai tuojau skambink mo
kyklos vedėjui P. Kešiūnui, nes tavęs 
laukia svarbus darbas rastinėje. Mo
kyklos adresas —
5543 S. Albany av., Tel. WA 5-4315

FOR THE 
MASS SERVER

A. 45 E. P. Instruction Record.
AT LAŠT an EASY way for the 
Y'oiimg AI ta r Boy to l.eam to Serve 
the Mass. Ideal for Teacher as vvell 
as Student. “The Mass — Serving 
and itcsponses.“ Hi-Ptdelity K('- 
oordlng Full Color Jacket. Prlnted 
leaflet of entlre text included. 
Voices and speaeh by students and 
professors of Qulgley Semlnary. 
Order dlreet for BALTIC D1S- 
TIUBUTORS, 203 N. Wabaah Avė., 
Chieago, III.

$1.98 Prepald 
NO C.O.D.’s PLEASE

Tyrinėjimai SPEARS 
ligoninėje pravėrė durb 
į sveikatą tūkstančiam- 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rheiimatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo 
nių nuo skausmų bei 
invalidismo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pas jū
sų vietinį chiropraktą.

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 20, Colorado

Arthritle Hand

STEIN TEXTILE BENDROVĖ YRA
pirmoją kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

eiSftSj

Labai gaila, kad ši labai tei
singa Stanevičiaus pastaba bu
vo pamiršta daugelio vėlesniųjų 
labai uolių mūsų tautosakinin
kų net ir Nepriklausomos Lie
tuvos laikais. O šie pastarieji 
tai jau tikrai turėjo žinoti, kad 
mūsų kaimo žmonės savo dai
nų niekuomet nedeklamuoja ir, 
paprašyti atpasakoti kurią nors 
dainą, painiojasi ir visai už
miršta. Mūsų dainų tekstai ir 
melodijos sudarė vieną nedalo
mą vienetą ir būdavo tik dai
nuojamos, o ne buvo tik poezi
jos kūriniai, kaip ne vienas mū
sų tautosakininkų samprotavo.

Žymiausias ano meto dainų 
rinkėjas kun. Antanas Juške
vičius buvo surinkęs 5624 dai
nų tekstus. Jo įnasas mūsų 
muzikologijai yra taip pat mil
žiniškas. Po jo mirties liku-

Pirmasis lietuvis muzikos 
teoretikas

Be kunigo Teodoro Brazio 
(1870—1930) mūsų mokslinės 
muzikos literatūros ir iš viso 
mūsų muzikologijos srity būtų 
likusi nemaža spraga. Tai bu
vo ne tik Vytauto Didžiojo uni-

išleido suharmonizuotas, 6 dalį 
dainų su 199 melodijomis "Lie
tuvių tautinių dainų melodijos. 
I”. Išleido Vytauto Didž. uni
versitetas 1927 m. Kun. Bra- 

sias 1852 dainų melodijas 1900 pirmasis lietuviškai parašė 
metais išleido Krokuvos moks-; ir išleido teoretinius muzikos 
lų akademija viename tome veikalus: elementarinę muzikos

ma visą rašytojo kūrybą: “Vi
zijas”, “Metų Sonetus”, gausius 
paskirus eilėraščius ir naujus, 
niekieno dar nežinomus, jo po
etinio žodžio ciklus.

• Vaclovas Cižiūms, pedago
gas, kelių veikalų (jų tarpe — 
“Tautinis auklėjimas šeimoje”) 

versiteto docentas ir uolus dai-; autoriuSt atsiuntė savo straips- 
nų ir jų melodijų rinkėjas, bet į nį knygai “Mano pasaulėžiūra”, 
ir bene pirmasis lietuvis muzi- Knyga jau atiduota spaudon ir 
kos teoretikas. Jis buvo su-1 šiomis dienomis pradedama rink
rinkęs daugiau kaip tūkstantį1 «• 1®* straipsniais daly-
, . . . , ... , . „„„ vauja arti 70 musų kultunnm-
dainų ir jų melodijų, kurių 133

• Doc. Mykolas Skripkiūnas, 
buvęs Vilniaus Valstybinio Pe
dagogikos instituto fizikos ka
tedros vedėjas, mirė Lietuvoje 
rugpj. 24 d. Apie tai mums pra 
neša gavęs iš Lietuvos žinią I. 
Kazlauskas (Perth Amboy, N. 
J.).

FRONCZAK’S HARDWARE 
2606 W. 47 St., VI 7-3138

Elliotts i’aints — Pilnas pasi
rinkimas dažų spalvų. Elektriniai 
ir plumbing reikmenys. Užeikite 
pamatyti pilnų ,,hardware” pasi
rinkimų. Atdara kasdien 9 v. r 
iki 8 v. v. Pirmad. ir ketvirt. 9 
iki 9 v. v.

DAVIDS TOOL SERVICE
8171 W. Grand Avenae
RIVER GROVE, ILL.

Pilnai aptarnaujame pjūklus ir 
žolės pjautuvus:—

• PAAŠTRINAME
• PATAISOME, ĮDEDAME 

NAUJAS DALIS.
Paimame ir pristatome. Iftnuo- 

mojame: paprastus įrankius, moto
rizuotus trankius, reikmenis staty
bai bei remontui, “Rototillers” ir

DONT SHOP ON SUNDAY
AJAX AUTO COMPANY 

AlJTHORIZED OLDS DEALER 1 žolės pjautuvus.

7800 Stony Island Ava. tei,. ommtonb s-ssii
SAginaw 1-1400 —
OPEN EVES.

Nudėvėti ir nebestiprūs baldai 
Naujai apkalami ir sutaisomi 

PRIEINAMOS KAINOS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

WALTER’S UPIIOLSTERY 
OHELSEA HOTEL LOBBY 

LOngbearh 1-3006

I
IMf.lUOIC A I ITI.II. PAIVTIM,
I Aliui awl Oil S2 per i oiti, per win-Į 
il«>»%, sciųpcd, putliol, Chose brandi 
pnlnt. Ilcsiili nlinl, Imliistrlal, Coin- 
■iK'icial. Wc speciali/..- in ehlireln-s, 
M'tiiMils. eonvenis, re<*tories, setninn- j 
ries, liospitals, nrplinnng. s, etc.
Work giiarnnl.t-1 Free 
Call Kl'dzle 3-7»78 — Days nr

VAn Buren ti-2095 l tr\ l-,\i M.\ i

—
Rudens mados vestuviniai rūbai Nuotakoms

Būfnai apsilankykite j 
V I R G I N I A’ S

BRIDAL SHOP
654G S. Halsted St., ENglewood 4-9404
Karališki - romantiški rūbai nuotakai ir pamer
gėms už žemas kainas.

Atdara: Pirmad. ir ketvirtad. vakarais

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui į užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ..................................... $4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, ‘‘antiąue taffe
ta” paprastai $1.98, dabar tik ............................................. 98c

60 colių vilnonės medžiagos ir “flanne!” vyriškiems ir 
moteriškiems kostinmams tiktai ............ ............$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98. tiktai ............................... ..$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
kaip dovaną.
Pas ŠTEIN Ą jūs rasite didelį pasirinkimą įnpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH ŪMIOM AVENUE

PrMMune aiškiai |M<lėmetl iuIlcmi — I3<M» M>. I \IO\ —, ws Slfiu 
TeitJlc yra (ik Šioje vletojts Ir Jokių >k*rly neturi.

i Moka* | rytu k nuo ilainied Nt., bloko į pietus nne 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel MOnroe 6-8152 FREE PARKING

Uiznicriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge”.
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Ramiojo vandenyno pakrantėse
A. TYRUOLIS, New York, N. Y.

Tam tikras abipusis ilgesys žemės: lengvi, vienaugščiai va-
egzistuoja tarp rytinio ir vaka
rinio kranto, tarp Atlanto ir Pa- 
cifiko. Bet tam, kurs įpratęs jū
ros vandenis .matyti iš pietų pu- tgs žmones nUQ 
sės, iš vakarų jie kitaip atrodo:! 
saulė leidžiasi ten labiau prime
na tuos, kuriuos matydavom 
Palangoj.

Ramiojo vandenyno pakrantes 
plauna šiltesnis ir bene drus- 

kingesnis vanduo kaip Atlante, 
bet tiems, kuriuos švelnesnė 
gamta beveik ištisus metus my
luoja, jis pernelyg netoks reikš
mingas. Kai vasarą New Yorko 
paplūdimai nusėti milionais žmo 
nių, kai mirga antros saulės skė 
čių marios, Santa Monikoj vie
tos ir laisvės dar į valias. Lyg 
dar yra svarbesnių gamtos do
vanų už jūrą.

Augštas, erdvus, balkšvai mė
lynas ir vasarą kamuolinių de
besų nepildomas Kalifornijos 
dangus gaubia vandenis ir žemę, 
gaubia kąįnus, miestus, dyku
mas. Beje, tas dykumas! Į Los 
Angeles rojų nepateksi neperė
jęs per Mojavęs (Mohavės) dy
kumų skaistyklą, pr,o tą angą, 
į kurią veda ne Vydūno Prabo
čių šešėlių pasiilgimas ar Dan
tės susidomėjimas pragaru, bet 
paprasta, kasdieninė realybė: 
dieną dideliu karščiu svilinan
čios, naktį gerokai atvėstančios 
dykumos, per kurias tenka ke
liauti mažiausia 6 valandas. Kai 
kuriais keliais iš šiaurės jas ga
lima aplenkti, Maža jose gyvy
bės ar augmenijos ženklų kar
tais per 50 mylių. Didesnių ke
lių oazės keleivį užtat didžiai 
gaivina. Erdvybė sauso okeano,

sarnamiai (bungalovv).
Nakties vėsa ir aksominė žolelė 

Ramiojo vandenyno pakran- 
seno viliojo, 

nors ne tiek patys vandenys, 
kiek žemėj pakelėj užtinkami 
turtai. O paskui pamatyta, kad 
čia ir sveika ir malonu gyventi: 
kad ir kaitrią, bet sausą dieną 
kompensuoja maloni nakties vė
sa, kuri teikia tokio gaivinančio] 
poilsio, kaip turbūt reta kur. 
Kaikam čia bus malonu ir žiemą 
užmiršti, tą šaltą, darganotą, 
kaulus varstančią, reumatizmą 
ir kitas ligas įvarančią. Kai kur- 
nors šiaurėj laukai subaltuoja, 
čia jie kaip tik vešliai sužaliuo
ja: vasaros karštis buvo net pal 
mes rudumu pakandęs. O ką kai 
bėti apie švelnią aksominę žole
lę, kuri puošia namų sodybas: 
ją reikėjo kasdien laistyti, ug
dyti, prižiūrėti. Jos ir perdidelei 
vilnai neduoda užaugti, ją ker
pa, skuta su tam tikrom maši
nėlėm. Doklelius to šienelio pri
pjovę duoda kartą per savaitę 
išvežti. O būtų buvę kuo pašerti 
žirgelius, jei jų vietoj nesiųstų 
benzinu šeriami!

Draugo mašinos ir rinkėjai: V. Matikiūnas, J. Lapaitis ir A. 
Prečinauskas; iliust. naujosios knygos “Amžinybei ir tėvų žemei”

Dėl to pirmiausia čia susitik
si ne su anuo jau apiplikusiu 
klausimu: kaip patinka šis kraš
tas? bet su kitu, naujesniu: ąr 
nemanai čia persikelti? Turbūt 
retas kas drįs atsakyti neigia
mai, dauguma pagalbos, o ne 
vienas iš karto teigiamai atsa
kyti. Noro keltis į lengvesnį, žie 
mos ir šalčių mažiau varginamą 
kraštą itin gausu: kam veltui 
daryti išlaidas kurui ir šiltesnei i 
aprangai, jei už tai galima būtų 
nevieną paketą nusiųsti šąlan
tiems ir kitaip vargstantiems 
tėvynėje. Be noro randasi jam 
ir tikro ryžto: klebono Kučingio 
teigimu, kas savaitę čia atsikelia 
po vieną lietuvišką šeimą, kuriai 
dažniausiai tenka parūpinti ne 
tik butą, bet ir darbo. Nuo 1951 
metų naujai pastatyta daili, pie- 
tietinio stiliaus lietuvių bažnyčia 
buria tautiečius dvasiniam ir 
tautiniam gyvenimui Hollywoo-

žemės, savo saulės ir savo jū
ros ilgesys. Vyresniuosiuose jis, 
berods, nenumalšinamas .nors 
jaunesniuosiuose tolydžio mažė
ja, o trečioj kartoj gal ir už
ges...

AMERAS
SUPPLfC&

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

Gifts for Camera Fans—Autho- 
rized Dealer of Kodak, Ansco, 
Leiea, Bolex, Revere and Bell 
& Howell.

