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L Žmogus — literatūrinių 
srovių pagrindas

Literatūrinių ir apskritai me
ninių srovių bei sąjūdžių, kaip 
ir įvairių filosofinių doktrinų, 
pagrindas yra žmogus — jo am 
žinąs troškimas pažinti jį su
pantį pasaulį ir save patį, at
skleisti naujus realybės aspek
tus ir pagaliau tam tikra for
ma, tam tikromis techninėmis 
stilistinėmis priemonėmis, • vie
naip ar kitaip traktuojant siu
žetą, jį išreikšti. Tad menas ir 
filosofija, nors ir būdami skir
tingos prigimties ir turėdami 
skirtingus objektus, doktrininė
je plotmėje susitinka.

Ne be pagrindo todėl klasi
cizmas siejamas su Descartes 
racionalizmu, romantizmas — 
su idealistine vokiečių filosofi
ja, ypač su su hegelizmu, skelbu 
siu, jog tarp būties ir minties 
nėra neperžengiamos prarajos, 
ir tuo būdu praplėtusiu realy
bės ribas, realizmas ir natūra
lizmas — su A. Comte pozity
vizmu ir H. Teine trilogine dok
trina, pagal kurią rasė, aplin
ka ir momentas determinuoja 
meno kūrinį, pagaliau surrealiz
mas, apie kurį čia teks kiek 
platėliau kalbėti, — su Freudo 
mokslu, jo psichoanalizės me
todu, savaip aiškinančiu dau
gelio žmogaus veiksmų kilmę ir 
priežastis.

Tačiau čia pat, kiek nukryps
tantį norėtųsi pastebėti, jog, 
apskritai imant, filosofijos įta
ka literatūrai gerokai perdeda
mą. H. Peyre teigimu, visa tai, 
kas yra būdinga klasicizmui — 
loginė tvarka, aiškumas, sai
kas — yra visų laikų prancū-

sicisme francais, 66 p.). Tą pat 
galima pasakyti ir apie roman
tizmą — jis, teigia Sorbonos 
profesorius Daniel Mornet, jau 
egzistavęs tarp 1760-1789 me
tų (Introdruction a l’etude dės 
ecrivains francais d’ anjourd’- 
hui, 199 p.), — ir apie kitų li
teratūrinių srovių santykius su 
filosofinėmis doktrinomis, ne
išskiriant nei freudizmo su sur- 
realizmu, kurio formavimosi me 
tu buvo jaučiama stipri Bergso- 
no filosofijos įtaka, veikusi prie
šinga kryptimi.

2. SurreaJistinė revoliucija

Surrealizmas, kuris oficialiai 
gimė 1924 m. drauge su pra
dėtu leisti žurnalu “La Revo- 
lution surrealistc”, išėjo į ko
vą, kaip ir visos kitos meninės 
revoliucijos bei perversmai, re
alybės vardu, kaltindamas anks 
tyvesnes literatūrines sroves, 
ypač realizmą ir natūralizmą, 
ir griaudamas doktrinines jų 
tvirtoves.

Stebėjimas, kuriuo remiasi 
realizmas, esąs perdaug pavir
šutinis ir todėl nepajėgiąs at
skleisti nei moralinių žmogaus 
sielos gelmių, nei išorinio pašau 
lio intymios realybės. Realistų 
ir natūralistų rašytojų psicho
logija esanti pagrįsta logika — 
jie tikį, jog tie patys loginiai 
dėsniai tinką ir vidinėms žmo
gaus dvasios gelmėms, kur ne- 
beįsiveržia jokia loginė šviesa 
ir kur slepiasi begaliniai tur
tai.

3. Surrealistų tikrovės ir 
pasaulio koncepcija

Teigimas, jog abstraktus ir 
konkretus pasaulis yra identiš
ki, yra vienas iš pagrindinių 
surrealizmo pasaulio koncepci
jos bruožų (Philippe Van Tie- 
ghcm, Petite histoire dės gran
dės doetrines litteraires en 
France, 290 p.). Nėra, jų su
pratimu, tradicinės priešingy
bės tarp objekto ir subjekto, 
tarp žemės ir žmogaus. Jų pa
saulis iŠ esmės yra vienas: 
vidinė realybė nuolat siekia su- 
silieti-susijungti su išorine rca-

lybe. Todėl ir tikroji poezija, 
surrealistų teigimu, neigia ide
alų pasaulį, kurio ilgėjosi po
etų romantikų dvasia. Todėl 
šiuo atžvilgiu surrealizmas sve
timas romantikams, sudvasinu- 
siems-sumistinusiems pasaulį ir 
daiktus, svetimas jis ir simbo
listams, kurie sumistino ir pa
tį žodį, suteikdami jam tam tik 
rą garsinę-muzikinę dvasią.

I
Surrealistų rašymo metodas

Protas, surrealistų teigimu, 
netiktai nepajėgiąs atskleisti 
tikrosios realybės, bet dargi ją 
sužalojąs, deformuojąs. Todėl 
jis turįs užleisti savo vietą 
tiems žmogaus dvasios nusitei
kimams ir momentams, kuriuo
se nėra nei sąmoningos valios, 
nei intelektualinių elementų.

Poetinė dvasios būsena esanti 
ne kas kita, kaip tas momentas, 
kada nejuntama jokios loginės 
įtakos. Tada žmogaus dvasia 
automatiškai pagauna intymią 
pasaulio realybę ir atskleidžia 
naujus žmogaus ir pasaulio san 
tykius. Todėl rašytojai surrea- 
listai visų pirma vartoja auto
matinį rašymo procesą — ra
šydami visa tai, kas tik ateina 
į galvą, vengdami betkokios 
loginės įtakos.

Kaikurios protinės ligos taip 
pat padedančios pagauti realų 
minties funkcionavimą — juk 
kaip nesą esminio skirtumo tarp 
pasaulio ir žmogaus, taip nesą 
esminio skirtumo tarp sveiko 
žmogaus proto ir pamišėlio.

Tačiau svarbiausiąją vietą 
surrealistų kūrybos procese už
ima sapnas: jis, jei tiktai jį 
galima užfiksuoti pirminėje sta 
dijoje, nesuvedant į loginę sis-

aų dvasios bruožas (Le clas-' temą, geriausiai atskleidžia vi-
dinio pasaulio vaizdą ir parodo, 
kad psichinis-vidinis gyvenimas 
savo esme panašus į išorinio pa 
šaulio fenomenus. Sapne pra
nyksta daiktų kontūrai, pra
nyksta ribos tarp subjekto ir 
objekto. Sapnas ir realybė su
silieja į bendrą tėkmę ir at
skleidžia absoliučią realybę — 
surrealybę. ,

5. Religinis surrealizmas

Nors surrealizmas savo pa
grindais ir anarchine bei nihi
listine laikysena gyvenimo at
žvilgiu apskritai! yra priešin
gas idealistinei pasaulėžiūrai, 
tačiau jo, kaip ir egzistencia
lizmo, yra dvi kryptys. Marcei 
Lobct savo knygoje “La Scien
ce du bien et. du mal” garsųjį 
“Sous le soleil de Satan” auto
rių Georgės Bernanog traktuo
ja, kaip religinio surrealizmo 
atstovą.

Žinoma, sunku prileisti, kad 
šį karštą rašytoją kataliką, y- 
pač žmogaus pozicijos gyveni
me atžvilgiu, pasaulėžiūriniai ry 
šiai sietų su surrealizmu. Jis 
greičiau priartėja prie surrea
listų — savo metodu — suge
bėjimu nusileisti į pačias to
limąsias žmogaus sielos gel
mes, kur gimsta mintys ir for
muojasi veiksmai.

Sia pačia proga pastebėtina, 
kad ir lietuvių poezijoje yra 
reiškinių, kurių negalima su
prasti ir išaiškinti, vadovau
jantis logika. Ar jie sapno, li-. 
gūsto protinio kliedėjimo, ilo- 
ginio automatinio rašymo ar 
prancūzų surrealistų, kurie, 
pvz. Paul E’luard, Alain Bos- 
quet, yra davę grakščių ir tam 
tikra prasme gilių kūrinėlių, 
sekimas ne šių eilučių užda
vinys.

Neturėta čia ir jokių vertini
mo pretenzijų: vertingus meno 
veikalus kuria ne literatūrinės 
srovės, bet žmonės — talentai, 
pajėgią meninėje plotmėje at
skleisti tuos žmogaus gyvenimo 
ir likimo momentus, kurie skai
tytoju priverčia bent valandėlei 
sustoti, susimąstyti.

PRIE UPES
Nebepakeliu kardo nė skydo 
Ir lanko ištiest negaliu,
Kai stirnaitė prie upės atklydo 
Debesuotu kalnų takeliu.

Ji kasdien mano vandenį geria,
O aš mirštu nuo vėjų sausros ...
Ir atolą išbraidžioja žalią 
Margų pievų pakrantės visos.

Kad į širdį pataikyčiau tiesiai, 
Atsigaučiau jos kraujo srove . . . 
Suskambėję varpai netoliese, 
Sugrąžintų mane į save.

Tada mirčiau, šalia atsigulus,
Ant išsekusios upės krantų ...
Kad išgriovė ateiviai įžūlūs 
Paminklus mano miestų šventų.

Aš bijau, ^kad versmė neišdžiūtų: 
Negalėčiau paleist laivelius 
Į krantus dobilėlių ir rūtų,
Į švyturius uostų tylius.

BROLIS
«•.

Ar jis Sekminėms beržo šaką lauš,
Ar kels sveikatai midaus ragą —
Jo mostuos vis kasnors gražaus,
0 akyse vis žvaigždės dega...
Pramynę buvom takelius 
Į pasakų sodus tylius...

Jis būdavo kilnesnis už mane,
Kai žaisdavome elgetoms karaliais ... 
Ar rinkdavom vaisius tikrovėj ar sapne, 
Saldžiausią skirdavo manajai daliai. 
Linksmai numirdavo diena 
Gėlių ir vyno sklidina.

Dabar, žinau, jo nebėra tenai,
Kame paliko riteriai ir pilys...
Lyg kas duris uždarė amžinai,
Šešėliu iš kerčios pakilęs ...
Ir iki šiol paukščius seku,
Sugrįžtančius dausų taku.

Žinios iš okup. Lietuvos
t ▼ Literatūra vaikams ir jau
nimui Lietuvoje. Siais metais 
Lietuvoje išleistos šios knygos 
vaikams ir jaunimui: K. Done
laičio “Mes vyžoti būrai”, Mai
ronio “Jūratė ir Kastytis”, A. 
Vienuolio “Padavimai ir legen
dos”, “Užmiršti vaikai” (raši
niai vaikams ankstybesnių au
torių: . Stanevičiaus, Aleknavi
čiaus, Vanagėlio, Kudirkos, Ar
mino, Tatarės, Valančiaus, Ma
šioto, Jesiukaičio, Jovaro ir 
kt.), “Ožka ir riešutai” (pasa
ka), Vaižganto “Dėdė lapę nu
šovė”, K. Jakubėno” Jonytės 
pasakos” ir “Eglutė”, “Vištytė 
ir Gaidžiukas” (lietuvių liaudies 
pasaka), “Maži piemenėliai — 
didi vargdienėliai” (tautosakos 
rinkinys vaikams), “Alkanas 
kalnas” (padavimų knyga), Pr. 
Mašioto “Žiemą ir vasarą”, P. 
Cvirkos “Kaip genys eglę kir
to”, A. Cekuolio "Per tris vande 
nynus” (Kelionės), V. Griciū
tės “Lino dūdos”, A. Kazakevi
čienės “Pajūrio vaikai”, J. Šo
ko "Briedžiai plaukia”, A. Jo
nyno “Erškėtrožė”, E. Mieže
laičio “Rinktinė vaikams”, R.* 
Lankausko “Baisusis plėšikas 
Aloyzas”, K. Borutos "Šiaurės 
kelionės”, M. Sluckio “Sidabri
nis pinigas”, “Lietuvos vaikai” 
(foto-albumas), “Vaikų pieši
niai” (moksleivių kūriniai, įžan 
ga A Žmuidzinavičiaus) M. 
Sluckio “Negesk žiburėli”, P. 
Tarasenkos “Pabėgimas”, B. 
Buivydaitės “Auksinis batelis”, 
“Keturiolika svečių” (sovietų 
rašytojų apsakymai vaikams), 
A. Baltrūno “'Linas ir Valenti
nas”, B. Buivydaitės "Trys bi
čiuliai”, “Pjesės vaikams’’ (kū
rinėliai vaikų teatrui),.

▼ Tarybų Lietuvos rašytojai
šitokiu pavadinimu Lietuvoje 
išleista knyga, kurioje dabar 
ten esą rašytojai nusako savo 
gyvenimą ir kūrybą. Knygos 
gale — trumpos žinios apie au
torius, jų kūrinių sąrašas ir ra
šytojų portretai.

S^Sl

▼ Verstinė literatūra Lietu
voje. Šiemet Lietuvoje išleisti 
šie versti veikalai: L. Tolsto
jaus “Prisikėlimas”, I. Turgene 
vo “Medžiotojo užrašai”, F. Dos 
tojevskio “Pažemintieji ir nu
skriaustieji”, V. Kočetovo “Jau 
nystė su mumis”, I. Ufo ir E. 
Petrovo “Aukso veršis”, ir “Dvy 
lika kėdžių”, A. Tolstojaus “E- 
migrantai”,’ T. Siomuškino” 
Ciukčija”, S. Sergejevo-Cens- 
kio “Apie meninį meistrišku
mą”, A. Avdejenkos “Prie Tį
sos”, N. Tomano “Kas vyksta 
tyloje”, A Voinovo “Apkausty
ta skrynia”, A. Naisbovo “Džor 
džio Hario avarija”, L Stadniu- 
ko “Pėdsekiai”, L. Šeinino “Ka
rinė paslaptis”, N. Tomano “Vai 
duoklio gaudymas”, A. Konan 
— Doilio “Paslaptinga šalis",
A. Tamsaarės “Naujasis Vana- 
paganas”, R. Blaumanio “Pa
vasario šalnos”, A. Upyčios “Šil 
ko tinkle”, L. Ukrainkos “Gi
rių giesmė”, J. Kupalos "Rinkti
nė”, I. Olbracho "Plėšikas Ni- 
kola Šuhajus”, B. Prūso “Lė
lė”, J. Andžiejevskio "Pelenai 
ir deimantas”, B. Kelermano 
“Mirties šokis”, D. Čosičiaus 
“Saulėtekis toli”, Cžau Šu-Li 
“Santuokos registracija”, H. 
Heinės “Rinktinė", V. Tekerė- 
jaus “Tuštybės mugė”, Š. Bron- 
tės “Džcinc Eir”, O. Balzako 
“Pusseserė Bcti”, M. Anderse- 
no-Neksės "Ditė — žmogaus 
kūdikis”, C. Dikenso “Dombis 
ir sūnus”, A. Kronino “Citade
lė”, A. Sakstono "Vargonų še
šėly”, R. Tagorės “Sudužimas”, 
F. Borioskio “Degantis slėnys”,
B. Perės Gaidos “Donja Pcr- 
fekta”, E. Hemingvėjaus “Su
die, ginklai”, H. Laksneso “Sa
varankiški žmonės”, R. Tago
rės "Poezija”, “Iš antikinės po
ezijos” (Sapfo, Alkajaus, Anek 
teono ir kt. kūriniai), “Iš rene
sanso poezijos” (Šekspyro, Dan 
tės, Servantės ir kitų ištrau
kos; vertimas A. Churgino), “Iš 
vakarų Europos poezijos” (Hu
go, Goethės, Leopardžio, Bern

so, ir kt.; vertimas A. Churgi
no), 0. Henry “Niekšiškas ap
gavikas”, T. Dreizerio “Sesuo 
Keri”.

▼ Leis enciklopediją ir Lie
tuvoje. Vilniaus "Tiesa” pra
neša, kad “Lietuvos KP Centro 
komitetas ir Lietuvos Ministe
rių taryba priėmė nutarimą 
leisti Lietuviškąją Tarybinę en
ciklopediją”. Jos būsią 10 to
mų, kiekvienas tomas 70—75 
spaudos lankų. Pirmąjį numa
toma išleisti ateinančiais me
tais. Prie Lietuvos Mokslų aka
demijos sudaryta vyriausioji 
enciklopedijos redakcija. Vy
riausiuoju redaktoriumi patvir
tintas Mokslų akademijos pre
zidentas J. Matulis.

Pranešime taipgi pažymima, 
kad enciklopedijoje bus plačiai 
nušviesta Lietuvos komunistų 
partijos istorija, “liaudies ūkio” 
vystymasis. Atseit, nei tokio 
mokslinio veikalo, kaip enciklo
pedija, leidimas neapseis be 
partinės ir kolchozinės- propa
gandos.

Kaip okupantai slopina Lie
tuvos kultūrinį gyvenimą, gali
ma spręsti iš to fakto, kad net 
tremtyje lietuviai jau beveik 
įpusėjo enciklopediją leisti, ir 
tik tada Lietuvoje suskato ją 
pradėti. Nesakoma, kad ši en
ciklopedija bus tęsinys iki šiol 
išleistų tomų — nepriklauso
mybėje išleisti tomai nesideri
na su okupantų raudonąja pro
paganda, ir jie nepriimtini, 
nors buvo leisti su dideliu 
moksliniu rūpestingumu.

▼ Antano Žukausko-Vienuo
lio atminimą pagerbiant Lietu
voje numatyta išleisti naują jo 
raštų laidą, albumą apie jo gy
venimą ir kūrybą, specialią mo
nografiją apie jį, surinkti ir sau 
goti jo rankraščius ir kitą lite
ratūrinį palikimą, Anykščiuose 
įsteigiant jo vardo muzėjų. Taip 
gi Anykščiuose numatoma pas
tatyti jam paminklą.

▼ V. Zaborskaitė Lietuvoje 
parašė studiją: “Lietuvių lite
ratūros kritika kovoje dėl re
alizmo 1905-1917 m.”; knyga 
turi 13 spaudos lankų. Leidinys 
tendencingas — parodyti "mark 
sistinės kritikos kovą prieš kle
rikalizmą ir dekadentizmą, ug
dant realistinę literatūrą”.

▼ A. Jonyno nauja poezija 
pasirodė Lietuvoje, rinkiny “Ei
lėraščiai".

Sis ispanų skulptoriaus reljefas yra lietuvių bažnyčioje Urugva
juje, Šiluvos altorėlyje. Šio kūrinio mecenatai yra Juozas Gri baus
iuos ir kiti geradariai iš S v. Antano parapijos Ciceroje.

Kultūrine kronika
• Mieli žodžiai. Šitokiu pava- j palikdami motiną senatvėj vie- 

dinimu iš spaudos išėjo puošniai ną...
paruošta Stasės Prapuolenytės 
eilėraščių knyga. Išleido Venta,
85 pusi. Dail. T. Valiaus sukur
tas aplankas švelnių spalvų, 
modemus, bet akiai mielas. Mū
sų poetė, pažįstama iš atskirų 
eilėraščių periodikoj ir gal net 
dar daugiau iš jos gražių redak
cinių pastangų atkurtoje “Mote
ryje”, su šia pirma savo eilėraš 
čių knyga išeina nepretenzingai, 
su nemažu kuklumu. Savo kny
gą ji net pradeda “Apologija”, 
kur skaitome: “Čiulba žvirblis/
Lakštingalai nutilus.../Šalia ro
žės —/ Žydi aguona”. Žinant, 
kad mūsų autorė savo eilėraš
čiams naudojo Aguonos slapy
vardį, šis ketureilis įgauna ypa
tingesnės prasmės. Autorė nuo
širdi ir idealiste. Apdainuodama 
tylą, Saulėleidžius Baltijoje, pra 
einančias dienas, debesėlius, in
dėnus, chrizantemas, žemę ir 
.mergaitę, pasakos kraštus ir 
šviesos spindėjimą, meilę ir 
rasos lašelį, pavasarį ir šešėlių 
žmones, ji daug vietos skiria re
liginei minčiai. Viešpaties pašau 
lis jai yra šviesybių karalija, 
kurios platybėse niekuomet ne
nusileidžia saulė. Jos regimoj gy 
venimo procesijoj pirmas keliau
ja Dievas. Ji apdainuoja Pažais
lio Motiną ir jos siela naktų 
tamsybėse šaukiasi Dangaus; ji 
apgieda Tyliąją Naktį ir kartoja 
himnus Marijai, ji poezijos pos
mais iškelia jaunimo globėją šv.
Kazimierą.

Autorė kenčia dėl merdinčios i n^8^us ryšius, 
už geležinių grotų Lietuvos, ji letuvių vo iečių

apdainuoja partizanų vėles; visa 
jos poezija ryški meile ją išau
ginusiai Lietuvai. Poetė moka 
prabilti vaizdžiai. Pvz. ji taria: 
“Žydi saulėj vyšnios,/ Sniegu 
žemę barsto,/ Kur narcyzų plo
nos kojos/ Stiepias iš pavydo”. 
Londono rūkai jai “šliaužioja po 
pačius kaulų smegenis ir vietoj 
kraujo gyslomis teka”.

Autorė jautri, kaip tame eilė- na Liustikaitė, gyvenanti Weh-
rašty apie motiną, nuo kurios 
kelių “nubėgom tekini, ne ra
munėlių rinkti rytmečio rasoj,/ 
Ne drugelius vaikyti, lenktynėse 
su vėju,/ Ne su bitelėmis dūz- 
gaut prieklėčio žieduos”, bet 
kiekvienas apkabino savo dalią,

Vietomis poetė sarkastiškai 
aštri, kaip toje “Epigramoje”; 
“Turi akis,/ Kad žvaigždynus 
regėtų,/ O regi —/ Kraštą sa
vo skrybėlės”.