3314 W. 63rd Street 
PRospeet 6-8998

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 

PRISTATOM 

Visokių Rūšių
medžiaga
CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITYVINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272

Apkainavimą Ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

Heleninis džiaugsmai

Nuolat saulės pripildytas dan
gus heleniniu džiaugsmu nutei
kė Ramiojo vandenyno pakran
čių žmogų. Tuo džiaugsmu per
siėmė ir mūsų tautiečiai, nors 
dauguma jų čia dar labai nauji. 
Bet jų akyse jau išskaityti dau
giau euforijos, susižavėjimo 
šiuo kraštu kaip niu j or kiški:) ar 
čikagiškio žmogaus veide ir aky 
se. Teisybė, nevienam jų buvę

tariant Adomo Mickevičiaus žo- nelengva pradžioje, vienas ki- 
džiais. I tas jau buvęs pasinešęs ir grįž

ti, kol spėjo įmanomiau įsikurti. 
O įsikūrę jie čia, berods, visi

Tebevaikšto šv. Pranciškus...

Ramiojo vandenyno pakran
tėm tebevaikšto šv. Pranciškus: 
nuo San Francisco šiaurėj ligi 
Los Angeles pietuose, pakeliuj 
susitikdamas šv. Petrą, šv. Bar
borą, šv. Moniką ir dar daug ki
tų šventųjų. Ir ligi Los Angeles ? 
O kaip gi! Nors losangeliečiai 
šv. Monikos vardą per dieną mi 
lionus kartų ištaria, o šv. Pran
ciškaus gal tik keletą kartų, bet 
miestas priklauso tam serafiška- 
jam šventajam.

Dar 18 šimtmečio gale ispanų 
tėvai pranciškonai, kur dabar 
milžiniškas miestas, tebuvo įkū
rę kaimelį EI Pueblo de Nuestra 
Senora, La Reiną de Los Ange
les de Porciuncula, taigi šv. 
Pranciškaus Asyžiuj atstatytos 
bažnytėlės vardu, nuo kurios ir 
visa jo pasaulinė misija ir gar
sas prisidėjo. Iš to ilgo pavadi
nimo šiandien beliko tik du žo
džiai, kurie be ryšio su praeitim 
bamaž visai netenka reikšmės.

Kai, pagaliau, kalnais žemyn, 
lyg kokiom vingiuotom kaska
dom, nusileidi kokį gerą pusmy- 
lį nuo jūros paviršiaus, atsidūs
ti lengviau, palikęs karštuosius 
tyrus, užmiršęs veidą plakan- ■ 
čius įkaitusius vėjo gūsius, pa-! 
jutęs lengvą vakaro vėsumą, pa-1 
tekęs į palmių pavėsį.

Lietuvis po palmėm

Lietuvis po palmėm — kažkas 
neįprasto, gal ir nepaprasto. Ne 
dėl to, kad jam ten būtų pertoli 
— lietuvių dabar rasi turbūt 
kiekvienam žinomesniam žemės 
kampely — bet greičiau dėl to, 
kas jis, šiaip ar taip, žiemken- 
tis. Palmė jam čia turi atstoti 
eglę, pušį, beržą, žodžiu, visa, 
kas su lietuviška giria susiję. 
O viskas čia pietietiška, kaip ir 
pietiniame kontinente: ir gamta, 
ir žmogus, ir prisitaikymas prie 
gamtos. Erdvės čia dar yra, ir 
namai nešauna augštyn kaip 
Nevv Yorke ar Chicagoj, bet 
stengias, kiek gali, priglusti prie

gražiai, pagal vietinio gyvenimo

stilių ir standartą. Palyginti, mūsų tautiečiai gal dėl to, kad 
augštokos butų nuomos vertė ten liko didesnės jų kolonijos, 
juo greičiau įsigyti savo nuosa- artimieji ar giminės. Dėl to ten 
vybę ir būti ponais sau, o ne svečias labiau ir gerbiamas ir 
svetimiems kišenes pildyti. į vaišinamas, kaip kitose krašto 

Palengva apsiprantama ir su vietose. Tiesiog pasireiškia tas 
tuo kaikieno perdaug išpūstu priežodinis lietuvių vaišingumas 
baubu — smogu, kurio šiaip gal žinomas nuo amžių, kalbant dau
ir nepastebėtum, jei kartais ne- kantiškai. Kiekvienas čia tave'do papėdėse, ji turi gerą antgam 

kviečia ir .meiliai pavaišina, anot 
Vaičaičio, kiek tiktai leidžia iš
teklius. Bet ir labai lengva čia 
prarasti svetingumą, jei tik būsi

pajustum lengvo akių peršėjimo, 
prie kurio betgi priprantama. 
Būna dienų, kada jo nėra ar tik 
tarpais, o arčiau jūros jis ilgi

tinę kaip ir gamtinę poziciją.

Judri bendruomenė

nesirodo, nors seni raštai rodą, j neapdairus ir atiduosi pirmeny- 
kad jau senais laikais tos nege-, bę kam nors kitam, 
rovės kaip tik iš jūros kilta. Bet ge^ Įas vaišingumas bus susi- 
Los Angeles miestas baigia jęS jar įr su įįtu reikalu: su 
spręsti ir šią problemą, nors ir noru svečią turėti amžinai savo 
neperdidžiausią, kaip bemaž iš- tarpe. Jam pačiam bus gerai ir
sprendė ir kitas didžiąsias, ypač 
vandens ir susisiekimo.

jis padidins lietuviškąją koloni
ją, tuo pačiu ir anas ilgesys ma 

i žės, apdils. Trečias Amerikos ir 
) trečias plotu viso pasaulio mies-

Bet kad ir kaip bebūtų graži tas tebėra dar kūrimosi stadi-

Daukantiškas vaišingumas

gamta ir gyventi malonios są
lygos, Ramiojo vandenyno pa
krančių žmogus jaučia, berods, 
didesnį traukimą į žemyną, kaip 
vidurvakarių ar rytų žmogus, o

Taisau ir prijungiu šildymo 
ir virimo gazinius pečius 

ir karšto vandens tankus.
Šaukite nuo 6 iid 9 vai. kasdien 

šeštad. visą dieną.
TEL. PROSPECT 8-2266

joj: kažin ar jame buvo prieš 
50 metų lietuvių, tai yra tuo me 
tu, kai Upton Sinclair Džiunglė
se aprašė Chicagoj beplušančius 
skerdyklose lietuvius (jis pats 
Los Angeles prieš kurį laiką so
cialinėm reformom išgarsėjo ir 
vos Kalifornijos gubernatorium 
neliko).

4

Dėl to ir lietuvių bendruome
nė čia judri, gyva, gerai infor
muota ir komunikuojanti: nau
jas tžmogus čia greit pastebi
mas ir taip veik nedingsta kaip 
Chicagos ar Nevv Yorko “džiun
glėse”. Informacija čia greites
nė nei per kokį dienraštį, nors 
Los Angeles teturi nlėnesines 
Lietuvių Dienas, kurios turi ap
tarnauti tiek vietinius, tiek ir 
visos Amerikos lietuvius, kaip 
vienintelis tos rūšies iliustruo
tas žurnalas, energingai leidžia
mas ir gabių redaktorių reda
guojamas. Tad ir kultūriškai čia 
lietuviai kyla, ypač apsijungda
mi Laisvųjų Menų klube.

Bet yra dar ir kitas, dar di
desnis ilgesys nei anas žemyno. 
Jis paslėptas giliai, pačiose šir
dies gelmėse. Tai gimtosios savo

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MŪSŲ KAINOS MAŽESNĖS 

NEGU KITUR!
— o ---

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps kiek 
yra reikalinga vienai eilutei ar 
kelioms.

Pasirinkimas didžiausias
DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUVE ŠIOJE 

APYLINfiJE

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valaJMlos: Kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

HENRY S.

215 VVEST JACKSON AT WELLS

Tel. WEbster

9-4187

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. RJRTONO BENDROVĖJE
I 3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAIumet 5-1064

Atliekame dideliu^ ir m^žus automobilių remontus. Lyginimą*, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav

2641 West 7lst Str. (Kampas Talrnan Ave.) 
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Ave., Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, IIL, YArds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

IDISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. Hl., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS ft LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.f Chicago 8, III.

SKIP’S SELFWlr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES _ VVALBROOK 5-8202
September, Rugsėjo 19, 20, 21 d. d.

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
MONNET THREE STAR COGNAC Lifth $4.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $. j 39

ASSORTED IMPORTED GERMAN WINES $1-39
MANDOCREMA (GOLD DROPS) IMPORTED

M ARS AL A WINE Fifth $2.59
ASSORTED IMPORTED LIQUEURS Fifth $2-89
SCHENLEY GIN, FULL QUART

Quart $3.33
LOWENBRAU IMPORTED BEER

Case of 24 bottles $7-95

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieagoa Ravinga Bendrovės praeitimi, nno pat j<w įaikfirimo 
1924 metaia. |oa pavyzdinga bir.nio tvarka, ypatingai indėlių aangumo ir divi 
dėmių našumo atžvilgiu, nėra aangeanėa ir pelningesnės įstaigon pasidėti tau 
pomna pinigus. Pasidėję taupiniua paa mua gausite ne tiktai saugume jų 
apdraudimu iki $10.000.00, augStą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimu 

elfui uš kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti
raiipytoju patogumui Chieagoa Savings Bendrovės Jataiga vra viena iš gra 

riniiaiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėle
Lietuviai gyvenantieji už Chieagoa ribų, nežifirint kurioje Hnvieuvtų Va’ 

<♦' hm dalvje iie begyventų, gali taupyti pinigus paktu
RaŠvkit.e dėl informaeijų. Mūsų turtą* R2I .ihmi.ihio no

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
0245 So Western Ave. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago (llinob

Ytdar* pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 lkl 4, ketvirtadienį ann 9 lld b 
Trečiadienį uždaryta vtną dieną, o šeštadienį nno 9 Ud 2 valandos |» piety

--V--

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS
BRANGESNIS UŽ AUKSĄ

Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HIFI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kasdien iki 6 vai., pirmau. ir ketv. Iki » vai. Sekm. uždaryta

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Ave. Telel. Virginia 7-7097

OFISO VALANDOS:
Pirmad antrad. penktai!. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad 9 vai ryto iki 4:30 p.p Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v

NAUJI omeu TU O KAI- NAUJAUSI KSAUSTTNN (ŠANKIAI 
HAtf KIŠTU AATTKINIAS-SISUS ISSĄŽININGAS AATASNAUHAt

,i JUOZAS NAUJOKAITIS
|| 2022 W. 69 St. CHICA60 36, tLV Tei. WAIU>alc 5-3209

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti lld >10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., j vakarus nuo Califomia Ave.

CHART.ES ZEKUS, Sekretorius

CHART.ES


šeštadienis, 1957 rugsėjo 21

PROBLEMATIKOS TEMPAS 
PAGAL SAVO KURPALĮ

JURGIS GI J AUD A, Los An-elcs, Calif.

Laivas Tolstojus savo garsųjį eilių poemos apie lietuvių pro- 
Prisikėlimą parašė 1899 metais, istorę. Nekalčiausioji tema da- 
Tai yra tam tikrais atvejais barčiai ir jos politrukiniams ver
kontraversinė knyga. Milžiniš
kas romanisto talentas sujung-

petams, juo labiau, kad tose 
poemose niekas nekovoja dėl

tas su rūstaus pamokslininko savo krašto laisvės, bet kon- 
karščiu. Smerkimas socialinio fliktai eina tik įtartinos savo 
gyvenimo tamsybių, bet tas
smerkimas tik didesniam kon
trastui išreikšti: pasaulis galįs 
būti geresnis. Visus romano jieš 
kojimus: estetinius, etinius, mo 
ralinius, socialinius apvainikuo
ja išvada, apreikšta prieš du 
tūkstančius metų: jieškokite 
Dangaus karalystės ir jos tie
sos, viskas kita atiteks jums.
Ta citata romanas užbaigiamas.

Mes, turėdami prieš akis pen
kių šimtų puslapių romaną, su
vestą į tą citatą, pridurtumėm 
dar, kad “ Prisikėlimas” yra 
ir didaktinis veikalas.

Kitaip tai atrodo dabarties li
teratūros aiškintojams Rusijo
je. Ilgoką laiką daug senų rusų 
literatūros klasikų raštų nebu
vo pakartojama naujomis lai-

tikrumu mitologijos rėmuose.

Antrame tome sutilpo vaidi- 
"imai: Kuprotas oželis. Pinigė
liai, Didžioji mugė ir kt. jau 
žinomi mums iš Lietuvos lai
kų.