Tačiau ne visiems bus prie 
širdies, kad jos eilėraščiai be 
rimų, “baltosios eilės”. Dauge
lis pasiges turtingesnių poezijos 
priemonių. Kaikas įžvelgs seki
mą, kaip eilėraščio "Jūra ir žmo 
gus” pradžioje (Išsiliejęs pla
čiai vandenynas). Aplanke Kl. 
Jurgelionis laiške A. Vaičiulai
čiui mūsų poetę sveikina “kaip 
lietuvių poezijos — ir iš tiesų 
Vakarų pasaulio poezijos — at
gimimo pirmąją kregždę”. Tą 
autorei priskirtą augštą titulą 
gal dar teks ateities kūryboje 
įrodyti...

Šiame rinkiny esantieji eilė
raščiai sukurti Lietuvoje, Ita
lijoje, Anglijoje, Kanadoje 1940 
-1945 m..

• Baltų Kultūros dienos su
rengtos spalio 11-14 d. Bremene, 
Vokietijoje. Jos buvo suorgani
zuotos Baltų (estų, latvių, lietu
vių) — Vokiečių draugijos ini
ciatyva. Tikslas šių dienų išplau 
kia iš tos draugijos tikslo:

1. Puoselėti ir pagilinti kultū
rinių ryšių bei draugiškumo 
tarp vokiečių tautos ir estų, lat
vių bei lietuvių tautų.

2. Pasklęisti žinių apie Baltų 
tautas, jų kultūrą, istorinį išsi
vystymą ir dabartinę jų situaci
ją-

3. Užmegsti, palaikyti asme-

draugijos 
pirmininkas yra P.L.B. Vokieti
jos krašto valdybos pirmininkas 
— advokatas Juozas Bataitis, o

r ■

iš vokiečių pusės buv. pasiunti
nys dr. Adolf Windecker.

Atspausdintoji programa yra 
labai gausi ir įdomi. Lietuviai ga 
lėtų pasigesti' gausesnės lietuviš 
kos programos. Ar negalėjo ta 
proga padainuoti mūsų sol. Joa-

nene, tik 45 km. nuo Bremeno. 
Ar negalima buvo suorganizuoti 
paraleliai ar atskirai katalikiš
kų pamaldų, kurių metu galėtų 
būti giedamos komp. Kačinsko 
naujos mišios?!

• Dėl pavardžių paskelbimo 
konkurse. Kanados Lietuvių ben 
druomenės Kultūros fondo skelb 
tojo Jaunimo Dramos konkurso 
jury komisija (J. Akstinas, J. 
Kardelis, H. Nagys, K. Veselka 
ir J. Zmuidzinas) skelbia, kad 
“Nepriklausomoje Lietuvoje ’, 
37 (247) nr. atspausdinta žinu
tė apie jury komisijos nutarimą, 
nebuvo oficialus jury komisijos 
protokolas. Jury komisija taip 
pat paaiškina, kad tikrosios da

lyvavusiųjų konkurse pavardės
buvo atspausdintos per neapsi
žiūrėjimą “N. L." redakcijos be 
jury komisijos žinios ir įgalioji
mo. Jury komisija šį įvykį ap
gailestauja ir konkurse dalyva
vusius atsiprašo. Jury Komisija

• Knygų lentyna — Lietu
vių Bibliografinės Tarnybos biu 
letenis, šiuo kartu jau spausdin
tas ofsetu, vėl pasirodė. Dabar 
tik išėjo jo 1956 m. sausio-kovo, 
taigi 1-3 (92-94) numeris. Kaip 
visuomet — turtingas bibliogra
finėmis informacijomis, rūpes
tingai A. J. Ružancovo paruoš
tomis. Prie šio numerio pasiro
dymo savo ranką pridėjo JAV 
LB Kultūros fondas ir, kiek gir
dėti, Fondo nusistatymas yra 
“Knygų Lentyną” pastoviai f<- 
laikyti. Adresas: Lithuanian 
Bibliographical Service, 203 Ma 
dison Str., YVestvillc, III.

• Aktorius Juozas Daubomis
spalio 19,25 ir 26 vaidins Nevv 
Yorke — J. M. Barry veikale 
“Mary Rose”.
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Studijos apie sovietus
Jų apžvalga "East Europe" žurnale

VYT. SIRVYDAS. Norton, Vt.

la, $2.95). Jos atpasakoja pas- jos imperializmo ir jo siekimų, centro valdyboje iki šiol dirbo

Buvusio Amerikos diplomato 
A. A. Berle, Jr., veikale ‘‘The 
Tides of Crisis” (Reynall lei
dykla, $4.00) sakoma, kad prieš 
Ameriką, kaip laisvojo pasaulio 
vadą, stovi galvosūkis, kaip at-

Free Europe Committee, Inc.
(Laisvosios Europos komitetas)
New Yorke leidžia mėnesinj žur 
nalą “East Europe”, kuris pir
miau ėjo “News from Behind 
the Iron Curtain” vardu. Lietu
viui tuojau krinta į akis, kad 
žurnalo redaktoriai yra išbrau
kę Pabaltijo kraštus — Estiją,
Latviją ir Lietuvą — iš East 
Europe sąvokos. Būtų įdomu ži
noti, kuriais sumetimais ?

Todėl žurnale, kovo-rugsėjo 
nr. nr. nėra nė trupinio žinių 
ar pranešimų apie Pabaltijo kraš 
tus. Bet yra įdomus trumpų ir 
tikslių recenzijų skyrius, kur Library leidykla, $6.00). Pagal

tebimą sušvelnėjimą Maskvos 
letenos pavergtuose kraštuose 
po to, kaip buvo nuvainikuotas 
Stalinas, išardytas Kominfor- 
mas ir susigerinta su Tito. Pla
čiai nušviečiama įvykiai Lenki
joj ir Vengrijoj.

Kelionės į Rusiją

“Tarptautinio komunizmo dog-Aleksas Kutkus, St. Pilka, Ant. 
mos teparūpinusioą patogią kauSprindys, Vyt. Valiukas ir Ši
kę, ui kurios veikė gerai žino- mas Velbasis.

P. ŠILEIKIS, 0. P.Tel. RE Lianos 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

RYTOJAS (R CHIRURGĄ* 
įpymvig

8828 W««st 69th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad lr 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak Trečiad ir SeAtad. 1—4 v. 
P P

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th 8L. Cicero 
Kaadlen 18 vai lr « 8 vai vak 

Išskyrus

< >rtbol>cda* ■ Pnititl**.
Aparatai Proteaal, Med ban 
dėtai. spee. pagalba kojom 

(Arch Supporta) lr t-1. 
Vai y 4 lr 0-8 šeštadieniais »-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2860 W 68rd St. Chicago 29, M 

l'el. Pltospeet 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

Nauja*, adresas: 42T» W 63rd 81
Ofiso tel. REUninv 5*4410 

Hrrld telef GRovehill 6-O6I7
Valandos: 1-8 p m.. (-8 p. m

. Penktad. tik po pietą. 
Trečiad lr šeštad pagel sutarti

Ofiso tel. CUffslde 4-28*6 
Rezidencijos: LAfayette S-117V

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kampas 47th ir Hermitage)

Vai.
AeAtad

• Lietuviai dailininkai Illinois
parodoje. Conrad Hilton viešbu
tyje atidaryta Illinois Dailinin
kų sąjungos paroda, kur daly
vauja ir šie lietuviai dailinin
kai: J. Pautienius, M. Šileikis, 
Skupas ir V. Vaitiekūnas, Paro
da tęsis per visą žiemą, iki kovo 
mėn. pradžios.

• Arch. .1. Miliukas sudarė 
projektą Vinco Krėvės antka
piui. Projektas priimtas ir pa
gal jį bus pastatytas pamink
las Philadelphijos kapinėse.

mi to imperializmo siekimai (ir 
tebeveikia). Būtent, žemių gro
bimas, varomas nacionalistinių 
ir* religinio pobūdžio ambicijų, 
taip pat piniginiai ir prekybi
niai sumetimai.

Žinomas amerikiečių žurnalis Redaktorius John L. Stipp šu
tas Louis Fischer, autorius ke-, rinko eilę gtudijų “Soviet Rus

sia Today” (Harper leidykla, 
$4.00), kurios nušviečia, kaip 
iš pramoninės Europos valstie- 
tiškon Rusijon buvo perkeltas 
marksizmas.

siliepti į S. S. grasinimus taikin Hų knygų apie Rusiją, kur jis 
giems tarptautiniams santy- S keletą metų buvo Amerikos 
kiams pasaulyje, kurį smogia į spaudos korespondentas, nau

joje knygoje “This is Our 
VVorld” (Harper leidykla, $5.00)

visokios revoliucijos.

SSSR po Stalino

Du žymūs prancūzai žurnalis 
tai yra autoriai “The Soviet U-

aprašo 1952-1953 metų kelionės 
Sovietų Sąjungon ir Rytų Euro
pon įspūdžius. (Pabaltijo kraš

nion after Stalin” — Helene ir. nelankė). Jam atrodo, kad 
Pierre Lazaroff (Philosophical Stalino diktatūra buvusi pas-

šeštadieniais
trečiadienius 
12 lkl 4 popiet

aptariama visa eilė naujų leidi
nių apie Sovietų Sąjungą ir jos 
santykius su Rytų Europa. Be 
abejojimo, tuose leidiniuose mi
nima ir Pabaltijo kraštai. Būtų 
gražu ir naudinga, jei kas tas 
knygas peržiūrėtų ir pateiktų 
visuomenei, ką apie Pabaltijo 
kraštus, ypač Lietuvą, įvairūs 
autoriai rašo. Vieną jų, prof. 
Fr. Chirovskio “The Economic 
Factors in the Gnowth of Rus
sia”, recenzavo “Drauge” kali- 
fomietis Viekšnys.

Vertimas vokiečio Georg von 
Rausch “A History of Soviet 
Russia”, sakoma, pagrįstas pa
žiūra, kad komunizmas Sovietų 
Sąjungoje esanti “visuomenės 
santvarka, kuri atsirado iš keis 
to susiplakimo laisvamaniško 
vakarietiško marksizmo su su
pasaulietintu palinkimu būti me-

juos. Sovietų Sąjungos žmonės 
1953 metais (kada jie kraštą 
lankė) tikėję, kad “po Stalino 
mirties dalykai pradėjo eiti ge
ryn”.

“Soviet Russia and The 
West” esąs veikalas dviejų au
torių — Xenia Joukoff Eudin 
ir Harold H. Fisher (Stanford 
universiteto leidinys, $10.00).

tanga komunizmą įausti kaip 
nematomą lopą rusų tautos ap
siauste”.

Leo Gruliow aptaria dabarti
nę S.S. politiką “Current Soviet 
Policies” (Prager leidykla, II 
tomas, $6.00). Jo išvada ta, 
kad dabartinių Maskvos vadų 
politika skiriasi nuo Stalino tik 
būdais, priemonėmis! ir laips
niu, bet ne pagrindu.