Trečias tomas beveik visas 
yra pripildytas “Šventmare” ir 
žemaitiškais pasakojimais. Pla
čiausiai žinomo Čiurlionienės 
veikalo, “Aušros Sūnų” dramos, 
tame trijų tomų rinkinyje nėra. 
Jis pasidarė toks pat nežino
mas Lietuvoje, kaip Rusijoje 
pasidarė nežinomas Dostojevs
kio romanas “Biesy”. Net pa
ti autorė savo neilgame autorės 
žodyje pirmo tomo įvade tekal
ba tiktai apie savo sovietinio 
laikotarnio poemas, kur knibž- 
dė knibžda laumių, vilkolakių,

domis. Valstybei kontroliuojant raganų, vaiduoklių... užmiršda-
tą kultūrinio gyvenimo sritį, y- 
ra labai nesunku tildyti tuos 
varpus, kurie kadaise skambė
jo iš Rusijos visam pasauliui. 
Tačiau ir valstybė išeina pralai
mėtoja prieš tuos didžiuosius 
vardus, kurių veikalai priešta
rauja visai esmei naujos tary
binės sistemos. Valstybės vy
rai ne iš kelmo spirti, ir jie ran
da išeitį: pakartos valstybinės 
leidyklos Tcdstojų, ir Dostojevs
kį, ir Leskovą, bet papildys juos 
savo sovietinės išminties aiški
nimais. Taip pasirodo ir “Prisi
kėlimas” (1948 m. laida), ku
riam paaiškinimus suteikia S. 
Byčkov. Paaiškinimas skaity
tojui, kaip sovietinis žmogus 
privalo suprasti tą L. Tolsto
jaus veikalą. Paaiškinimas ne 
bet koks, bet netgi 30 puslapių 

• ilgio, o įimant teksto smulku
mą, lygus visam dešimtadaliui 
originalo, “Prisikėlimo” teks
to.

Raudonasis Byčkovas aiškina 
Tolstojų

Iš to pono Byčkovo sužinome, 
kad L. Tolstojus buvo visai ne
toli nuo pakeleivio rolės su di
džiąja kompartija. Didžiajam 
seniui, besmerkiant caro reži
mą, trūko tik mažo žinojimo, | 
jis nedrįso pratęsti savo jieš- 
kojimą toliau ir pasmerkti jo 
nuosavą, jo išjieškotą krikš- 

. čionybės supratimą. Dabar, at
siprašome, duodame skaitytojui 
“Prisikėlimą”, kuris tik iš da
lies teisingas. Romanas gerai 
vanoja caro režimą, bet esmi
nes krikščionybės problemas ke 
lia augštybėsna.

S. Byčkovas buvo pasiryžęs 
išversti L. Tolstojų ant savo 
kurpalio, ir tas dvelkia į mus 
žinomu gyvenimo farsu, kada 
tan paveikslan, kur Leninas ir 
Trockis susitinka su revoliuci- 
ninkų minia, Stalino viešpata
vimo laikais, Trockio vieton bu 
vo įpieštas Stalinas.

Gyvenimas, kurio esmėje glū
di kruvinas farsas, gimdo daug 
juokingų prietykių. Jų tarpe ir 
S. Byčkovo tolstojiškos prigim
ties aiškinimas, ir L. Tolstojaus 
jieškojimų pristatymas sovieti
nei publikai po byčkovišku pa
dažu.

Čiurlionienės raštai 
okup. Lietuvoj

Peršokdami į lietuviškų temų 
darželį, po L. Tolstojaus kal
bame apie Sofiją Čiurlionienę 
Kymantaitę. Jos rinktinių raš
tų rinkinys 1956 metais pasi
rodė Vilniaus mieste. Lšleido 
Valstybinė Grožinės Literatūros 
leidykla. Mus pasiekė to rinki
nio trys pirmieji tomai, iš ku
rio neaišku, ar tai yra pilnas 
Čiurlionienės raštų rinkinys, ar 
tuos pirmuosius tomus seks dar 
sekantieji. Leidinyje viešpatau
ja keista tvarka chronologiniu 
požiūriu. Pirmais veikalais ei- 

■ na tie, kurie datuoti 1940 mt. 
Tarp jų tremtiniui skaitytojui 
nežinomoji “Giria žalioji”, “E- 

(įžerai”, "Vaiva” etc. Tai baltųjų

K

DTENRAfcTIS DRAUGAS. CHTCAGO TLLTNOTS

šoniniai altoriai marijonų koplyčios prie Draugo
Iliust racija knygos “Amžinybei ir tėvų žemei’’

paprasti buržuaziniai veikėjai,! norima imti ateities pramaty- 
kurie gynė savo siaurus klasi- mu* 
nius ar net konfesinius intere
sus J. Kličius rašo dar, kad a- 
r.o meto lietuvių spauda ir Švent 
marėje minimas laikraštis- “Tė 
vynės Tarnas”: knygoje nušvie

Pavėluotos politinės 
pranašystės

Tačiau politinės pranašystės 
tiktai tos geros, kurios eina

Žmogus, kaip ir augalas, jau
čia įtaką atmosferos, kuri jį su
pa. —Tarcnettl

čiamas kaip didelis kultūros švy ; atpakaline data. Taip yra ir čia. 
turys ir net pažangos veiksnys, | *^e*Su Šventmarė būtų para- 
nors tik čia buvo susispietusi tame pat laikotarpyje, ku-

(Nukelta j 6 psl.)

►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 19.”>8 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hl Ei FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos 
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite šią modernišką

elektronikos parduotuvę

VIKTORU K O Z I C O 8 
'.letuvišk. gazolino stotis lr auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

d759 8 WESTERN AVB. PR 8-9633

ma šnektelti apie savo gyveni
mą Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpyje, kur ji tikrai garse 
jo savo, kad ir silpnais sukar
pytais, “Aušros Sūnumis”.

Ir kodėl autorė tokia užuo
marša — jai toks gražus ir kū
rybingas laikotarpis iškrito iš 
galvos? Ir kodėl leidykla tokia 
neatydi — “Pinigėlius” pastebė
jo ir įdėjo rinkinin, o “Aušros 
Sūnų” nepastebėjo, tuo prigau- 
dama skaitytoją? Ar tasai ura- 
patriotinis lietuviškas veikalas 
virto “nerinktinis” greta šių 
“rinktinių”, kur vieta ir “Pini 
geliams”? O gal sekančiame to
me mes sulauksime ir “Aušros 
Sūnų”, kaip rusai sulaukė dabar 
Tolstojaus “Prisikėlimo”?

Reikalas labai aiškus: Čiur 
lionienės mitologinėse poemėlė
se knibžda vilkolakiai ir aitva 
rai, ir vaiduokliai, o realiame 
1956 m. gyvenime knibžda “li
teratūriniai politvadovai”, tas 
amžinas palydovas bet kurio 
visuomeninio reiškinio. Tarp tų 
vilkolakių, miškinių, vaiduoklių, 
šiame “rinktinių raštų” leidiny 
je, bene pirmuoju smičiumi, trau 
kia literatūrinis politvadovas J. 
Kličius.

Čiurlionienė okupantų 
komentaro akimis

Farsas su Tolstojaus aiški
nimu (Byčkov), pasikartoja ir 
Čiurlionienės “rinktinių rastų” 
leidinyje. Čia J. Kličius “atsklei 
džia” visus jos apysakos “Švent 
marė” užnugarius. Aiškintojas 
įtaigoja skaitytoją, kaip reikia 
suprasti tą apysaką, ir kaip jos 
suprasti nereikią.

“Šventmarė” parašyta 19371 Tuo keliu 1937 m. ėjo Čiur- 
m. Tariamės, kad ta ilgoka apy-1 lionienė ir daugelio nebuvo tai 
saka yra žinoma skaitytojui, I suprasta. Bet J. Kličiui, kuris 
bent dar neprimiršta. Apysaka parašė tai “Šventmarei” savo 
parašyta talentingai, ir dėl jos analyzę suprantama viskas, 
kalbos, ją galėtumėm priskirti1 Jam suprantama, kad toje apy 
prie tų klasiškai paprastų mūsų sakoje Čiurlionienė patiekė “pa 
moterų kvarteto kūrinių. Dėl jos žintinę medžiagą apie aprašomą 
kondensuotumo vidaus vyksmo laikotarpį”. Kad: “neužtarnau- 
atveju, autorė pasiekė pasigė- tais patriotais dažnai vadinami
retino intrigos suraizgimo. Dėl i__________________________________
veikalo ideologinės pusės tektų
iškrypti iš grynai literatūrinių 
savybių ir pratęsti “Šventma

tamsiausia reakcija.

J. Kličius, žūtbūt, buvo pasi-! 
ryžęs, kaip Byčkov “Prisikėli-, 
me” įrodyti skaitytojui, kad |
“Šventmarė" yra parašyta smer 
kimo ženkle reakcijai — politi
nei ir klerikalinei. Kad ta apy- į 
saka yra tikras ano meto Lie
tuvos provincijos tikrovės de
maskavimas, kur Lietuvos Iais- S 
vės prošvaistėmis rūpinosi tik Į 
reakcinis lietuviškas elementas, 
norėjęs caro vietoje užkrauti 
savo jungą “darbo liaudžiai”. į 
Norėdamas rasti atsparą, aiš
kintojas, šiek tiek padidina dak _ 
taro socialisto vaidmenį apy-! Csates - Service) 
sakoje. Jo drąsokus posakius ( sumenąs

8821 S. Halsted — OUffslde 4-5005 
Atdara: kasdien 9—0, pirmadieniais 

lr ketvirtadieniais 9—9 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

iii dai no
TELEVISIOn

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI nauja

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AHLCONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

rėš” svarstymą į ideologinę plot 
mę. Bet niekas negali abejoti, 
kad “Šventmarė” rašyta su pro' 
lietuviška tendencija. Kadangi 
visi veikėjai yra švelniai sušar
žuoti, netenka čia kovoti su ma 
lūnais plačioje ideologinių aiš
kinimų plotmėje. Juo labiau da
bar, kada jau niekas nesipyk- 
tina, jeigu autorius nušneka a- 
pie parapijos gyvenimą iki to 
pat kambario, kuriame plauna
mi nešvarūs baltiniai. P. Jur
kaus “Smilgaičių Akvarelė” pa 
rodė, kad vakarykščiai taboo, 
mūsų dienų sąlygose jau nebe 
taboo, bet tema nusišypsoti. 
Gyvenimas visur yra gyveni
mas ; gabiam autoriui jis įdo
mus, šakotas ir įvairus, net ir 
mažo miestelio klebonijos sie
nose.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO TROY ST.

Telef VAlbrook 5-7670 ii 
Glbson 8-4938

• Gen -ralis kontraktorius nau 
Jų namų statybai. įvairiems re
montams Ir namų pertvarky 
mams • Turime dideli patyri
mą namų statyboje. • Patys 
itllekame cemento lr medžio 
darbus • Apkainavimal nemo

PERKRAUSTAU
b a i. n u s

Vietoje ir iš tnlian

K. EIDUKONIS
2313 W. Olst St., Chicago, IU. 

Tel. PRescott 9-2781

MOVING
.4 BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymua bei pervežimus 
!š tolimų ir artimų atstumų

Tel. Blshop 7-7075

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

lfl WGEP stoties — Banga 1190 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—1 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKT.tD.

8:45 lkl 9:10 vai. ryte 
SEftTAD. 8:10 Iki 1:10 ryte

SEKMAI*. 8:80—9:10 y. r. U stoties I 
WOPA — 1400 kll.

7159 8o MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29 III HKmlock 4-1411

D A 2 Y M A 8 
DEKORAVIM A8

VL. VAITEKŪNAS
Dažome tr dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravl- 
mn technikomis bei paveiks
lais BAŽNYČIAS. HAI.E8, 
OTVENAMUOHIUH NAMUS 
Iš virinus tr Iš oro

Ekspertas vidaus dekora
tyviam (rengimui — interlor 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų Ir 
kt. Turime visus draudimus. 
7144 S. SACRAMENTO AV.

T«l. PRospcct 8-2215

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PKospect 6-7960

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Cicero, Hl.

TOvvnhall 3-6670 
Blshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federai Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Čhicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federai 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą, dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMRK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

T? I

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITU PREKIŲ,

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

Standard Federai Savings
X-..

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32
(Archer Ave. a» Sacramento)

PHONE: Virginia 7-114 I

jiiLuiLIiLuiLuiLu Lu ttu i

crane savings '’TJ'r
2555 WEST 47th STREET LAfavette $-106$

H K Metkiewir.». prea; E K Itetkleertea, eekr Ir advokatas

Mokam* sukfltus fll.latenaliua KSrtamf tokius Parduodame Ir perkame | 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

IVa/IAklte taupyti atidarydami ląsknltą šiandien. Apdrausta Iki 310,000

Darbo valandos pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 v«J. vakaro, 
antr. Ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o aett. nuo 9 iki vidurdienio, j
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Knyga apie Žmuidzinavičių
M 4

JUOZAS GOBI S. Los Angeles

Vėl atėjo dovana iš okupuo- matome šiame albume, nėra nė 
tos Lietuvos — tai žymaus lie- vieno paveikslo, kuris vaizduotų 
tuvių peisažisto Antano Žmuidzi Maskvos “grožį ir didybę”. A. 
navičiaus kūrinių albumas, ant- Žm. siela įdėta į Vilnių, į Ne- 
rašte “Antanas Žmuidzinavičius muną, į Lietuvos piliakalnius, į 
TSRS dailininkas”. Albumas iš- Lietuvos ežerus ir jos gamtos 
leistas Valsty Dinės Politinės ir grožį. Mackonis rašo, kad A. 
Mokslinės Literatūros leidyklos žm. yra sukūręs apie 1,500 pa
vilniu je 1957 metais. Ši knyga veikslų, taigi šioj knygoj tepa- 
— albumas — sudarytas iš I dai rodyta apie dešimtą dalį jo su- 
lininno J. Mackonio įvado į A. kurtų paveikslų.
Žm. kūrybą lietuvių ir rusų kal
bomis. Tekstas iliustruotas 26 
paveikslais.

II 99 reprodukcijos, iš kurių 
16 spalvotų.

III. Parodos, kuriose dalyva- jg Arizonos, Kalifornijos, Šve- 
vo A. Žmuidzinavičius. (Tokių dijos, Vokietijos, na, ir iš Mur- 
parodų nuo 1902 iki 1956 m., mano, šiaurinėj Europos Rusi- 
buvo 108). joj. Knygoj reprodukuoti pa-

Albumo tiražas — 8,000 egz. veikslai rodo, kad A. 2m. yra

A. Žm. yra europietis: jis 
; yra buvęs ne vien Rusijoj, bet 
l ir Lenkijoj, Vokietijoj, Pran
cūzijoj, Švedijoj ir Amerikoj. 
Ir šioje knygoje yra jo peisažų

Išspausdinta Kaune, Valstybi- 
nėų K. Pažėlos vardo spaustu
vėje.

Šis albumas daro labai malo
nų įspūdį: visos iliutracijos ro
do A. Žm. estetišką skonį, jo

plataus masto intelektualas, pa
žįstąs ne vien Rytų Europos, 
bet ir Vakarų pasaulio gamtos 
grožį ir meną, o J. Mackonis tei 
gia, kad 1940 m. A. Žmuidzina
vičius “kūrybingai įsijungė į

sielos jautrumą gamtos grožiui lietuvių tarybinę dailę . 
ir nu-oširdžią meilę jo tėvynei Apie 1930 m. teko Lietuvoje 
Lietuvai. A. Žmuidzinavičiaus Į matyti i® Rusijos importuotą
peisažai gali (kvėpti meilę Lietu- akušerijos vadovėlį, kurio įžan-
.... ' , • i j goj rimtai pasakyta, kad akuše-vai ir tiems, kurie jos niekad J , a-v

ETON AUGŠTESNIOJI MOKYKLA ANGLIJOJ 
Apačioje — grupė tos mokyklos berniukų su savo tradicine apranga

nuoširdžiai pritaria idėjai Pabal- nių koncerte Clevelande su Cle-
tijį garsinti kultūrinėmis prie- velando Filharmonijos orkestru. I ANGLŲ KALBOS PAMOKOS

fakto matyt, kad Lietuvos TSR 
vyriausybė neturi teisės tokio 
titulo suteikti savo “valdomos”

nėra matę, ir sužadina Lietuvos įj°.S mokias tik dėka draugo Į teritorijos mokslininkams, o tai 
Stalino genijui įėjo į platų kelią reiškia, kad “sąjunginės respub- 
ir pasidarė tikru mokslu. Jei Jilgesį tiems, kurie joje yra gi

mę, augę ir dirbę jos gerovei.
Mackonio politinė interpretacija 

J. Mackonis, kaipo A. Žm. kū 
rybos politinis interpretatorius, 
nėra be priekaištų. Sutinkame, 
kad A. Žm. paveikslai “persunk 
ti gilios kūrėjo meilės gimtajam 
kraštui”, kad “toji .meilė jaudi
na kiekvieną žiūrovą, sukelda
ma ne vien estetinį pasigėrėji
mą”, bet nesutinkame, kad ji 
“sukelia pasididžiavimą tarybi
nės tėvynės didybe ir grožiu”.
J. Mackonis kitoj savo įžangos 
vietoj aiškiai pasakė, kad tary
binės tėvynės sostinė esanti 
Maskva, taigi ne Vilnius. Sos
tinė paprastai atspindi tėvynės 
didybę. Iš iliustracijų, kurias

Problematikos tempas . . .
(Atkelta iš 5 psl.)

riame vyksta jos turinys, tai 
yra apie 1890 metus, tada jos portretus, tai tuo jis savo pa- Į 
reikšmė būtų didelė tuo sociali- žiūrų nepraplėtė: juk jis yra 
nio smerkimo momentu, ko pa- nupiešęs dr. J. Basanavičiaus

Mackonis savo .vadą būtų rašęs 
prie gyvos Stalino galvos, tai 
būtų pabrėžęs, kad Stalinas pa
daręs A. Žm-čių tikru dailinin
ku. Dabar J. Mackonis rašo kuk 
liau: “...dailininko (A. Žmuidzi- 
ntvičiaus) pažiūrų ribotumas 
buržuazinės santvarkos metais 
sąlygojo jo kūrybos tematiką, 
jos veiksmingumą”, tačiau be 
atodairos į “pažiūrų ribotumą”

likos” teturi nominalią auto
nomiją; faktiški viską valdo 
“tarybinės tėvynės sostinė” — 
rusiškoji Maskva.

• Juozas Strolia pradėjo rink 
ti Philadelphijoje lietuviškas 
liaudies dainas su melodijomis. 
MažJaug per savaitę laiko yra 
surinkęs apie 80 dainų. Dau
giausia dainų yra padainavusi 
75 metų moteris Veronika 
Dembskytė-Žilaitienė, kilusi iš 
Kaniūkų kaimo, Skirsnemunės 
parapijos, Raudonės valsčiaus.

Įmonėmis. Savo koncerte pianis
tas Kuprevičius išpildys Liszto 
sonatą B-moll, Chopino 12 etiu
dų iš op. 10 ir 25, keturis Gai
delio piano kūrinius, Debussy 

, kompozicijas ir Prokorfijevo so
natą Nr. 7.

A. Kuprevičius yra baigęs 
i Kauno Valstybinę konservatori- 
! ją, gilinęs muzikos studijas Vo
kietijoje, Čekoslovakijoje. Kon- 

' certavo Vokietijoje, Austrijoje, 
i Šveicarijoje, Argentinoje, Ura- 
i gvajuje, JAV, Kanadoje, taipgi 
— Latvijoje. Nuo 1954 m. dėsto
Cleveland Music School Settle-' 
ment. Šį sezoną A. Kuprevičius 
koncertuos Detroite ir Philadel- - 
phijoje. Sausio mėnesį atliks 
Beethoveno sonatų ciklą violen- 
čelei ir fortepionui su Clevelan
do orkestro koncertmeisteriu E. 
Silbersteinu. Kovo mėn. yra pa
kviestas skambinti Griego kūri-
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Pagelbėkite Dabar Savo 
Giminėms,

Draugams ir Pažįstamiems

Planuoja dar rečitalį New Yor
ko Town Hali.

K. GINEITIS 
«4O2 S. Fairflckl Avė., CbUago S*

Tel. HEmloek 4-8037
Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duodu pamokai*. Prieš kurą baigę* 

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad-|''k.tgu« uuiveretteta.
resu: 2511 W. 6»th St., Chicago i ‘ ,lo‘ 25 •*- *»»• “ p*”**“*-
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRcspect 8-4585.

l(-Člas augštas, durys po kairei, arti 
bii-čios gatvie lr Caltfoinla Avė.)

siekė Tolstojus savo “Prisikėli
mu”. Ir tai buvo tikras savo

1951 m. A. Žm. šventė savo| Per tris vakarus ji padainavo 
75 m. amžiaus ir 50 metų kury-Į 33 dainas, bet neatrodo, kad ji 
bos sukaktį. “Ta proga”, rašo j būtų įpusėjusi.
J. Mackonis, “mūsų tėvynės so- • Pabaltiečių draugija Bosto-
stinėje Maskvoje buvo surengta 
A. Žm-čiaus kūrinių apžvalginė 
paroda; parodos lankytojai —

žiūrovas visada matė turtingą darbininkai ir kolūkiečiai, moks 
emocionalų dailininką, giliai at- leiviai ir meno darbuotojai pa- 
spindintį lietuvišką gamtą, ypač lankiai jvertino dailininko kūri

nius, nuoširdžiai gėrėjosi Tary
bų Lietuvos gamtovaizdžiais ir 
jų alsavimu A. Žmuidzinavi
čiaus drobėse; parodos lankyto
jai atsiliepimų knygoje įrašė 
daug šiltų šodžių”. Jei rusai 
taip vertina A. Žm. kūrybą, tai

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržus — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICKiC GROVE
83rd St. and WiMow Springs, Rd.

Willow Springs, Ilinois__

SU MAŽI N KIT SVt)R|
GYVENKIT ILGIAU 

Suliesėkite ir išlaikykite liesumą
Gydytojo priežiūroje 

Skambinti po 2 popiet
DEarborn 2-1010 
DEarborn 2-1016

COMPLETE 
FORMICA KITCHEN
PILNAI ĮRENGIAME

FORMICA VIRTUVES
$1,395 su įrengimu 

ŽEMAS ĮMOKEJIMAS

MARSH KITCHEN
D1VISION IIOUGH MFG. CO

6242 W. 26th St.
GUnderson 4-3112, Berwyn, III.

SKELBKITES “DRAUGE”

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
l'l»b Marijouų Kongregacija, a. a. Arklvys 
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
paa save kandidatus 1 kunigus. TSval Mari 
Jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis lr Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltSs po Paneles Švenčiausios vSllava, 
stokite } Tivų Marijonų Kongregacijų; rąžy
kite novlclų vedSjul. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, klek amžiaus lr koks svei
katos stovis Lalžka siųskite žemiau paduoto 
adresu

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregaclja kviečia pas save kandidatus Į brolius, kurie 

v »tų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami mokų kokĮ amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų ir sveikatų Dievui lr Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj lr užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARĄ, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

Atvykit į PALATINE BARGAIN 
BASEMENT, ir jūs būsite nuste
binti, kokį didelį pasirinkimą čia 
rasite įvairiausių medžiagų lie

kanų.
Dabar, kai jau negalima siųsti 

dėvėtus rūbus, jums dar mažiau 
kainuos pasiųsti medžiagų liekanų, 
kuritb Europoje yra tikrai labai 
vertingos.

Medžiagų liekanų yra tinkamų 
eilutėms, suknelėms, paltams, sijo
nams ir kitokiam apsirengimui.

Atnešę šį skelbimą iš “Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telef. HUmboldt 6-3353
’iliillllllllllllimilllllllllllllllllllllllimiii

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN INDEMNITY COMPANT
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WE8TERN CASUALTY & SURETY COMPANT

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters'

O’MAIIEV and McKAV, Int.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

ne, pernai atšventusi 15 m. su
kaktį, daug dėmesio kreipia į 
kultūrinę veiklą. Draugijos stei
gėjas ir nenuilstamas patarėjas 
yra adv. A. Šalna. Draugija or
ganizuoja koncertų serijas, kuo 
rūpinasi estų muzikas E. Ka- 
lam. šio sezono naują koncertų 
seriją spalio 4 d. 8 vai. 30 min. 
v. pradės talentingas lietuvių 
pianistas A. Kuprevičius, kuris

jautriai perteikiant jos naciona
linį charakterį”.

Šiuo teisingu teigimu J. Mac 
konis sugriauna savo teigimą, 
kad iki 1940 metų A. Žm. pažiū
ros į grožį buvusios “ribotos”.
Kai A. Žm. 1941 m. nupiešė bol 
ševikams mielos S. Čiurlionie- Į reiškia, kad jis yra įžymus dai
nės ir Salomėjos Neries, o 1945, lininkas. A. Žm. praeitis ne bol- 
m. V. Mickevičiaus - Kapsuko1 ševikiška, o lietuviška. Kad jis 

istorijos įvykių spuaudžiamas 
prisitaikė prie raudonojo iš ry
tų per prievartą ir smurtą į Lie
tuvą atnešto režimo, tai visi ži
nome kodėl. Bolševikai meni
ninkams yra daug nuolaidesni, 
negu mokslinininkams; mat, me 
nininkas yra liaudžiai supranta
mesnis, negu mokslininkas. Me
nininkai pagamina liaudžiai 
“circenses”, kurie režimui labai 
svarbūs, maisto ar aprangos 
trūkstant, meniškais “spektak
liais” “užbovijami” nuskurdę 
žmonės.. Tuo budu menininkas 
ateina agitatoriui į talką.

ir archeologo Daugirdo paveiks
lus, kuriuos J. Mackonis laiko

meto visuomenės demas'kavi-; vertais A. Žm. teptuko. Jei ne- 
mas, kur romano veikėjai ar- klystu, A. Žm. yra piešęs ir 
tėja prie autentiškumo. ‘ Švent-. Antano Smetonos ir Josifo Sta- 
marė parašyta pusei šimto me iįno portretus. Jo paveikslai 
tų prabėgus nuo pasirinkto lai-1 “šienas valstybei”, “Miškas 
kotarpio. Tuo ji patapo tiktai valstybei”, “Pramonė atgyja” 

r'n'nieko ypatingai bolševikiško ne‘pažintinė” medžiaga an,o seno 
laikotarpio. Sunku tapti smer- 
kėju. kada tematika artėja jau 
istoriniam žanrui. Juo sunkiau 
išlaikyti veikėjų autentiškumą. 
Ir čia, mums atrodo, Čiurlio
nienės įvestas daktaras socia
listas, gąsdindamas kunigus sa
vo revoliucingais posakiais, bu
vo per anksti gimęs vaikas. 
Toks tipas susiformavo mūsų 
visuomenėje vėliau. Daktaras 
kaip iš gaidų išgieda visa tai, 
kas visuomenės mąstyme pri
noko tik apie 1905 metus.