KRONIKA

• Išrinkta teatralų vadovy
bė. Į pirmąją JAV ir Kanados 
Liet. Scenos Darbuotojų s-gos 
centro valdybą išrinkti: Sofija 
Adomaitienė, Balys Račkaus
kas, Zita Kevalaitytė, Elena 
Petrokaitė ir Bronius Macevi
čius; kandidatais Janina Mon- 
kutė ir Zigmas Moliejus. Į revi
zijos komisiją išrinkti: Ant.

Patarimus mes duodame kibi
rais, o patys juos priimame iš 
kitų tik lašais. —W. R. Alger

Tai dokumentais atremta S. S.' Ukrainietis prof. Nicholas Fr. 
užsienio politikos 1920-1927 m. Į Chirovsky veikale “The Econo- 
studija, kada komunizmo vadai mjc Factors in the Growth of

ANGIŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS

6402 S. Falrflehl Ave., Chicago 2* 
Tel. HEmloek 4-8037

Vertimai — Pilietybė — laiškai
duoda painokas. Prieš karą. baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 ct. vai. — privačios.
art’ 

Ave. 1

Ofiso telef LAfayette 8-821(1, Jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

♦148 8. Archer Ave.
VAI Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm antr , ketvir* 6-8-l« v 

Trečiad. tik ausltarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI 
SPECIALISTE

7156 Soutb VVestem Avenu.
< MEDICAL BUIIJJING) 

Pirmad.. antrad., ketv lr renktad 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare Trečiad nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. SeAtad 1 1 
vai ryto Iki 8- vai. popiet

Office tel. RE 7-1163 
Res. tel. VVAlbrook 5-37115

nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
nuo “ lkl 6 vai., lšskyr. sek

varė dviveidę politiką: viešai 
elgėsi pagal normalius santy
kius su kitais kraštais, bet slap
tai kurstė tarp jų (ir jų vidu
je) v’sok'us resutikimus.

R. D Chargues “A Short His 
tory of Russia” (Dutton leidyK 
la, $3.95) peržvelgia Rusijos 
istoriją nuo 9-tojo amžiaus iki 
mūsų dienų. Autorius toje isto-

Russia” (Philosophical Library 
leidinis, $3.75) teigia, jog ko
munistinė revoliucija nebuvusi 
“atsisakymas nuo senojo Rusi-

Sprindys, Vyt. Valiukas ir An
drius Mironas; kandidatais Ona ‘u“ caiuor^A 
Petravičiūtė ir Jonas Kelečius.
Į garbės teismą — Aleksas Kut 
kus, St. Pilka ir Alė Kalvaitytė; 
kand.: O. Mironienė ir Iz. Mo- 
tėkaitiėnė. L. S. D. S-ga įsis
teigė JAV ir Kanados Liet.
Kult. kongreso metu. Jos laik.

sijais, kuriuo pasižymi rusų po- ( rijoje mato nenutrūkstamų gi 
jų. Nors bolševikų revoliucija 
pridariusi žymių atmainų, bet

litinis galvojimas’

Tautinis komunizmas sovietų
strategijoj

Prof. D. D. Tomasico “Natio
nal Communism and Soviet Stra 
tegy” (Public Affairs leidyklos) 
teigia, jog Tito esąs klasiškas 
“tautinio komunizmo” pavyz
dys, kuris tačiau turi savo rolę 
S. S. siekimams pasaulį valdy
ti. Autoriaus nuomone, Mask
va planuoja štai kokį postalinj 
pasaulį: ašimi bus S. S., o apie 
ją suksis pavergtų kraštų ra
tas, kurį, savo keliu, sups ra
tas neutralių, bet Maskvai pa
lankiai nusiteikusių valstybių. 
Maskva, sako, sutinka tauti
niam komunizmui duoti šiokių 
tokių nuolaidų, ir labai gali bū
ti, kad kaip tik šios nuolaidos 
virs ardymo pajėgomis, kurios 
galiausiai susprogdins maskvinį 
galios monopolį.

Amerikiečio George S. 
Counts “The Challenge of So-

“tos gijos pasiliko nesutrauky
tos”. Tai — Kmito geografija, 
autokrato vaidmuo kraštą pa
gal parinktą kurpalį siūti, vals
tiečiu amžinas pasipriešinimas 
valdžiai, apstybė įvairių tautų 
valstybėje ir nelygus kultūrinis 
laipsnis gyventojų sluogsniuose. 

Koegzistencija

Anglijos darbo partijos vado 
Hugh Gaitskell knyga “The 
Challenge of Coexistence” (Har 
vard universiteto leidinys, $2. 
50) svarsto sugyvenimo reika
lus. Pripažindamas JTCį silp
nybių, autorius vistiek mano. 
jog čia geriausia vieta ugdyti 
tarptautinį kooperavimą, nes 
paskelbiama pasaulio nuomonė 
ir nustatoma tarptautiniams san 
tykiams siektini pavidalai. Euro
poje Atlanto apsigynimo sąjun
ga (NATO) atitinkanti JTO ir 
vaidina svarbią rolę palaikyti

viet Education” (McGraw Hill į galios pusiausvyrą.
leidinys) aptaria švietimo pro' 
gramą Sovietų Sąjungoje. Jis 
sako, jog ji “esanti viena pla
čiausių ir labiausiai įkyriai da
romų pastangų žmonijos istori
joj pasiekti labai tolimų visuo
meninių tikslų, sunaudojant vi
sas priemones ir būdus, kuriais 
20-tojo amžiaus valstybė turi 
paveikti milžiniško dydžio žmo
nių sluogsniu protus. Pagrindi
nis ir viską nusveriąs tų pas
tangų siekis esąs sukurti nau
ją sovietinį žmogų, kurio pažiū
ros į darbą, nuosavybę, tikybą, 
asmens rolę, luomus visuomenė 
je ir partiją atitiktų nustaty
tiems pavidalams.

Anglė Barbara Ward savo 
“The Interplay of East and 
West” (W. W. Norton leidyk
la, $3.50) remia sprendimu, kad 
Vakarų pasaulio likimas būsiąs 
išspręstas įvykiais Rytuose. To
dėl autorė peržvelgia Vakanį- 
Rytų (Azijos ir Afrikos) san
tykius ir pasiūlo politinių lini
jų Vakarams ateityje. Azija 
vėl išeina istorijos scenon eile 
nepriklausomų valstybių po to, 
kai per 500 metų ją valdė ir 
kontroliavo Europa.

Redaktorius Paul Zinner su
rinko eilę studijų “National Com 
munism and Popular Revolt’ 
(Columbia universiteto lei dyk-

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

D. JUR1ONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAIumet 5-1064

KALAKUTAS DOVANAI
Km pirkt Mevizil* ar laidytu** pa*

BALYS RADIO t TELEVISION SALES t SERVICE
2646 West 7lst Street PKospect 8-5374

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių Ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 3o. Hoyne Ave. Telef. Virginia 7-7097-- L—

YERKES HARDVVARE
Telef. GRovehill 6-9314 

Elektros Reikmenys — DAŽAI:
DL'TCH BOY; MARTIN SENOVR lr kt.

* *
z

K O T O N dažai, kuriuos galima naudoti 
Ir li(*tlnganie ore — lyjant.

6822 So. Western Ave., Chicago 36, IIL
Pas mun galite apmokėti elektros ir gazo sąskaitas.

SOUTH CHICAGO’S NEWEST
WALK-IN YARD

TURI VISKO KAS TIK REIKALINGA STATYBAI 
TAIP PAT DAŽŲ IR GELEŽIES GAMINIŲ
Asmeniškas — Individualus — Patarnavimas

NEMOKAMAS PRISTATYMAS

DIXON LUMBER & SUPPLY COMPANY
9645 TORRENCE AVENUE RE 1-2301

Chicago, Illinois, Dept. MF

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny- 
bės, religiniai dalykai (devocionaiai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h SL RE. 7-1941

STEIN TEXTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių Ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

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

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra 89.80, dabar ui jardą tik ............................ .............$4.50

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

*0 colių vilnonės medžiagos lr “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ..........................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
88.98, tiktai ................... .......................................................... $1.89

Grynų spalvų Fortisan lr Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09 
Atvykite į STEIN TEZT1LB ir patys įsitikinkite. Sn kiek- 

rier.n pirkiniu viri |80.00 gansite vienai suknelei medžiagos
tralo dovana*
Pu STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces“, satiną, taffetą, “brocades“, Sbantung ir 
t. t. Taip pat liekanų medžiagų pamušalams nž baisiai pigiai 
kainu. «

STEIN TEKTILE CO.
1306 SOUTB UNION AVENUE

Prašomo aiškiai (aidčmčtl adresų — 1806 SO. UNION —, nes 8 tel n 
Teztlle yra tik Aloje vietoje lr Jokių skyrių neturi.

I blokai* į rytas nuo Halsted St., HĄ bloko į pietos nno 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienon savaitėje ild 5:80 vai. vak. 
T et MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

P6I valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. ir 
šeštad

Bes. tel. GRovehlU 6-5008

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1801 VV. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8; šeštad. D—4; trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-S7OO. Namų — PR 6-1732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-V7OO 
Kez. PR 6-V8OI

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Hpcclalybč — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street,

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

1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinimą —

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

Ofiso 'elefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

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

Kampas 47-tos lr Daman Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfsyette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-8043

~jl. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai. Pirm., ketvir., penxi. 1-4 lr T-t 
Antr. 1-6, treč-lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•817 South Weetern Avenue 
Ohlcago 29, DI 

telefonas REpublie 7-4*00 
R ■sldtucta: GRovehlU 6-6161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4157 Areher Avenne 
Oflao vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-OO8I 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spee. akušerija lr moterų ligų 

2464 Weet 71st Street 
(71-oe ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S lr 8—8 vai. vak. 
Šešadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

* Oflao telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — HT.-wart 3-4511

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

756 Weat 85th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatv*) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:60 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

ieštadlenlala 1.—4 vai.

Tel. oflao PR 6-888S, rei. RB T-I19I
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAfl 
(LIHTOVI8 GYDYTOJAI)
<500 VVest OSrd Street

VAL kasdien auo 8—4 p p. ir T:8»
Iki 9 vai Trečiad. tr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehUl 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTt 
— PRITAIKO AKINIUS - 

Valandos. »- iz ir l u « » pagal
•usltsrlms Išskyrus trečiadienius 

2422 W. Marąuette Road

Ofiso iv buto tel OLymplc 2-1*61

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1467 So. 49th Conrt, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—T vai. Trečiad. 

Ir Isštsd. tik 16—18 vai.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Offhx>: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St.. Beverly Hills 

VaT.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vi.k
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,

Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo I 
tki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmloek 4-6815 
Rez HEmloek. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Sv Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma 

DANTISTAS
. DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 So. Whipple Street
(Arti Archer Ave.) 