Jieškodama veikėjų kontras
tingumo, autorė švelniai nusi
kalto istorinei tikrovei.

Nepalankios problematikos 
tempimas ant savo kurpaliaus 
yra liūdnas ir kartu naivus reiš 
kinys dabartinėje lietuvių lite
ratūrinėje kritikoje anapus lais 
vo rubežiaus. Čia mes stengia
mės parodyti, kad tas reiški-

vaizduoja. Jei paveikslas nebū
tų aprūpintas vardu “Šienas vai 
stybei” tai manytum, kad jis 
vaizduoja darbininkus prie šie
no krovimo kokiam Lietuvos 
dvare “buržuazijos” laikais.

Tokių pat sielių plukdymo 
vaizdų galima buvo matyt Lie
tuvoje ir ne komunistų valdy
mo laikais. Iš paveikslo nema
tyti, kad tie sieliai plukdomi ko

Kilnojamos parodos
Iš sąrašo parodų, kuriose A. 

Žm. dalyvavo, matyti, kad So
vietų režimas dažniau rengia kil 
nojamasiae tautines ir visasą
jungines dailės parodas negu

munistinei valstybei. “Pramonė tai daroma “nekomunistinėse
atgyja” nieko bolševikiško ne
rodo: tokį pat vaizdą iš Nemu
no prie Kauno — kelis rūkstan
čius fabrikų kaminus — matė
me prie Stulginskio, Griniaus 
ir Smetonos. Iš šito paveikslo 
jokio ypatingo “pramonės atgi
jimo” Kaune nesijaučia.

“Gamtos padailinimaa” 

J. Mackonis prikišo A. Žm-
nys siekia iki jo perdėjimo, iš čiui- kad paveikslai “Trys pu- 
linksmos ir meilios “šventma- šys (1935 m.), “Piliakalnis 

(1939 m.), ir kiti
linksmos ir meilios “Šventma 
rės” padarius prorevoliucinį vei
kalą, kur skamba revoliucijos

temstant (iy3H m.), ir 
rodą “nukrypimą į paviršutiniš-

pranašų balsai net lietuviškos dekoratyvumą, dailininkas
klebonijos salione 1880-siais me 
tais. Dabar tai yra kibiras van-

norėjęs “gamtą padailinti”. Į- 
domu, kaip J. Mackonis vertina

dens ant Čiurlionienės politinės Pablo Picasso paveikius; P. Pi-
reputacijos. Bet... tempora mu- 
tantur... skaitysime “Šventma- 
rę”, šypsosimės iš jos prietykių, 
grožėsimės jos kalba ir kompo
zicija. O kibiras politinio van
dens, kurį čia pūstelėjo J. Kli- 
čius bus jau seniai išgaravęs.

Gyvens Tolstojus be Byčko- 
vo, gyvens ir “Aušros Sūnų” 
autorė be J. Kličiaus.

casso daugelyje savo kūrinių 
kaip tik “dailina gamtą” ir vis
dėlto tam tikru laiku buvo So
vietų Sąjungoje augštai verti
namas, nes dirbo komunizmui 
ir “pax sovietica”.

Įdomu, kad 1947 metais TS 
RS augštųjų mokyklų .ministeri
ja suteikė A. Žm-čiui "profeso
riaus mokslinį vardą”. Iš to

valstybėse. Tuo komunistai no- 
di railės “circensais” išblaškyti 
surūgusias žmonių nuotaikas. 
A. Žm-čiaus kūriniai, kaipo da
lyviai kilnojamose dailės paro
dose, yra apkeliavę ne vien vi
sus Lietuvos miestus ir mieste
lius, bet ir “plačią tėvynę” — 
buvo rodomi ne vien “tarybinės 
tėvynės” sostinėje — Maskvoje, 
bet ir Kišiniove, Odesoje, Gros- 
nyj, Tbilisi, Erevane, Moloto
ve, Nižnij Tagil, Sverdlovsk, če- 
liabinsk. Tokia garbė yra bol
ševikų suteikta A. Žm-čiaus kū
riniams, bet ir be bolševikų rek
lamos A. Žm. kūriniai yra daly
vavę parodose už Lietuvos ribų: 
Varšuvoje (1902), Muenchene 
(1908), Rygoj, Chicagoj (1924), 
New Yorke (1924 ir 1923), Tal- 
line, Stockholme (1931). Mes 
spėjame, kad A. Žmuidzinavi
čius buvo laimingesnis tada, kai 
jo tėvynė Lietuva nebuvo gele
žine uždanga atitverta nuo lais
vojo pasaulio ir kai jo kūriniai 
laisvai patekdavo į Vakarų pa
saulio sostinių parodas.

IŠPARDAVIMAS
VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VYRU IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI | EUROPį.

VILNON® VYR. KOSTIUMUI | 
worste<I (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą a PA
tik ..........................

VYRIŠKAM KOSTIUMUI
S’/į vardo
MEDŽIAGA C fl
Specialiai tik .........U^fiuU MOTERIMS VILNON® PAL

TAMS MEDŽIAGA nž žymiai 
papigintą kainą

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar B fA r ft 
už jardą tik ............

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 nž jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama lr erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CCalau C ftftflft

l!« KIEKVIENA PIRKINI OCBIBJ O-OOUO
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

Jsldšdaml Juozo Spaičlo aiuminlajus “S t o r m 
Windows” langus. Juos turint nerelkšs rūpintis 
kiekvieną pavasari ir rudeni langų lššmtmu tr 
aleteltų sudšjlmu. J. Spaičlo aluminijaus "Storm 
Wlndows" laikys tiek Ilgai, klek Jūsų narna, sto- 
všs. Pašaukite mua dar šiandien ir mea pada
rysime Jums tuos nuoatablua langus.

Paa mua taip pat salite įsigyti visų rūšių 
apdraudaa (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
S2.1I Ho. Halsted Ht. Tel. Victory 9-M73
Galite akambintt kaadien arba atvykti J mūsų 
(stalgų. nuo 9 vai. Iki 6 vai. vak. Pirmad. Ir ket
vlrtad. nuo 9—9 vai. Sekmadienlala uždaryta.

Jr

VAISTAI LIETUVON!
IR Į KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

U2 ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTILIS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

%

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRYS APTEKA
1370 MILWAUKEE AVĖ. CHTCAGO 22, ILL.

Telefonai BRunstviek 8-8419 ir 8-9494 
Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidaryta.

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį. 

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, sav.

1805 Wesf 46th Street
Chicago 9, Hl. Telef. LAfayette 3-3085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

6715

K. ft A SIC N A S
OOOOOOOOOOOOOOOOC yooooooooooooooooooooooooooooooooc,

SIUVĖJAS
MOTERŲ RŪBŲ

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

SOUTH MARSHFIELD AVEHUE
Chicago 38, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329

— seeeeeeoooooooaoooooooooooooooooooooooooooooooooooocK
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IS EKONOMIKOS MOKSLO

Akcijų pirkimas
LEONARDAS DAUGIS, Mihvatikee. Wis.

Jeigu kas nori didesnės ramy svyruoja įvairiai, nevienodai. Ne į 
bės ir mažiausiai galvosūkio, tai žiūrint kokia priežastis, žiūrėk,' 
geriausiai pirkti valstybinius lak pramoninės akcijos į tą priežas- 
štus, kurie visais atžvilgiais pa- tį atsiliepia vienaip, o, sakysim, 
ti saugiausia pinigų įdėjimo prie tuo pačiu metu žibalo — kitaip, 
monė, nors ir tas saugumas tė- Vienos akcijų dėl tos pat prie- 
ra tik tariamas, ir ta pati prie- žasties gali kilti, kitos — smuk 
monė nepelninga pinigų vertės ti. Stebėdami akcijų kainas, kar 
mažėjimo metu ir dėl to, kad jų tu stebime ir pačią rinką; pa- 
palūkaninis nuošimtis nedidelis, matome kaip, kurios akcijos ir 
O jeigu kas nori tikrai pajusti, dėl ko krypsta tai vienon, tai 
kaip veikia laisva kapitalistinė kiton pusėn. Dėl to, prieš per-1 
sistema, pajusti, kaip pulsuoja kant akcijų, patartina pasirink- j
milionų (JAV šiuo metu 4 mil.) 
privačių bendrovių bei įmonių 
varomas šalies ūkis, nors ir vėl

ti keletą ar kelioliką daugiau 
patinkamų bendrovių ir kurį lai
ką stebėti jų kainas. Taip da-

tariamai kiek daugiau rizikuo- i rant, vėliau bus lengviau išsi-
rinkti kurių bendrovių akcijų 
pirkti.

Akcijų našumas
Svarbiausias dalykas, dėl ko 

akcijas perkame, — jų našumas. 
Jut nupirktosios akcijos pelno 
n< duoda, o jei jas laikydami 
da r ir prapelnome, nesame pa-t 
tenkinti. Dėl to jieškome našių,! 
pelningą akcijų. Akcijų našu-j 
galime skaityti, kad akcijų kai
na per metus turi tiek pakilti, 
kiek jos duoda padalo, nes dau
guma gerai veikiančių bendrovių 
beveik visuomet pusę pelno ati
deda įmonių plėtimui, rezer
vams, padalų akcininkams neiš
dalina.

Pelnas palieka pelnu, nors pa
dalų ir neišmokamas; akcijų lai
kytojas jį pajunta akcijų kaino
je, nes, jei tokio pelno yra, — 
akcijų kaina kyla. Ši pusių nor 
ma nėra taisyklė ir nebūtinai pri 
valo tokia būti. Kiek kuri ben
drovė iš tikrųjų moka padalo 
ir kiek atideda rezervams, gali
ma visai nesunkiai ir visai tiks
liai sužinoti pasiskaičius atitin
kamos literatūros, kurios kiek
vienas tarpininkas duoda dau
giau kaip reikia. Apskritai mano

GIS, Milvvaukee
damas, geriau teperka ir tesido
mi akcijomis. Žinoma, pirkti be- 
atodairiniai, lyg kokias sagas, 
būtų negudru. Pirkti reikia tik 
turint atliekamų pinigų, kurie 
nereikalingi apsirūpinti būtiniau 
siais dalykais.

Pasirinkimas
Perkant akcijas, jų pasirinki

mas yra didesnė problema, kaip 
renkantis, sakysim, lakštus. Ak
cijų įvairumas daug didesnis.
Jų kainos svyruoja dažniau ir 
stipriau. Dažnas turi nenustoti 
vilties ir tuomet, kai jo pirktų 
akcijų kaina labai krinta ir ne 
retai neskubėti parduoti, jei jų 
kaina kyla, kad ir labai smar
kiai. Daugiausiai laimi tie, kurie 
ir vienu, ir kitu atveju parodo 
nuosaikumo, o ir pačias akcijas 
perka ilgesniam laikui, o ne spe 
kuliaciniais sumetimais, nors tai 
nereiškia, kad reikia praleisti 
progas vienas akcijas iškeisti 
kitomis arba jas laikinai ir visai 
parduoti, jei tai apsimoka ir tik 
rai naudinga. Be to, niekuomet 
nereikia į akcijas investuoti tiek 
pinigų, kad vėliau dėl to būtų 
rūpesčių. Nereikia į jas dėti vi
sų savo santaupų, bent jau pra- i ma, kad, jei akcijų padalinis na- 
džioje — niekuomet. Geriau į (sumas yra žemesnis 4%, jų pir- 

i. akcijas investuoti tik tam tikrą, ! kimas nenaudingas, o, jei 7%— 
pagal kiekvieno biudžetą nekenk ■ iabai patartinas. Bet ir ši taisyk 
smingą pinigų sumą, kad nesu- I js nėra be išimčių, nes padalinis 
sitrukdytų normalus šeimos gy- našumas vienas sau dar ne vis- 
venimas. Atsimintina, kad akci- ką pasako. Yra bendrovių, ku- 
jos pirktinos šeimos gyvenimo nos padalo visai nemoka arba 
pagerinimui, o nepasismaginimui niažjau kaip 4%, o jų reikalai

PAUL SHIELDS, chemikų grupės vedėjas Argonne la
boratorijoje, Lemont, IU., rodo vietą, kurią užims nau
jai atrastas 102-ras elementas kitų elementų lentojei. 
Elementą atrado britų ir švedų mokslininkai pavadinda
mi jj nobeliumu.

bendrovių akcijas; trečioje -r- • Lietuviai amerikiečių leidi-
prekybos įmonių, o geležinkelių ny. Dailiame leidiny, 900 pusla- 
ir įvairių kasyklų akcijas pra- pįų knygoje “Who’s Who among 
džioje palikti nuošaliau. Ne dėl students in American un-ties 
to tai darytina, kad šios akci- and CoUegeg 195(W7» telpa
jos kuo negeros, bet dėlto, kad i
jos reikalingos didesnio tyrinę-i., „„„
.. ... , . , i is 670 un-tų ir kolegijų. Įtrauk-jimo prieš jas perkant. Taip pat I 6 J *

trumputės studentų biografijos

jomis lošiant.
Atsargumo!