Valandos: nuo 10 lkl 12; 2—6; 7-8. 
Aeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 

LAfayctte 3-4*4*.
Namy — CEdarereet 3-7786

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai ‘20 North VVacker Drive 
Civlc Opera House, kamh. 868)

Vai. kasd 12—4 
rel. CEntral 6-22*4

V0O2 VVest 16th Str., Cicero 
’al kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOvvnhall 3-0*6* 
kitu laiku lr trečiad. susitarus

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT.~TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų Ilgos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Ave 
Tel. PRospect 8-1223 arha VVE 6-557" ,
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Gib. 8-61*9

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(7lst lr Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6: šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(‘69-os Ir MnpletvOud Ave kampas) 
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak.
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-9400
Ri-zkl. l’RraĮMSt 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičifitS)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šištad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
tr kitu laiku tik susitarus.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., t< I. RenubUo 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Rroaduay, Gary, Indiana
Tel. TUrner 3-9902

Vai.: Pirm. ir treč. S v. p. p. Iki 8 
V. v., šešt. 10 v. r. iki 12 v. Kitu 
laiku pagal susitarimą

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRURGINftŠ IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 Heat 69th Street 

Priešais Sv. Kryžiaus llgonlnp 
Telef. REpublie 7-22*0 

YAL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo * lkl 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklas Ir rčmns 
4456 S. California Ara. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. ui 
darvta). šeštad. 10 ryto Iki • ▼. p. p.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tel. ofiso Vlctorv 2-1R81
Rez. Vlctorv 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo f-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso l’R. .1-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 iki ! v.

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-665* 

Rezid. 6600 8. Artesian Ave.
VAL. 11 v. r, lkl S p. p.i 6—7

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182* 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 Wmt S5th Street 

Vai. nuo 10 lkt 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo Į0 ĮĮcĮ ž vai p p

DR. S. VAITUSH, OPT. J
Palengvinu aklų {tempime, kuri* 

yra priežastis galvos skaudčjlmo bel 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame . j 
{ mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Ave.
Tel. Y Arda 7-1378

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:*i , 
llrt 0 vai. Sekmad Ir treč uždara

iiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii
I lietuvių tautos tauriausios asmeny- 
bčs Arkivysk. Jurgio Matulaičio

Matulevičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. Išrašai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos {žvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
Išganymui

II. LalškaL Tai {vairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve 
nlmiškoa Išminties perlai, Išreikš.

patarimų, paraginimų Ir paaiškint 
mų formoje.

IK Vilniuje. Žvilgsnis { Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sontlnSje, kur Jis stengdamasis , 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken- . 
tčjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir (rišta ) kietus viršelius Kaina '
12.60

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A U G A S”

4545 W. 63 St., Chicago 29, III
IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIHIinillllimiHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHUIHUmitMIlIltill
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TAUTA, KAIP MENININKO KŪRYBOS 
PLATFORMA

I
ST. TAMITLAITIS, Chicago, III.

Kad ir kaip lietuvis kūrėjas j są ir kurti, išeinant iš tautinių
iškultivuotų savąją asmenybę, vidinių aspiracijų,------dar ne-
kad ir kažkokių asmeninių ver- reiškia griežto teritorinio apsi- 
tybių jis slėptų savyje, — be ribojimo.
savos tautinės dvasios, be savų 
tautinių kūrybinių tradicijų ir 
be galimai savitų tautinės iš
raiškos elementų, jis nedaug 
ką originalesnio (taigi ir reikš-

Tautyhė — įgimta dvasinė 
savybė

mingesnio) sukurs. Staigiu, vie-

“Be tautybės nėra nei meno, 
nei tiesos, nei gyvenimo, lygiai j

nu mostu, vienu galingu nepri- kaiP * ^iokiog ar tokios žmo- 
klausomu sparnų suplezdenimu, gi^kos fizionomijos nėra pačio 
likti savos tautos arba žmoni-1 žmogaus veido”, tvirtina kiek 
jos menininku niekam nepavy- perdėdamas rusų rašytojas Tur
ko ir nepavyks, net genijui. Iš- genevas, bemaž visą laiką gyve- 
eities punktą, į kurj atsiremia- nęk Vakaruose, Vakarams pažįs- 
ma, reikia turėti. tarnas, bet nuolat kūręs tautinių

Žmogus, kas jis bebūtų, vi
sad ir visad yra determinuotas 
laukujų veiksnių, t. y. rasimu 
etninių, religinių ir net gamtiš
kai teritorinių sąlygų, kurios 
protinėje veikloje mažiau jį sais 
to, o emocinėje kūryboje daug 
ką lemia.

Paukštis — natūralus pavyzdys
Aure, paukštis gali skraidyti 

kur tik nori ir pakilti labai augš 
tai, bet ir jam reik 3-jų būtinų 
sąlygų: savo lizdo, kuriame bū
tų sveikai ir saviškai (pagal sa
vo rūšį) išaugintas, nuosavų 
sveikų sparnų ir žemės-medžio- 
uolos sklypelio, į kurį atsispy- 
ręs kojytėmis leistųsi į augšty- 
bes. Net ir to dar maža. Norė
damas leistis žavion kelionėn 
už kalnų ir jūrų, jis būtinai tu
ri plačiau susipažinti su gimti
nėmis erdvėmis.

Daug yra menininkų, kurie 
seniai liko bendra visos žmo
nijos nuosavybe. Bet visuomet, 
kaip taisyklė, tie menininkai bu
vo išaūgę iš savos tautos arba , „ „ „
per savąją tautą. O jei jie mito. 'rautings dvasios reiškėjas mene, 
drauge ir svetimų taujų kury- Į pasaulinės reikšmes dailės genijus 
biniais lobiais ir turėjo pavyz-;
džiais svetimuosius, visados tai Kaip priešpriešą šiam tvirtini- 
buvo tik pagalbinis, papildomas mui nurodamas “amerikiečio” 
veiksnys. [pavyzdys. Deja! Amerikietis, kol
PavyzdvH - Amerikos lietuviai j ne’au«8 >*r kartas i

menininkai vąją žemę- mene- kaiP taisyklė>
1 niekad nieko didingesnio nesu-

aspiracijoje įtaigoje. Tikrai. Ras 
kime šiame pasaulyje žmogų, 
kaip žmogų, o ne kaip žmogų-ita 
lą, žmogų-vokietį, žmogų-japo- 
ną, žmogų-lietuvj! Raskime .me
dį, kaip medį, o ne kaip medį- 
pušį, medį-ąžuolą, medį-tują, me 
dį-kiparisą!.. NerasimeŽmo
gaus kaip žmogaus ir medžio 
kaip medžio turime jieškoti ati- 
trauktinėse loginėse sąvokose 
arba... dausose, tik ne žemėje.

Antai, ar nepasigendame reikš kuria. Jei tūli naujieji ateiviai,
mingesnių kūrinių Amerikos lie- paskubom iškraipę savo pavar- 
tuvių menininkų, atvykusių į šį des, emocinėje kūryboje tikrai 
kraštą prieš 1948-3950 metus? duoda ką nors nepaprasto ir ori-
Pasigendame!
sitiko?.

Kodėl taip at-

Atsitiko taip todėl, kad, fi
ziškai atitrūkę nuo savos tautos 
kamieno, jie, Amerikos lietuviai 
menininkai, stropiai su visu at
kaklumu nesekė savos tautos 
buvusių ir esamų meninių lai
mėjimų. Antra ir svarbiausia 
— nesidomėjo savo tautos (liau 
dies) dvasiniu palikimu, nejau
tė savyje išvidinių tautinių nuo
taikų, nejuto gyvosios plazdan
čios tautos širdies. Trumpai — 
jie prarado ir psichologinę, ir 
etninę, ir tradicinę kūrybinę at
ramą. Jie pasitikėjo tik apgau
lingu laukuju pojūčiu: esame 
gimę Lietuvoje, mokame jos 
kalbą, apgraibom žinome jos is
toriją, vadinamės lietuviais. 
Kaip patriotai, jie gal buvo ir 
yra daug kartų geresni už nau
juosius ateivius, bet kaip meni
ninkai jie liko nudžiūvusia ša
ka. Dvasiniai įsijungti į ameri-

ginalaus, — visad pasirodo, kad 
! tai būta anglo, vokiečio, prancū
zo, lietuvio arba italo darbas.

Tauta asmenybės formuotoja
ir menininko įkvėpėja

Tautinis susipratimas išryški
na tautos individualybę (tautos 
pielą). Jis pažadina snūduriavu
sias pasąmonėje ir žmogiškąsias 
ir tautines galias, iškelia iš už
miršties liaudies kūrybinius lo
bius, suteikia tautai atskirus y- 
patingus uždavinius, stipriau pa
akina į kultūrinį darbą tautos 
narius, netiesioginiai provokuo
ja kultūrines, gal ir politines, 
tautines lenktynes.

Geografinių, rasinių, etninių 
ir tradicinių sąlygų bei sugestijų 
veikiama, kiekviena sąmoninga 
(t. y. save supratusi) tauta ryž
tasi duoti savų specifinių kultū
rinių vertybių, kurios dažnai lie-

Tautinio savitumo tikslai
Iš čia aiškėja, kad tautinį sa

vitumą arba tautinės dvasios 
reikšmę galime suvesti į šiuos 
du pagrindiniu tikslu:

a) suteikimas sąlygų savosios 
tautos nariams pilnai išskleisti 
savąją asmenybę (pažadinant 
juose teigiamas ambicines galias 
ir suteikiant jiems natūralią vei
kimo areną);

b) sąmoningas, tvirtas ir džiu 
gus nuvokimas, kad per savąją 
tautą tarnaujama ne kokiam 
siaurai apibrėžtam -dalykui, o vi
suotinės žmonijos kultūrai, vi
sos žmonijos idealui, kurio sie
kia istorinis viso kosmoso vyks
mas.

Žinoma, šis džiugus nuvoki
mas dirbti žmonijos kultūrai, a- 
not Vl. Solovjovo, bus vaisingas 
tik tada, kai jis bus supranta-1 
mas ne kaip nacionalinis egoisti
nis viešpatavimas, ne kaip prie
varta, o kaip kultūrine prasme 
tąrnavimas.

Tautinė individualybė mene
I

Jei tautinė individualybė taip | 
reikšminga visoms gyvenimo sri
tims (pvz. mokslui, visuomeni
nei veiklai, žmogaus ugdymui ir 
ugdymuisi, religinio jausmo iš
siskleidimui ir net asmeninei 
žmogaus laimei), — tuo labiau 
ji reikšminga menui. Kodėl? To 
dėl, kad tikras didis menas bū
tinai reikalauja:

a) stipresnio ir nuoširdesnio 
jausmo;

b) specifinio savito forminio
originalumo; I

c) galingesnių ir galimai ori-j 
ginalesnių idėjinių nusiteikimų 
(t. y. savito specifinio žvilgsnio ' 
į būtį ir žmogų);

d) minimalinių, širdžiai arti
mų sugestyvių pavyzdžių ir tra
dicijų ;

e) savos reiškimosi platfor
mos (t. y. savos, kūrėją ir jo me 
ną suprantančios, žmonių ben
druomenės).

Visa šita (išskyrus a-) meni
ninkas pirmiausia randa tik sa
voje tautoje arba per tautą. Ne 
kitur.

Nes tauta — mūsų dvasinė 
motina

J. J. Sibelius, suomis, didysis 
pasaulio masto kompozitorius, 
vos pradėjęs kurti, pirmiausia

Čiurlionio galerija Kaune (A. Ingelevičiaus fot.)

psichofizinių žmogiškų sąlygų., Savosios tautos istorija, jos 
Jis paprastai įvyksta ankstybo- visas kultūrinis palikimas, jos 
je kūrėjo jaunystėje, kada žmo- specifinė subtili dvasia, jos vi
gus spontaniškai pajėgia įsijaus dimai lūkesčiai ir aspiracijos, 
ti į kitos tautos dvasią. Vis tik jos laimėjimai ir pralaimėjimai, 

' ir šiuo pastaruoju atveju būdin- jos žvilgsnis į būtį, likimą, Die- 
1 ga tai, kad prigiję svetimoje dir vybę ir regimąjį pasaulį, jos es- 

voje menininkai (pvz. Ad. Mic- tetinio išgyvenimo savitumai — 
kevičius, Milašius, Baltrušaitis, štai būdingesni klausimai, ku- 
Puzinas, Rimša...), nuolat atme- riems tvirtą atsakymą privalo 
na, ilgisi ir garbina savąją tėvy- asmeniškai susirasti kiekvienas
nę. Prarastoji tėvynė jiems lie
ka mistine šventenybe. Ne retai 
toki “emigrantai” menininkai, 
pasinaudodami jaunystės atsimi-

kūrėjas.
i'ik tada jis sužinos, kas jii 

esąs, kur einąs, ko siekiąs ir ko
ki šuoliai darytini toliau, O kiek

kiečių visuomenę ir likti ame-, ka bendru žmonijos lobiu. Anot 
rikiečiais menininkais vos vie- Vydūno, tik per savą tautą ta
nam kitam tepavyko, ir tai tik 
vaizdiniame ir vokaliniame me
ne (pvz. dail. Pov. Puzinui, dail. 
M. Šileikiui, dail. Rimšai — P. 
Amerikoje).

Teritorinė kliūtis — ne kliūtis

Kai kas čia pastebės, kad me
nininkas, fiziškai atitrūkęs nuo 
savos tautos, atitrūksta ir psi- 
chiškai-kūrybiškai nuo savo gy
vybės šaltinio; ką nors reikš
mingesnio jis nė negalįs sukur
ti. Tvirtinimas klaidingas. Jį 
griauna meno istorija. Micke
vičius, Slovackisj Turgenevas, 
Baironas, Ibsenas, Thomas 
Mann, Stefan Zweig, Franz 
VVerfelI ir daugybė kitų didžių 
menininkų geriausius ir iš da
lies tautiškiausius savo veika
lus sukūrė ne tėvynėje, o už
sieniuose, dažnai ilgoje nesibai-

dividas galįs pasiekti augštesnio 
žmogiškumo laipsnio, tik per sa
vą tautą einąs kelias Dievybėm 
“Tauta yra pagrindas žmonijos 
bendruomenei, o tautinė kultūra 
yra pagrindas žmonijos kultū
rai”, pastebi prof. dr. A. Macei
na.

Panašios Išvados nesvetimos 
bet kuriam kultūr-filosofui, pra
dedant 18 šimt. enciklopedistkis, 
baigiant Solovjovu, špengleriu 
ir St. Šalkauskiu.

Europoje randame ne maža 
valstybių, kurios net savo švie
timo įstatymuose įsirašiusios 
nuosaikaus tautinio auklėjimo 
reikšmę, kaip būsimą kiekvieno 
inteligento asmenybės atramą. 
Cituoti tų humaniškų tautiniųgiančioje emigracijoje. Norime 

pasakyti, kad gyventi “savoĮ įstatymų detales mums neleidžia 
tautoje”, jausti savo tautos pui-1 straipsnio rėmai.

susidomėjo savojo gimtojo kraš
to ežerų žavingumu, miškų pa
noramomis, tautinėmis melodi
jomis, tautiniu epu "Kelevala”,! 
savo tautos istorija... Ir tik po' 
to jis davė genialius nemiršta
mus kūrinius. Čaikovskis elgėsi 
panašiai. Apie Šopeną muz. K. 
Bacevičius taip rašo “N. Romu
voje”, 1936 m., 25 nr., 515 psl.: 
“Šopenas yra genijus, pasauli
nės reikšmės fenomenas... Meniš 
ka Šopeno kalba yra universali... 
bet kartu neabejotina tos kal
bos tautiška dvasia. Tautišku
mas — esmingas Šopeno kūry
bos bruožas..., kuris verčia ir 
prancūzų muzikos specialistus 
Šopeną laikyti tautišku lenkų 
kompozitoriumi”. \.

“Vokiečiai, italai, rusai ir kiti 
išnaudojo savo liaudies motyvus 
ir, betobulindami kūrybines prie 
mones, nustatė savosios muzi-’ I
kos pagrindus. Tas jų muzikos 
savitumas atsispindės per visus 
amžius” (muz. J. Gruodis, “N. 
Romuva”, 1933, nr. 106, psl. 26).

Kas čia lakoniškai tarta apie 
muzikus, tuo labiau dera rašy
tojams, dailininkams, architek
tams ir plastikos-išraiškos meni
ninkams. Pavyzdžių atrastume 
šimtus.

Čiurlionis, Galdikas, Naujelis, 
Gruodis, Ad. Mickevičius, Mai
ronis, Krėvė, Vydūnas ir kiti 
kaip tik ėjo šiuo keliu...

Pažinti ir pamilti visas pasau
lio motinas, bet nepažinti ir ne
pamilti savosios motinos — keis 
ta, nenatūralu, nehumaniška. Do 
mėtis kitomis tautomis, o maža 
ką nusimanyti apie savąją — ne 
dovanotina. Skolintis ir turinį,

ir formą iš svetimųjų, o nepasi
naudoti savaisiais tautiniais lo
biais — absurdas.
Menininkas svetimoje tautoje
Tiesa, retkarčiais menininkas

gali prigyti su kūnu-krauju. ir 
kitoje tautoje. Bet šis prigijimas 
visad turės būti natūralus, ne
dirbtinis, nestaigus, paisąs visų

nimais arba tiesioginėmis "už- šiose studijose tas pats kūrėjas 
miršto krašto” studijomis, mie- atras sau naujų siužetų, slap
iai skolinasi iš savo tautos lo- i tų išminties perlų, būdingų cha- 
byno ir tematinę medžiagą, ir rakterių, subtilių detalių, nuosta 
idėjinį veikalų turinį. bių neišryškintų (ir vienon har

| monijon nesuvestų) melodijų, ar 
chitektūrinių pavyzdžių, plasti-

Pripažindamas tautą išeina-'nių išraiškos niuansų!?.. Apie 
muoju kūrybiniu pagrindu, me-1 visa tai reiktų ilgiau kalbėti, 
nininkas, aišku, turi ją galimai' Ir mūsų, ir kitų tautų didieji 
geriau pažinti. Bet šis pažinimas menininkai daugiau-mažiau ėjo 
negali būti prieproginis ir pa- šiuo nusakytuoju keliu. Juo ten- 
viršutiniškas. Dažnai čia reik ka eiti ir jaunesniems lietuviams

Savos tautos pažinimas

;t.tensyvesnių studijų. i menininkams.

V z

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baldų, pečių, televizijos aparatų, šaldytuvų, ki

limų skalbimo mašinų ir daug kitų prekių. Kainos žemiausios Chicagoj. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos, net iki 3 metų.

&
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K. GASIŪNAS
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 AVENUE6715

Chicago 36, Illinois . Tel. REpublie 7 - 6329

rz

BŪKITE VISA ŠEIMA DRAUGE
. . . šeimos grupini nuotrauka Jums 
patiks tiek pat, kiek jūs patinkate 
vienas kitam.

BOKITE VISADA DRAUGE
Atvykite ar patelefonuokite dar Šian

dien laiko paskyrimo reikalu.

VICTOR STUDIO
VYTAI 'TAS GRIGAS 

Fotografas

Vestuvines nuotraukas darome na
mie, bažnyčioje, vestuvSse ir studijoj.

2517 West 69th Street 
Chicago 29. IH.

Telef. REpublie 7-0040

MULTIPLE SCLEROSIS?
Multlple sclerosls pasireiškia ne

tvarkingu raumenų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų—tik tada nor
malūs kūno procesai gali vėl har
moningai veikti. Chlropraktlkal 
stengiasi tų pasiekti — yra Jau tu
rėjusi sėkmės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių mul
tlple sclerosls, duodama Jiems 
šviesesnės ateities vilt) gyvenime.

Tyrinėjimai Spears Hospital pa
gerino šios žalingos Ilgos Chlro- 
praktln) gydymų. Matykite Jūsų 
vietini chiropraktų lr rašykite dėl 
nemokamos literatūros apie MS 
bei kitas problematlnes Ilgas 
Dept. L-106, Denver 20 Colorado 
SPEARS CHIROPRACTIC 

HOSPITAL

CHOICEOFSW.ES!
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Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitų medžiagų, geriausių Ame*
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik ............. $149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik ...... ............................... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo............... ........................ 39.00
3 dalių miegamieji, riešuto ąžuolo........................................... 149.00
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 cub. pėdų ......................... . 159.00
Virimui poreelano pečiai nuo............ ...................................... 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos ................. .......................... 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto .... '..................................... 29.00
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim................................. 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker nuo.................................... 89.00

VISOS PREKES GARANTUOTOS KOKYBES

MAJOR FURNITURE, Inc.
3207 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-3207

Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: Plrmad. ir ketvirtad 9 — 9:80 
Kitom dienom 9 — 6; Sekmadieniais 12 — 5

CHOICEOFSW.ES
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DTFNRAftTTS DRAUGAI PUIPA GG n.I,R’niS šeštadienis, 1957 spalio 19

Lietuviu Prekybos Namai
Prekės be brokg, sugadinimu, klientu sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

JAV knygos pasaulyje
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

Štai iš karto trys nekasdienės telio ant balto žirgo, kuris švais 
knygos: apie prezidentą, apie tėsi po Arizonos ir Kalifornijos 
kino žvaigždę ir apie gengste- laukus ir kalnus? Jo vardas — 
rių vadą. Tai R. G. Tugwell kny- Tom Mix. Ir tam pasakiškam

veik kartu, rodo mums nekas
dienės, bet labai spalvingos A- 
merikos veidą. Tas veidas gali 
patikti ar nepatikti, bet turime 
sutikti, kad tas gyvenimas, kad 
ir toks realus, artėja į gyve
nimiškos pasakos žanrą.

tų, įkūnijęs išsvajoto kovbojo 
1 ir herojaus sąvokas į savo var
dą : Tom Mix ant balto žirgo 

| Tony.