Žmonės atsargumo pamoky
mų nevisuomet boja. Šiemet bu
vo leidžiamos apyvarton Fordo 
vė įrašoma New Yorko biržos 
bendrovės akcijos ir pati bendro 
sąrašuosna. Iki šiol šios bendro
vės akcininkais tebuvo Fordo 
šeimos nariai ir kiek draugų. 
Fordo vardas taip veikė žmo
nes, kad jie, nepaisydami jokio 
atsargumo, užsirašinėjo akcijų 
pirkti. Pirkėjų prisirašė tiek 
daug, kad akcijų pardavimą te
ko normuoti. Kaikuriose vietovė

tokie geri, kad žmonės jų akci
jas perka tik dėl jų kylančios 
kainos. Skaitoma, kad šiuo me
tu akcijų kainos ir padalinio na
šumo normalus santykis yra 
tarp 10 ir 13. Kaip tokie santy
kiniai skaičiai surandami, kalbė 
jau rašydamas apie akcijų tikrą 
ją vertę. Šie santykiniai skai
čiai įvairiais laikotarpiais, atsi
žvelgiant į paklausą ir pasiūlą, 
gali būti įvairūs. Taip 1929 m. 
jie svyravo tarp 18-20; 1932 m. 
6-8; 1942 m. nuokričio metu te
buvo tik 7, o 1946 m. (pakilimo 
metu) net 27.

1 Pasirinkti augančias bendrovesse norintieji tegavo 1-2 akcijas ” .. . ... .
iš 10 prašytų. Tai davė progą Perkant akcijas investicijai
perdaug iškelti akcijų pradinę ilgesniam laiku,, svarbu pas,nnk 
kainą. Pardavimo pelnas, kaip "į augančias bendroves. Bendro- 
žinoma, nuėjo universitetams ir ''e8' kunos ka,rtal?"ors ,r I"0? 
ligoninėms, bet tie, kurie būtų ka.gera Padal.ą' st°vl

pri versti šias akcijas parduoti 
dar šiais metais, turėtų nuosto
lio, nors jų kaina jau vėl gero
kai pakilo. Nedaug gelbėjo ir 
pačio Fordo asmeniškas viešas 
perspėjimas, kad pirkėjai nere
aliai galvoja ir perdaug iš karto' 
tikisi iš jo bendrovės akcijų.

Kita vertus žinotina, kad JAV 
per paskutiniuosius dvejus me
tus, iki 1955 m. galo, kaikurių 
bendrovių akcijų vertė padvigu
bėjo. Neįtikėtina tiesa. Gal ir
sunku greitai laukti vėl lygiai į timų netenka bijoti. O, kad būtų 
gerų kitų dvejų metų, bet kai-j užsitikrinta ramybė, reikia steng 
kurių bendrovių akcijų našumas ,tis akcijas pirkti tokių bendro- 
ir toliau turėtų būti nemažas. , vių, kurių ateitimi iš viso neten

ka abejoti. Nereikia susimasinti 
neaiškiais, kad ir dideliais, pa-

Akcijas pirkdami, pasikliauki j žadais. Tikresnės garantijos tei- 
me tik apskaičiavimais ir studi-1 kia tokios bendrovės, kurių pa-

vietoje, nesiplečia, didesnės atei
ties neturi. Perkant akcijų didės 
nėmis sumomis, patartina pirkti 
kelių ar keliolikos įvairių ben
drovių akcijų. Taip pat ir bendro 
vių rūšis reiktų kiek pamaišyti. 
Tokiu atveju kartais patartina 
be akcijų pirkti ir kiek lakštų. 
Žinotina, kad akcijų kainos gali 
kristi, kartais net labai žymiai, 
ir tokių bendrovių, kurios pasto
viai gerai pelno ir kurių pelnas 
nuolat auga. Rimtųjų bendrovių 
tokių laikinių akcijų kainų kri-

Apskaičiavimai ir studijos

jomis. Kokiais gi apskaičiavi
mais turime pasitikėti, jei nori
me pirkti akcijų? Akcijų kainų 
sekimas teikia žinių apie jų kai
nų svyravimus, skatina jieškoti 
tų svyravimų priežasčių. Kas 
dažniau paseka šias kainas, pa

siektieji rezultatai visiems viešai 
žinomi.

Mažiau patyrusiam akcijų pir
kėjui gal būtų galima patarti 
pirmiausiai pirkti pramonines 
akcijas gerai žinomų bendrovių, 
kurios yra įrašytos New Yorko

mato, *kad įvairių rūšių akcijos i biržoje ir kurios padalą moka
mas susideda iš dviejų svarbiau 
šiųjų dalių: padalo ir pačių ak
cijų kainos kilimo. Dažniausiai

bent 25 metus iš eilėn (blue 
chips); antroje vietoje — vie- 
šoaioti tarnybos (public utility)

I Petraitis, Josephine Jokūbaitis,, 
l Raymond Brienza, Julius Myko-1 
laitis, Francis Piveronas, Ma-I 
rianne Jonaitis, kuri baigusi St.!
Francis College of Joliet, dabar 
rpokytojauja vienoj Chicagos ■ 
kolegijoj, dėstydama chemiją ir 
biologiją. Ji yra duktė čikagie- 
čio vaistininko Kazio ir Albinos, 
Jonaičių. Čia yra vardas ir vaist. 
Joseph Jasaitis iš Avon, N. J., 
kuris šįmet baigė Rutgers uni
versitete augštuosius farmacijos 
mokslus, jis taipgi per trejus me 

' tus buvo klasės prezidentas.
(V. P.)

Kodėl moterys taip 
svarbios?

Ben R. Donaldson, Fordo 
Skelbimų įstaigos direktorius, 
savo straipsnyje “Printers’ 
Ink” žurnale iškelia šiuos fak
tus: moterys perka apie 90% 
visų namų reikmenų, jos yra 
savininkės 65% visų santaupų, 
jų įtaka nulemia apie 85% vi
sų pirkimų krautuvėse, jos per 
metus uždirba $42 bilionus, 
52'/ šėrininkų yra moterys, be 
to — moterų yra daugiau, kaip 
vyrų, ir jos ilgiau gyvena.

tinus į tą leidinį asmenis reko
mendavo fakultetų ir administ
racijos nariai, atsižvelgdami į 
parodytus gabumus moksle ir 
organizaciniame veikime.

Ši knyga tuo įdomi lietuviams, 
kad jos lapai pamarginti mūsiš-

gerai turėti galvoje, kad valdžia 
daugiau kišasi tvarkyti geležin
kelių, viešosios tarnybos įmonių 
bei bankų ir tuo kartais neigia
mai veikia tų bendrovių akcijų 
kursą. Pramoninių bendrovių ak 
cijų kainos svyruoja daugiau ir 
dažniau, kaip viešosios tarnybos w Antaaas
ar prekybinių įmonių, bet jų pel 
nas ir augimo galimybės neabe
jotinai didesni, kaip šių pasta
rųjų. Pastovesnių kainų akcijos 
betgi didelių kainų nuokričių ma 
žiau paliečiamos.

Šiuo metu, dėl Suezo kanalo 
krizės, ^abai rizikinga pirkti ku
ro bendrovių akcijas, jeigu jos 
turi savo šaltinių arabų kraš
tuose.

Akcijų pirkimas išsimokėtinai
Akcijų pirkimas išsimokėtinai 

vykdomas pamėnesiui (monthly 
investment plan). Pavadinimas 
kiek klaidinantis, nes mažai tetų 
ri bendro su tuo pirkimu išsimo
kėtinai, kuris vartojamas auto
mobilių, šaldytuvų, televizijos 
aparatų prekyboje. Čia neper
kamas tam tikras akcijų kiekis, 
kurio vertė Vėliau pamėnesiui 
atmokama, o tik sutariama, kad 
kas mėnesį pirkėjas pirks už nu
statytą pinigų sumą akcijų tiek, 
kiek už tą sumą pirkimo dienos 
kursu galima nupirkti.

Teigiamosios pusės šiokio pir
kimo yra šios: pirkėjas lengviau 
prisiverčia taupyti kai yra ko 
spiriamas, nors, jei kas tokio 
susitarimo tesėti negali, jis be 
jokių tolimesnių įsipareigojimų 
nuo jo atleidžiamas; lengva tau 
pyti vaikams, nes tokiu atveju 
pinigai įdedami ilgesniam laikui, 
taigi jei pradžioje ir permoka
ma, dėl to nesisielojama, nes no
rima pastoviai atidėti tam tikrą 
paprastai mažą sumą vaikų atei
čiai patikrinti, palengvinti ėjimą 
moksluosna. Santaupos, įdėtos į 
akcijas vaikų naudai, teprade- 
damos naudoti tik vaikams kiek 
paaugus, tai per ilgesni laiką 
vistiek neblogai kapitalizuojasi.

Neigiamosios išsimokamojo 
pirkimo savybės yra šios; per
mokama komisas, nes, akcijas 
perkant perdaug mažais kiekiais, 
vis mokamas komiso minimu
mas, kuris, deja, yra augštas; 
dažnai permokama ir už pačias 
akcijas, nes neperkama pato
giausiu laiku (kada pigiausia), 
o tik iš anksto nustatytu laiku, 
nežiūrint kainos.

Manyčiau, kad šis akcijų pir
kimo būdas nenaudingas ir ne
patartinas. O akcijas vaikams 
galima pirkti patogiai išnaudo
jant laiką nepermokant ir ne
vartojant šio nenaudingo mėne
sinio išsimokėjimo.

Vienas kelias turėti tikrą 
draugą tai būti vienam.

— Anonimas

Watch Crystals 
REPLACED

A written 
guarantee 

on
watch repairs

CORRECT TIME
MARTIN

1555 W. 63rd St., at Ashland 
2nd floor '

Europos drama ir romanas
Iš spaudos išėjo studija “Lite- 

rature and the Image of Man: 
Sociological Studies of the Eu- 
ropean Drama and Novel 1600- 
1900”. Autorius — Leo Lowen- 
thal, per 30 metų studijavęs to 
laikotarpio dramas ir beletristi
ką, būdamas profesoriumi Ka
lifornijos universitete. Autorius 
apžvelgia žymesniuosius veika
lus, žiūrėdamas į juos jų auto
riaus biografijos ir gyvenamo 
laikotarpio istorijos fone, labiau 
atsižvelgdamas į jų socialinį mo 
mentą. Knyga turi 242 pusi., 
kainuoja $4.95, išleido The Bea- 
con Press.

Toscaninio gyvenimas
Plačiai pamėgtasai Toscanini 

pagerbiamas nauju leidiniu: 
“The Magic Baton: Tosconini’s 
Life for Music”. Parašė Filippo 
Sacchi, išleido G. P. Putnam’s 
Sons New Yorke. Veikalas turi 
224 puslapiu. Kaina $3.75.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0838 Ir PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVINTNKO

raimT CASIM’R 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!
NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

•R ATVIRU ODOS LIGŲ 
T,s, kurie kenfila nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ZAIZDU 
nagali ramiai sftdBtl lr naktimi* 
miegoti nea lų užaiaenBJualoa žaiždoa 
nležBJlmą lr skau^JImų aenų atvl 
ru lr nkaudžlų žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Joa gydymo ; 
ypatbyea palengvina )uau skaudųjį 
mų lr galSstte ramiai miegoti nak- : 
t| Vartokite lų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pažai!— 
niežėjimų llgOB vadinamos PSORLA- 
S1S Taipgi pasalina perMJlmų ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplySlmų 
tarppirSčlu. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskilslos odos dedlr- 
vlnlų, odos lSbSrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus lSbSrlmas nuo vy
styklų JI yra gera gyduoĮS nuo 11- 
vlršlnlų odos Ugrų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct., 61.26, lr 68.60.
Pirkite valstlnSseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milvraukee. W1sc., Ga
ry, Ind. Ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Chicago 34, III,

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Lr Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliai ir reikalingi reaervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškua. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitėa |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
SS

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 7-T741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. YVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Antomobillams vieta

Tiems, kurte gyvena kltoee miesto dalyse: gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

’ Ambulansų patarna- Mes ^ur*me koplyčias!
1 vimas dieną ir nak- v sos e Chicagos iri
► tį. Reikale šaukti a Roselando dalyse ir(

imna tuojau patamaujame.f

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West I8th STREET Tek SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50t.h AVĖ., CICERO, III Tel. OLympie 2-1003

ZIGMUND (ZUOYK) ZUDYCKI
1646 W 16th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 28rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympie 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687
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Prof. M. Biržiškos sukaktis
Mūsų kultūrininkui 75 m. amžiaus 

IGNAS MEDŽIUKAS Los Angeles, Calif.

Rugsėjo 24 d. mūsų tautos ve damas universitete, tiek daug 
teranui prof. Mykolui Biržiškai laiko skiria visuomeniniam dar-

bui, rašydamas daug straipsnių 
į laikraščius .skaitydamas pas
kaitas susirinkimuose, dalyvau
damas ar vadovaudamas orga
nizacijų posėdžiuose ar vairuo
damas taip plačiai išsišakojusiai 
organizacijai, kokia tuo metu bu 
vo Vilniui Vaduoti sąjunga.

Turėjau progos susipažinti ir 
su gausia prof. Biržiškos biblio
teka, kurią profesoriui keliantis 
j kitą butą bene 1933 m. talkinin 
kavau pergabenti. Pastebėjau jo 
je ir retų veikalų, kurių nedaug 
tuo metu galėjai užtikti kitur. 
Profesoriaus turimomis žinio
mis, jo biblioteka yra perimta 
Kultūros instituto. Jis sielojasi, 
ar nėra dingę joje buvę svarbūs 
rankraščiai.

Prof. Biržiškos, kaip visuome
nininko, pavyzdys giliai veikė 
studentus. Ypač jo išsamiai pa
ruoštos paskaitos Vilniaus rei
kalais padarydavo didelio įspū
džio. Nenuostabu tad. kad visa

sukako 75 metai. Prof. Biržiška 
jau keletas metų gyvena Los 
Angeles mieste (Jo adresas:
1122 Magnolia Avė., Los Ange
les, Calif.). šiam įvykiui atžy
mėti Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Los Angeles Apylin
kės valdyba rugsėjo 28 d. My- 
kolinių išvakarėse lietuvių šv.
Kazimiero parapijos salėje, 2716 
St. George St., Los Angeles ren
gia iškilmingą pagerbimą.

Nusipelnęs kultūrininkas ir 
valstybininkas

Pirmiausia jis politikas, pra
dėjęs savo veikimą Rusijos ca
rų priespaudos laikais ir vaini
kuodamas Lietuvos nepriklauso
mybę 1918 m. vasario 16 aktoJ 
pasirašymu Vilniuje. Jis su Vil
nium tartum neišskiriamai suau 
gęs, lieka jame darbuotis ir len
kams jį klasta okupavus, tvir
tai įsitikinęs, jog lietuvių kultū
ros židinys ir istoriniais faktais 
nenuginčijama Lietuvos sostinė eilė studentų, daugiausia teisi-
priklauso tik Lietuvai ir jai turi 
grįžti. Ištremtas iš Vilniaus, ne- 
priklausomoje Lietuvoje darbą 
tęsė toliau, išugdydamas jį į di
delį tautos sąjūdį — atgauti 
prarastas lietuvių tautos žemes 
rytuose su Vilniumi. Ir čia jis 
pasireiškė kaip didis patriotas 
visuomenininkas; raštu ir žodžiu 
kad ir neugningai mestu, bet 
nuosekliai apgalvotu ir faktais 
paremtu, giliai veikė visuome
nę, jautriai ją nuteikdamas at
plėštos rytuose ir atskirtos šiau 
dinėmis gairėmis lietuvių tautos 
dalies skaudžiam likimui.

Prof. M. Biržiška — gilus 
mokslininkas, nukreipęs savo ty 
rinėjimus į lietuvių literatūros 
istoriją, iškėlęs nemažai naujų 
šaltinių tai literatūrai nagrinė
ti. Jis nepaprastai produktyvus 
plunksnos darbuotojas, politi
kas, publicistas, visuomeninin
kas parašęs periodinėje spaudo
je keletą tūkstančių straipsnių 
lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis 
ir apie 40 įvairių knygų, dažniau 
šia nagrinėjančių senąją lietu
vių raštiją ar Vilniaus reikalus.

Lietuvos tragedijos išvakarė
se, 1940 .m. sausio mėnesį, prof.
M. Biržiškai teko perimti Vil
niaus universiteto vadovavimą. 
Bolševikų klasta, pridengta tarp 
tautinėmis sutartimis, tada dar 
nebuvo pakankamai aiški. Todėl 
ir prof. M. Biržiška tikėjosi na
šiai pasidarbuoti Lietuvos sos
tinėje, tvarkydamas mokslo 
šventovę. Deja, Lietuvą prislė
gė svetimos okupacijos, kurių 
metu prof. Biržiškai, kaip Vil
niaus universiteto rektoriui, te
ko pakelti didelių sunkumų, kol 
1944 m. vasarą turėjo palikti 
numylėtą Vilnių ir Lietuvą, pa
sirinkdamas sunkią tremtinio d a 
lį Vakaruose.

Prisiminimai apie profesorių
Tai buvo prieš 25 metus, ka

da tik gavęs brandos atestatą 
atvykau į Kauną ir stojau į V. 
D. universitetą. Gavau darbą V. 
V. Sąjungos autonominiam vie
nete Vilniaus Geležiniam fonde; 
iš pradžių vesti fondo buhalteri-
ją, o vėliau bene trejus metus proga išgirstame jo svarbius, pa 
buvau V. G. Fondo reikalų ve
dėju. Čia dirbdamas turėjau pro 
gos iš arti pažinti prof. Biržiš
ką, kurs buvo apie 10 metų Vil
niui Vaduoti sąjungos pirminin
kas. Profesorius tada buvo 50
metų, taigi pačiame vyro subren mirė profesoriaus žmona, o tru-
dime ir stiprume. Jo žilstanti 
barzdelė ir visad nešiojamas di 
delis portfelis pridvodavo jam
kažkokio išorinio orumo ir pa-1 Vaclovas. Nežiūrint to, jis tebė- 
garbos. Mes, studentai .stebėdn-1 ra aktyvus kaip visuomet. Daly-
vomės nepaprastu prof. Biržiš
kos judrumu ir darbštumu, ma-
tydairu, kad jis, daug darbo ture tome jį lietuvių šv. Kazimiero

ninkų ir ekonomistų, profeso
riaus pavyzdžio paveikti, pasi
reiškė kaip energingi Vilniaus

PROF M. BIRŽIŠKA

idėjos plėtėjai ir Vilniaus reika
lų gynėjai. Prof. Biržiška stu
dentų buvo mylimas ir gerbia
mas. Koks buvo didelis susirūpi
nimas ir susijaudinimas, kai kar 
tą profesorius, galbūt, dėl persi- 
dirbimo sunegalavo. Prof. Biržiš 
kos parašytos knygos, ypač Vil- 

į niaus reikalais, lietuvių studen
tų buvo labai mėgstamos. Ka
žin ar buvo V. D. universitete 
nors vienas sąmoningas lietuvis 
studentas, kuris būtų neskaitęs 
prof. Biržiškos parašytos, B. 
Škėmio slapyvardžiu, “Vilniaus 
Golgotos”.

Profesorius M. Biržiška dabar

Profesorius šiuo metu gyve
na su savo dukteria Barauskie
ne ir jos vaikučiais. Jis tvirtai į- 
augęs į Los Angeles lietuvių vi
suomenės gyvenimą. Patyrinėję 
Los Angeles lietuvių kolonijos 
gyvenimo kroniką, užfiksuotą 
spaudoje ar organizacijų proto
koluose .matome, kad jokie svar 
besni lietuviško gyvenimo įvy
kiai neapsieina be jo dalyvavi
mo. Štai, 1950 m. senųjų ir nau
jai atvykusių lietuvių susiartini
mo šventėje jis dalyvauja ir pa
sako įspūdingą kalbą. 1951 m. 
matome jį dalyvaujantį šv. Ka
zimiero bažnyčios žemės pašven
tinimo iškilmėse. 1953 m. ba
landžio 19 d. Lietuvių bendruo
menės Los Angeles steigiama
jam susirinkime jį matome gar
bės prezidiume. Kasmet rengia
mose Kalifornijos Lietuvių die
nose, piknikuose, koncertuose, 
visur jį matome ir kur tik yra

remtus dideliu patyrimu, žo
džius. Džiaugiamės prof. Biržiš
ką turėdami savo tarpe, kurio 
nei senyvas amžius, nei trumpu 
laiku ištikę šeimyniniai smūgiai 
nepalaužė. 1955 metų pabaigoje

pūtį vėliau jo žentas Kazys Ba
rauskas, palikdamas našlę su tre 
jetu vaikučių ir pagaliau brolis

vauja visoje eilėje organizacijų. 
Beveik kiekvieną sekmadienį ma

NAUJOS STUDIJOS

SIELIAI LIETUVOS UPESE

— apie Lietuvos valst. įsikūrimą
VYT. SIRVYDAS, Norton, Vt.

Muenchene leidžiamas vokie
čių žurnalas “Jahrbucher fuer 
Geschichte Ost-Europa” savo 
antrame šių metų numeryje 
turi nemaža Lietuvą liečiančios 
medžiagos. Dėmesį patraukia 
Rygoje gimusio profesoriaus 
Manfredo Hellmano straipsnis 
“Zu den Anfaengen dės litau- 
isches Reiches”, kur pasvars- 
toma naujesni istorikų tyrinė
jimai mūsų valstybės įsikūrimo 
Mindaugo laikais.

Autorius išvardija visą eilę 
rusų ir vieno lenko mokslo ty
rinėjimų ir apgaili, kad lietu
viai istorikai nėra toliau pažen
gę negu A. Šapokos “Lietuvos 
Istorija”, išleista 1936 metais 
Kaune.

Rusas (gal ukrainietis) V. T. 
Pašuto, pavyzdžiui, savo “Očer- 
ki po istorii Galicko-Volynskoj 
Rusi” (išleista Maskvoje, 1950 
m.), sakoma, ankštai mezga 
naujausius archeologijos davi
nius su istorijos kronikomis ir 
meta šviesos Mindaugo amžiui.

Žurnale “Voprosy Istorii” 
(nr. 8, 1947 m.) tas pats Pašu
to svarstęs viduramžių Lietu
vos ūkį ir techniką straipsniu 
“Choziajstvo i technika sred- 
nevekovoj Litvi,” S. S. Mokslo 
akademijos “Izviestijose” (nr. 
9, 1952 m.) skelbiama jo strai
psnis “O vozniknovenii Litovs- 
kogo gosudarstva” (Apie Lie
tuvos valstybės įsikūrimą). 

Studijos tais klausimais

Čia Pašuto pasvarsto lenko 
H. Lowmianskio veikalą apie 
Lietuvos valstybės įsikūrimą, 
išleistą Vilniuje 1931 metais, 
bet necituojamą bibliografijoj 
A. Šapokos, 1936 metais išleis
toje “Lietuvos Istorijos”. “Stu
dija nad początkami spoloczens 
twa i panstwa Litewskiego”.

I Pašuto Lowmianskiui prikiša 
suteikimą persvaros užsienio 
spaudimams Lietuvos valstybę 
sukurti, ne vidaus išvysty
mams. Jis deda krūvon romė
no Tacito posakius apie aisčius, 
VVulfstano pasakojimus apie 
senus prūsus ir kronikininko 
Galius Anonymus žodžius apie 
lietuvius (suduvius?) ir teigia, 
kad tarp 1-mo ir 9-to amžiaus 
Lietuvos visuomenėje galima 
pastebėti, ką prof. Hellmanas 
vadina “prozess klassenmassi- 
•gen Schichtung" (susidarymą 
luominių sluogsnių).

Čia prof. Hellmanas prime
na, kad jau prof. K. Būga įti
kinančiai įrodė, kad Tacito aiš- 
čiai buvę ne kas kitas, tik toli 
nuo Lietuvos gyvenę prūsai 
VVulfstanas, taip pat. pasakoja 
apie prūsus ir apie Baltiko sla
vu prekybos miestą Truso, ku-, 
rį aprašė VV. Ebertas savo vei
kale “Truso”, išėjusiame Ber

parapijos bažnyčioje, nors gyve
na nuo jos gana toli.

Ilgiausių metų prof. M. Biržiš
kai!

lyne 1926 m. Gailus Anonymus, 
matyti, lietuvių visai nepaži
nojęs, kaip nepažinojęs ir jot
vingių. Jo “Selencia”, gali bū
ti net ne visai spėjamoji “Su- 
davija”. Tokiu būdu, H. sako, 
vargu galima Pašutą pateisinti 
iš šitokių šaltinių spėliojant 
Lietuvos visuomenės vidaus iš
sivystymus ir net luomų susi
darymus.