Caponės banditai Chicagoje
Greta tokios pasakiškos ir 

lengvos figūros, kaip Tom Mix, 
sutinkame baisią figūrą, kurioje 
yra susikaupęs visas ameriki
nio gyvenimo abstraktas, kada 
norime turėti gengsterio tipą. 
Imame knygą “Untouchables” 
— tai knyga, skirta pavaizduo
ti Caponės gengės viešpatavi
mą Chicagoje ir tos gengės ga
lutinį sutriuškinimą. Tai, kaip 
sako laikraščiai, ištisa serija is
torijų. dėkingų kino filmams, 
kur gengsterizmo paveikslas iš- 

į kyla su nepaprastu gyvumu ir 
i šiurpingumu. Gatvių kovos, kur 
viena gengsterių banda kauna
si su kita, žmogžudystės, tero
ras, papirkimų siautėjimas ir 
greta to neįtikėtinas detektyvų 
pasiaukojimas, beatrišant tą 
kietai sutrauktą mazgą.

herojui prisiminti paskirta kny 
ga “The Fabulous Tom Mix”.

ga “The Democratic Roosevelt”. 
O. S. Mix — E. Heath “The 
Fabolous Tom Mix” (Prentice- 
Hall leidinys), ir Ness-Oscar 
Fraley — “Untouchables” (Mėsa 
nėr laida).

Trys knygos, kurios su nepap
rasta įtampa ir su dar nežino
momis detalėmis atskleidžia tris 
didžiules amerikinio gyvenimo 
sritis.

Tugwell buvo mirusio prezi
dento F. D. Roosevelto smege
nų tresto narys. Ir todėl auto
rius, labiau kaip kas nors kitas, 
kompetentingas atskleisti neto
limos praeities sensacijas.

Savo 682 puslapių knygoje 
Tugwell apžvelgia F. D. R. vai
kystę, jo brendimo metus, jo 
vedybas su savo kuzine Eleono- 

I ra (dabartine Mrs. F. D. R.) ir 
Roosevelto motinos sukrėtimą, 

i sūnui vedus jai nepageidauja- 
I mą Eleonorą.
| Kaip dalyko žinovas, kuris 
nebijo pažvelgti ir į teoretiškai 
suponuojamą ateitį, Tugwell 
tarp eilučių mėgina prileisti, kas 
būtų buvę, jeigu F.D.R. būtų 
statęs savo kandidatūrą 1948 
metais. Tugwell tvirtina, kad 
tada jau kaikurie nuomonių 
skirtumai tarp demokratų par
tijos branduolio ir F.D.R. buvo 
tiek ryškūs, kad F. D. R. penk
tam terminui turėjęs būtų sta
tyti kandidatūrą progresyvinės 
partijos sąraše. Ta partija jau 
buvo stipriai traukusi F. D. R. 
savo tuo laiku dar neišryškėju- 
siu noru drastiškesnių reformų 
JAV ekonomikoje.

Iš prigimties drąsus reforma
torius, F. D. R. turėjo logiškai 
tęsti amerikinio ekonominio pa
saulio rekonstrukciją po New 
Deal reformų. Demokratų par
tijoje jis pradėjo pastebėti no
rus stabilizuoti jo pradėtus dar
bus. Tas pats “smegenų tres-

Įpc
U KAZYS ČESNAUSKAS
♦ 6444 SO. TROY ST.

U Telef. WAlbrook 6-7670 lz
GIbson 8-4038

y e Oenerulla kontr&ktortua nauji Jų namų statybai, {vairiems re- 
™ montams lr namų pertv&rky- 
) ' mams • Turime dldelj patyri
oj mų namų statyboje. • Patys 
$ atliekame cemento lr medtlo 
™ darbus. • Apkainavimai necao-kūmui

Tom Mix buvo kovbojus visa 
savo prigimtimi. Gimęs maža
me Pennsylvanijos miestelyje, 
kur jo tėvas turėjo arklių jo
dinėjimo verslą (stables), To
mas augo greta arklių. Ten jau
nas vaikinas skaitė laukinių va
karų romanus ir svajojo keltis 
į vakarus, kur jis turėsiąs tik
rą vakarų rancho, išgyvens nuo 
tykius su indėnais ir niekad ne
siskirs su žirgu ir balnu.

Jo vaikiškos svajonės tapo 
realybe. Jis apleido tėvo verslą, 
persikraustė į vakarus, kurie 
jau nebebuvo tie patys, apie ku
riuos jis svajojo, bet labiau ci
vilizuoti ir sudrausminti. Čia, 
vieton indėnų nuotykių, jauna

VISOS PREKĖS JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baidai, Nylon medžiagos, moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo m etų tik ......................................... . •.. $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelow, A. Smith, Magee, su aukso įaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai .................................. .......... .............................$69 iki $129.00

2-jų dalių softk ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany s u šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
«k ........................................................................................................................................... $99.00 lkl $129.00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu
mi tiktai ........................................................;........................................................................ $129 — $149.00

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už.........................................................................,...... $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiau šių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 80% — 

40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirksite pas mus už tik ................................ $39.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Eu ropos Fabrikų. 8-jų dalių miegamieji

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo................................................................ $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mali a getai, įpattngų 

stilių New York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
mus ........................................................................................................... .......................................... $795.00, \ * * 

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO
Šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 

Electric, Hotpoint ir kitų ........................................................................................................................ $159.00
Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai ......................................................... ............................$89.00
GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Queqer nuo.........................................$99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo .................................................................................................................................... .. $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pasėmus tik...................................................................... $29.00 —- $49.00
Linolenm 9x12 įvairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik ............................................... $6.50

Viską Jūs pirksite pas mus pigiau — geresnės kokybės, naujausių stilių.

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjhn ui be palūkanų su mažais {mokėjimais.

Kas Turi Gerą Skonj — viską perką pas Lieponj

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - Vlctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5.

Al Caponės sistema buvo pa
remta išmėtymu iš Chicagos vi-

sis Tomas pateko dirbti į gy- s? savo. konkurentų Savo duok
vulių auginimo ūkius, kur jis 
pramoko gerai šaudyti ir vik
riai pagauti gyvulį su lasso.

1909 metais jis jau surado 
kelią į savo tikrą pašaukimą. 
Jis pateko į filmą, kuriame jis 
atgaivino tas vaikiškas vakari-

lėmis jis buvo apdėjęs bravo
rus, viešuosius namus, smukles 
ir lošimo namus. Jo metinės pa
jamos pasiekė šimtą dvidešimt 
milionų dolerių. Vien tiktai ky
šiams, kurie buvo mokami nesi-

nių (western) nuotykių sva jo- dvidešimt penkis milionus dole-
nes. Nesudėtingame anų dienų 
filme Tomas dirbo dažnai su 
pavojumi gyvybei. Tada nežino
ta apie aktorių — pakaitalą 
žvaigždei, todėl pats Tomas tu

8TATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
‘STASYS LITWINAS. Eres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
varžant, buvo išleidžiama apie Apkainavimą Prekių Pristaty

nų.

Kada jam paklusnios įmonės 
galėjo dirbti pilnu tempu, visi 
tie, kas nėjo į santarą su jo pa
siūlymu, buvo negailestingai

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

jxxxxxkxxxxxxxxx><xx>o-o<xxxx>

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

IS stoties WGKS 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki Šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte. ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENf iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HKmlock 4-2413 
7159 So. Mapleuood Avė., Chicago 29 
ooooo<xkxxxx>o<xxxx>o<x>ooo<x>

rėjo šokti su arkliu į vandenį iš. šaudomi, bombarduojami, nai- 
trisdešimties pėdų augščio, tu-! kinami, deginami.
rėjo susitikti su gyvu vilku, šau 
ti į vilką tikromis kulkomis ir 
triumfuoti sav0 tikra, ne sce
niška pergale. Vieną kartą tik 
per plauką išvengė mirties, ka
da sprogo dinamitas, padegtas 
ne laiku.

Visas tas darbas, . kurį sekė 
garbė, pradėjo iam nešti po dvi 
dešimt tūkstančių dolerių paja
mų per savaitę. Jo metinės pa
jamos prašoko milioną dolerių. 
Jr tada nežinota pajamų mokes-

tas”, kuriame dalyvavo Adolf čių tokio dydžio, kokio jis yra 
Berle, Ray Moley, Sam Rosen- dabar. Tomo gyvenimas pasida 
man ir kiti. kuris 1932 m. ruo
šė ir protegavo F. D. R. pre
zidentūrai, jam prezidentaujant

' trečią terminą, pradėjo elgtis 
1 opozicionieriškai. Ray Moley per 
ėjo į atviresnę opoziciją. Tug- 

| well, kaip autorius rašo apie 
i save, turėjo taip pat apleisti 
’ “smegenų trestą”, nes netiek 
F. D. R., kiek jo žmona įtarė 
jį turint “totalitariškus polin
kius!”

Ši Tugwell knyga recenzuoja
ma ir analizuojama netiek kaip 

j politiko memuarinė knyga apie 
buvusį prezidentą, bet kaip karš 

i ta politinė sensacija. Associat
ed Press agentūra skelbia atsi- 

, liepimu s apie šią knygą dienos 
naujienų tvarka ir laikraščiai — 
po stambokais antgalviais, tuo 

i rišdami neseną praeitį su šia 
diena.

Pasakiškasai Tom Mix

O kas iš mūsų, kada mes, bū
dami vaikėzais lankėme kino te
atrus, nepažino to didvyrio rai-

Untouchables reiškia nepalies 
tieji, tai yra dešimt vyrų, kurie 
pasiryžo kovoti su Al Caponės 
sistema, dešimt pasiryžusių de
tektyvų, kurie po ilgos kovos 
išėjo nugalėtojais su Al Capo
nės inkriminavimu dėl jo nemo
kėtų mokesčių. Tai tipingas a- 
merikinis priėjimas prie gengs 
terių vado likvidavimo. Detek
tyvai rinko įrodymus, kuriais re 
miantis Al Caponė buvo nuteis
tas vienuolikai metų kalėjimo 
dėl valdžiai nesumokėtų mokes
čių! Al Caponės sistema, nebe-

rė maharadžiškas: jis turėjo sa- turinti pinigų papirkimams ir 
vo liuksusinį gyv. būstą, savo banditų samdymui, sunyko pati 
išsvajotą vaikystėje rancho A- savaime.
rizonoje, savo jachtą. Tačiau Trys įdomios knygos: apie 
1929 m. depresija nunešė jo fi- prezidentą, kino žvaigždę ir gen 
nansines investacijas. Reikalai gsterių vadą, pasirodžiusios be
ėjo blogyn. Jo pajamos neatlai
kė jo priprasto gyvenimo stan
darto. 1935 metais Tom Mix 
bankrutavo.