Kunigaikščių iškilimas
Tas laikotarpis Lietuvos is

torijoje, visgi, svarbus, nes jo 
metu iškilo kunigaikščiai ir di
dieji kunigaikščiai. Kaip jie at
sirado?

Klausimą, sako, svarstęs K. 
Avižonis (Historische Studien, 
Heft 223, Berlin, 1932 m.) 
straipsniu “Die Entstehung 
und Entwicklung dės litaui- 
schen Adels bis zum litauisch-1 
polnischen Union 1385” (Atsi
radimas ir išsivystymas lietu
viškojo bajorų luomo iki lietu
vių — lenkų 1385 metų uni- į 
jos). Jį svarstęs ir lenkas 
prof. H. Paszkiewicz šiuose vei
kaluose: 1) Zagadnien ustro- 
jovvych Litwy, przedchrzescia- 
janskiej, kunigas a problem 
ekspansji litevvskiej na Rusi 
(Kvvartalnyk Historiczny, 1930 
m.); 2) Jagiellonowie a Mos- 
kva, 1933 m., ir 3) The Origins 
of Russia, 1954 m. J. Stakaus
kas klausimą mini savo “Lietu
va ir Vakarų Europa 13-tame 
amžiuje”, Išėjusiame Kaune, 
1934 metais, o Z. Ivinskis mini 
straipsnyje (Mindaugas und 
sein Krone” (Zeitschrift fuer 
Ostforschung, nr. 3, 1953 m.).

Pirmas didysis kunigaikštis 
buvo prieš Mindaugą?

Hellman sako, atmetus Pa
šuto pakinkčiojimą komuniz
mo klasių atsiradimo teorijai, 
jis išvadomis veik sutinka su 
prof. Paškevičiaus tyrinėji
mais, išdėstytais “The Origin 
of Russia” (Šio veikalo pačią 
recenziją deda Kanadoje einą 
istoriko A. Šapokos redaguo
jami “Tėviškės Žiburiai”, nr. 
35, 36 ir 37). Mūsų protėviai 
istorijos apyaušryje pas kai
mynus pasireiškia vadinamais 
“grobio žygiais”. Per 63 me
tus (1200—1263 m.) kronikos

įregistruoja jų 75. Tiems žy
giams reikėjo vadų ir jų atsi
randa. Kronikose jie vadina
mi “rikiais, kunigais” ir kitais 
vardais. Palaipsniui iškyla ir 
“didysai kunigaikštis” — va
das visam žygiui, arba visoms 
susitelkusių kunigaikščių ka
riškoms pajėgoms. Spren
džiant faktą, kad pirm Min
daugo “grobio žygių” buvo 42, 
o prie Mindaugo (per 30 me
tų) 33, prof. Paškevičius me
na, kad Mindaugas nebuvo pir
masis didysai kunigaikštis. Tas 
sostas atsiradęs pirm jo — į- 
kurtas gal jo tėvo, kurio var
das nežinomas, bet vėlesnė tra
dicija vadino Rimgaudu (vo
kiečių kronikoje “Ringoldu”). 
Todėl aišku, kad ne vidaus, bet 
užsienio spaudimai sukūrė mū
sų protėvių visuomenėje “ku
nigaikščių” arba bajorų ir di
dikų luomą.

Hellmanas savo straipsnyje 
cituoja dar du kitu rašiniu iš 
Lietuvos istorijos, paskelbtu 
rusų žurnale “Voprosy Istorii”. 
Tai G. A. Konjuchovo “Obsuž- 
denie maketa I tomą Istorii 
Litovskoj SSR” (Apsvarsty-i 
mas projekto pirmam tomui Į 
Tarybų Lietuvos istorijos), pa
skelbtas 1954 m. nr. 5., ir R.
F. šarmaičio, J. M. Jurginio ir
G. A. Konjuchovo “Naučno — 
izsledovatelskaja rabota istori- 
kov Litovskoj SSR” (Tarybų 
Lietuvos istorikų moksliški ty
rinėjimo darbai), paskelbtas 
1955 m., nr. 9.
I)r. Šapokos Lr Būgos žodis 
Kunigaikščių atsiradimo klau 

simu gal pravartu pacituoti iš 
A. Šapokos “Lietuvos Istori
jos” (p. 37):

“Vieninga lietuvių valstybė 
susikūrė tik 13-tame amžiuje 
(apie 1200 metus), tačiau smul
kesnių valstybinių vienetų 
(kaip Žemaitija) buvo susida
riusių jau daug anksčiau. Poli
tinius vienetus vertė kurti pir
miausia atskirų šeimų santy
kiai, reikalas pulti arba gintis 
nuo priešų. Norint apsiginti 
arba patiems pulti savo priešus, 
būtinai reikėjo pasiduoti vieno 
vado valdžiai.”

Pirmieji mūsų protėvių žino
mi priešai buvo skandinavai 
(vikingai), kurie 9-tame am
žiuje buvo net pavergę kaiku
rias prie Baltijos pajūrio gyve
nančias lietuviškas gimines. 
Kaip žinoma, “čvedai” 853 me
tais puolė kuršių pilį Apuolę. 
Sekančiame šimtmetyje visi
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• Lietuvių liaudies dainos ir 
jų charakteringi bruožai, šia te
ma Los Angeles Dailiųjų Menų 
klube pranešimą laikė muz. Bro
nius Budriūnas.

Prelegento žodžiais, lietuviška 
liaudies daina padėjo išlaikyti 
lietuvybę spaudos draudimo lai
ku, padeda ir dabar. Dainuo
janti tauta nesirūpina kas yra 
dainos autorius, todėl beveik vi
sų liaudies dainų autoriai neži
nomi.

Seniausiomis mūsų meliodijo- 
mis reikia laikyti raudas, kurios 
dažniausiai sudarytos iš trijų to 
nų. Lietuvių raudos senesnės už 
žydų, gi žydų yra vienos seniau
sių.

Sutartinės, kitos senosios dai
nos, dainuojamos kanonų būdu, 
kaip pvz. “Saulutė tekėjo”.

Nepriklausomybės laikais dau 
gelio dainų skalė buvo praplės
ta. Pvz. Šabaniauskas dainos 
“Iš Rytų šalelės” paįvairino, 
duodamas daugiau gyvumo, 
gražumo.

Bandyta kaikurias trumpas 
dvi dainas sujungti į vieną. Pir
masis taip bandė J. Švedas.

Pavaizduota charakteringi lie
tuviams ir lenkams, rusams, vo 
kiečiams dainų užbaigimai. Lie
tuviuose yra įsimaišę dainų, y- 
pač giesmių, ne lietuviškos kil
mės.

Prelegentas yra tyrinėjęs ir 
dabartines lietuvių partizanų 
dainas. Jose, gaila, yra labai 
daug rusiškų motyvų.

Po pranešimo dauguma narių 
patiekė klausimų, savo pastabų, 
pvz. kokiu būdu nustatomas dai 
nos nelietuviškumas ? Jei daina, 
kurią dabar dainuoja lietuviai, 
prieš 100 ar daugiau metų buvo 
atspausdinta kuriame lenkų, sla
vų ar kitų leidinyje, tai kažin 
ar vien tas leistų sakyti, kad 
daina, meliodija anksčiau žino
ta lenkuose ir iš ten atėjusi į 
lietuvius. Dėl visiems žinomos 
nelemtos, paskutiniais šimtme
čiais, lietuvių tautos padėties, 
mes neturėjome lygių sąlygų, 
kaip kiti kaimynai, visa skelbti, 
tyrinėti reikiamu laiku. Todėl 
reikėtų būti labai atsargiems, 
ko atsisakant ar priskiriant ki
tiems.

Tolesniuose pasisakymuose 
kalbėta apie savotišką konflik
tą, ištinkantį lietuviškos dainos 
kaimo kultūrai stipriau pajun- 
tant miesto kultūrą. Pageidau
ta mūsų muzikų to nepamiršti

šie skandinavai lietuviuose iš
tirpo. Po to, 11-tame ir 12-ta- 
me šimtmečiais latviams ir lie
tuviams teko gintis prieš Po
locką, jotvingiams prieš Valui- 
nę, prūsams prieš lenkus. Tų 
reikalų poveikyje, be abejoji
mo, ir iškilo vietiniai kuni
gaikščiai, o vėliau ir didysai 
kunigaikštis.

Laiške kun. J. Tumui (Vaiž
gantui) mūsų kalbininkas K. 
Būga 1905 metais citavo vo
kietį kronininką Wulfstaną, sa
kydamas :

“Iš Wulfstano (IX amžiaus 
antroje pusėje, apie 850 me
tus) atsižinome, jog prūsų ša
lyse buvo daug miestų ir mies
tuose buvo kunigaikščių. Žmo
nės buvo paskaidyti į tris luo
mus: 1) waitingi — bajorai, 
nobiles; 2) vyčiai — laisvi žem-i 
dirbiai, lenkiškai “ziemianie”, 
ir 3) vergai “newolnicy”. 
(“Mūsų Senovė”, t. I, 1912 m., 
p. 136).

ir mūsų jaunimui duoti naujais 
motyvais lietuviškų dainų. Gre
ta liai dies dainų nepamirštini ir 
šlageriai, šokių melodijos. Už
sienyje augantis jaunimas į žir
gelį juodbėrėlį, vargdienėlę naš
laitėlę žiūri kitaip nei Nepriklau 
somoje Lietuvoje augę. Reiktų 
taikytis prie naujų sąlygų. Lie
tuviškos liaudies dainos, savai
me aišku, nepamirštinos ir pa
laikytinos toliau.

Prof. M. Biržiškos nuomone, 
mes, gyvenantieji toli nuo Lietu 
vos, tesame maži ,bet svari lie
tuvių tautos dalis. Kartais dirb
dami lietuviškus darbus, naudo
jamės okupacijoje išleistomis 
knygomis. Neseniai skaitęs ten 
išleistą Lebedžio knygą apie S. 
Daukantą. Tai labai nešva
rus darbas, kuriame paskelbta 
daug neteisingumų. Profesorius 
skaitė ir paskutines rusų, ukrai
niečių dainų knygas, jų studi
jas, ir jose radęs nepaprastai 
daug iškraipymų, stačiai pažin
ti negalima. Todėl pilnai pasiti
kėti dabar okupuotoje Lietuvo
je atliekamais lietuviškų dainų 
tyrinėjimais — nevertėtų.

Nauju, sekančiam susirinki
mui pirmininku išrinktas Bro
nys Raila.

Apgailestauta netenkant dvie
jų narių, išsikeliančių Chieagon. 
Tai dail. Antanas Rūkštelė ir so 
listė Elena Rūkštelienė.

Atsisveikinimo žodyje A. Rūk
štelė užtikrino, kad jo ir žmonos 
draugiškiausi jausmai visad bus 
su Dailiųjų Menų klubu, su ku
riuo nariais buvo bičiuliškai su
sigyvenę ir susirinkimuose vi
sad atsigaivindavo neįkainojama 
lietuviui kūrėjui brangia nuo
taika.

Susirinkimas vyko svetingų 
Sakalauskų bute Los Angelėje.
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1$ OKUPUOTOS LIETUYOS
▼ Vilniaus Bibliotekinis tech

nikumas turi lėlių teatrą. Jo 
pirmasis pastatymas buvo šią 
vasarą — “Eglė Žalčių karalie
nė”. Spektaklio statytojas ir 
režisorius — B. Lukošius. Te
atrą jis sukūrė. Šiame teatre 
reiškiasi: E. Platakytė, M. Lei- 
kauskaitė, E. Židonytė, A. Ry
bakovas.

▼ A. Jozėnas dėsto Vilniaus 
Dešimtmetėje Muzikos mokyk
loje.

▼ Literatūra ir menas, oku
puotos Lietuvos Rašytojų sa
vaitraštis, leidžiamas Vilniuje. 
Jį redaguoja V. Reimeris, ku
riam talkina redakcinė kolegi
ja: K. Ambrasas (red. pavad.), 
E. Balsys, J. Dovydaitis, V. Ga
linis, A. Jonynas, V. Mackevi
čius, A. Spelskis, J. Žiugžda.

▼ P. Kalenda, liaudies meis
tras, talentingai išdrožė “Pa
langos Juzės” skulptūrą.

▼ Akt. B Bratkauskas, G. 
Bankauskaitė reiškiasi Lietu
vos teatre.

▼ H. Paliulis okupuotoje Lie
tuvoje garsėja kaip smuikinin
kas.

▼ R. Jasas, baigdamas augš- 
tąją mokyklą, parašė istorinę 
studiją “1794 metų sukilimas 
Lietuvoje”.

▼ J. Černius, J. Juršas, M. 
Bajarovas ir A. Aronas sudarė 
kolektyvinį darbą tema: “Ma- 
žaaugščių gyvenamųjų namų 
statybos industrializacija”.

▼ Vilniuje, rusų teatro pa
talpose, gastroliavo Baltarusi
jos M. Gorkio vardo valstybinis 
rusų dramos teatras.