Atkaklus kovbojus nepasida
vė bankrotui. Jis lankė Europą, 
mokėjo savo kreditoriams iš pal 
iamų, parsivežtų iš Europoje 
suorganizuotų savo parengimų.
Tr štai spalio 12 d. jis vėl Hol- 
lywoode, kur pasirašė naują fil
mų kontraktą. Bevažiuodamas 
keliu, jis staiga pamatė nebaig
tą statyti tiltą. Smarkiu posū
kiu Tomas automobilį metė šo
nan. Sunkus lagaminas nupuolė 
ant jo galvos, ir mirtis atėjo 
staigiai.

Toks nepaprastas gyvenimas 
ir tokia neherojiška mirtis yra 
to žmogaus, kuris pasaulio ek
ranus valdė per dvidešimtį me-

it I MU ’lll L MY
J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRontier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE-! 
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai.! 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. I 

Atdara kaadien lkt 8 ml pirm.d ir ketv Iki 9 vai Sekm uidarvta j

MOVINC

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OtUKU TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTim (PANKtA! 

•UtŲ PIKTU PATTP/PMS-PIKUS IPSĄtlNIPGAS PATAPNAWfM

JUOZAS NAUJOKAITIS
< _______ ___ _ .._____ ____...___ __ _  ..__ ĮJ

r'/ V-
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
>415 80 UTUAJOCA 4VE., CHICAOO, HA 

Telefonas — FRontier 6 1882

ANNOUNCINU THE OPENING

ALBERT'S BAKERY
AEBEKT, JIEZAC, 

prop.
Beautifully Decorat- 
ed Cakes Baked to 
order for all Occa
sions. Cookies, pieš, 
cakes rolls of all 
kinds baked daily.

1540 W. 18th St 
Tel. CH 3-2564

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS. LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas nanjansių lr moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių lr kt.

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

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

Krautuvė atidarvta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
J

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Avė., Chicago 36, UI

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So, Paulina St., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145Į

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W 47th St.. Chicago 32. W

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8į II)

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct„ Cicero 50, Dl., teb TO 3-8131-321

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.^
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III
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PSICHOLOGO ŽODIS
Pasikalbėjimas su dr. J. Pikūnu

VYT. VYGANTAS, Nevv York, N. Y

• Prieš kurj laiką knygų rinko
je pasirodė vaikų psichologijos 
vadovėlis, skirtas mokytojauti 
besiruošiantiems bei tėvams- 
auklėtojams. Tai pirmas lietu
vio tremtinio parengtas vado
vėlis Amerikos universitetinei 
bendruomenei. Knygos, pavadin 
tos Fundamentai Child Psycho- 
logy, autorium yra dr. J. Pikū- 
nas.

Vadovėlį parengęs psicholo
gas yra kilęs iš Dzūkijos, savo 
studijas pradėjęs Vytauto Di
džiojo universitete Kaune 1941 
metais/ jas tęsęs Muencheno 
universitete ir 1949 metais įsi
gijęs daktaro laipsnį psicholo
gijos srityje. Po to dar metus 
gilino savo studijas Paryžiaus 
universitete bei kartu lankė Po
litinių Mokslų institutą. Atvy
kęs į šį kraštą 1950 metų gruo
džio mėn., jis po 2 mėnesių pra
dėjo skaityti paskaitas Detroito 
universitete. Šiandien dr. Pikū- 
nas yra tos mokslo šventovės 
associate profesorius. Be to, jis 
reiškiasi Detroito Psich. Konsul 
tacijoe tarnyboj kaip vyresny
sis patarėjas bei darbuojasi kli
nikinės psichologijos srityje. 
Mercy kolegijoje ir Mt. Carmel 
Mercy ligoninėj.

Dr. Pikūnas yra išvaręs pla
čią vagą ir visuomeniniame gyve 
nime: jis buvo Studentų Ateiti
ninku sąjungos pirmininku 
(1947-49 m.), Pax Romana
Vvkd. komiteto nariu (1949- 
50), A.L.B. Detroito apylinkės 
vicepirm. ir pirmininkas. Yra 
dalyvavęs visoj eilėj psichologų 
kongresų ir juose pasireiškęs.

mos ir interpretuojamos šios ir 
kitos teoretinės, eksperimenta- 
linės ir klinikinės kryptys ir pro 
cedūra. Reikia pažymėti, kad po 

pasiekė 550 narių, kurių bei A-, 700 ">• Sv- Tomo Akviniečio te- 
mer. Psichologų s-gos (APA) ZP

talikų Psichologų s-ga (ACPA) 
sparčiai auga ir šiais metais

tarpe randame lietuvius psicho
logus: dr. Agotą Šidlauskaitę, 
dr. Vyt. J. Bieliauską, dr. Alb, 
Liaugminą, dr. Ant. Sužiedėlį, 
dr. Ant. šerkšną, kun. V. Tikui- 
šį, taip pat Tave ir save.

— (rai galėtumėt trumpai 
prasitarti apie pagrindinius psi
chologinius momentus, kurie y- 
ra reikšmingi vaiko tautiškumo 
ugdyme. Kokius praktiškus pa
tarimus galėtumėt šiuo atžvil
giu duoti?

KULTŪRINĖ KRONIKAniveiaitetų, ir šis bus turbūt; 
pats pagTindinis skirtumas. Ka
talikų universitetai yra daugiau • Lietuvių Katalikų Mokslo ir susidomėjimų laukas. Kitas 
eklektiniai, juose yra nagrinėja- akademija šį mėnesį švenčia 35 suvažiavimas įvyko 1936 metais..

m. savo gyvavimo sukaktį. Jos Jame dalyvavo net 550 moksli- 
steigiamasis susirinkimas įvyko 1 nių jėgų. Antrasis Liet. Kat. 
vyskupo rūmuose Kaune 1922 Mokslo akad. suvažiavimo darbų 
m. spalio 22 d. Akademija su- tomas susidarė dar turtingesnis.

Čia randame studijas: Ereto a-telkė lietuvius mokslininkus, 
ruošė naujas mokslo jėgas, kė
lė mokslingumą ir ugdė krikš
čioniškąją kultūrą lietuviuose,

Dr. J. Pikūnas

— Vaikas yra daugeliu at
žvilgių tėvų elgsenos ir jausmų 
atspindys, taigi ir tautiniu. Kas 
dieniniai motinos ir tėvo tau- 1 
tinio įsisąmoninimo reiškiniai 
žodžiu ir pavyzdžiu yra vaikų 
pasisavinami, vienok pilnai lie
tuvybės požymių plėtotei mo-

1956-7 mokslo metais skaitė 15 kyklos talka yra būtina 
radijo ir televizijos paskaitų _ Ar turėjote progOs M,kti 
ciklą apie Amerikos jaunąją geĮ dabartįnius lietuvių psichologų 
neraciją. pasireiškimus - Lietuvoje? Ko-

Džiaugiamės autoriaus nauju hioj srity daugiausiai pasidar- 
laimėjimu, ta proga buvo kreip- buota?

zės apie žmogaus galias, emo
cijas ir elgseną yra pilnai pri
imtinos šių dienų psichologui ir 
todėl katalikų universitetai de
rina šių dienų atsiekimus su jo 
psichologija.

— Frondas. be abejonės, yra 
vienas iš kontroversinių psicho
logų. Ar jo įtaka ryški dar ir važiavimas įvyko 1933 m. Po to 
dabar? Ar ji modifikuota-per
dirbta, ar jos visiškai nebejau
čiama?

— Teisybė, kad Freudo dok
trina apie žmogų ir jo terapinė 
technika yra pakeistos ar papil
dytos keliomis vagomis, vienok 
dalis jo samprotavimų prasis
kverbia daugumos Amerikos 
psichologų raštuose, neatsižvel
giant, kad jo teorijai trūksta 
eksperimentinio bei statistikinio 
patikrinimo. Galima pramatyti, 
kad psichoanalizinis metodas 
dar ilgokai vyraus JAV psicho
logijoje ir psichiatrijoje, nors 
kaikurios naujesnės kryptys, 
k. a. Gestalt, egzistencinė ir lo- 
goanalizinė teorija bei praktika 
sparčiai didina savo įtakos laips 
nį.

— Kiek pasisekimo susilau
kėte su Pikūno skala? Gal galė
tumėt ją trumpai aptarti?

— Ši grafoskopinė skala yra 
naujas projektyvinis metodas 
inteligencijos ir kitų psichinių 
galių testavimui. Pirmoji laida 
išėjo 1953 m. ir 1956 buvo per- Barthelio poliarinė geometrija”, 
spausdinta. 1955 m. buvo para- pr. Samulionio “A. Dambraus- 
šyta pirmoji eksperimentalinė kas — mokslininkas 
tezė ir skaityta paskaita Michi
gano Mokslų akademijos meti
nėj konvencijoj apie ją. Galuti
nai ką pasakyti apie jos panau
dojimo apimtį ar išsiplėtimą dar 
negalima.

pie šių dienų dvasios krizę, St. 
Šalkauskio — Ideologiniai dabar 
ties krizių pagrindai, V. Borise- 

steigė bibliotekas, ruošė viešas vičiaus apie lietuvio religinio
paskaitas, tam kviesdama prele- charakterio bruožus, St. Gruo-
gentus net iš užsienio, šaukė 
mokslininkų ir mokslo mėgėjų 
suvažiavimus. Reikšmingas su-

išleista suvažiavimo darbų kny
ga, kurioje tilpo šios studijos: 
J. Ereto “Katalikai ir mokslas”,
J. Pankausko “Svarbesniosios 
srovės naujojoj psichologijoj”,
K. Kocho “Profesinė atranka",
J. Ambrazevičiaus “Maironio vie 
ta religinėj lietuvių literatūroj”,
K. Jasėno “Estetikos reikšmė 
etiniame žmogaus gyvenime”, 
Pr. Penkausko “Lietuvos istori
jos versmių leidimas”, Pr. Ža- 
deikio “Kasinėjimai Apuolėje”,

džio apie negimusių žudymą, 
vysk. Bučio apie dorovinį atgi
mimą, vysk. M. Reinio apie sub- 
jektyvaus-objektyvaus proble
mą, J. Girniaus apie egzistencia
lizmą, A. Maceinos apie ideolo
ginius dabarties pedagogikos pa 
grindus, O. Norušytės apie do
rinį auklėjimą šeimoje, A. Salio 
apie kalbotyrą, J. Ambrazevi
čiaus apie naujosios mūsų liter. 
idėjines ir formines linkmes. J. 
Griniaus apie prancūzų poetiką, 
J. Totoraičio apie Sūduvos isto
riją ; taipgi buvo turiningos pas-į 
kaitos Pr. Sirūno, Pr. Kuraičio, 
St. Bačkio, Pr. Dielininkaičio, O.

E. Turausko “Valstybės ir Baž- Labanauskaitės, A. Puodžiuky- 
nyčios suverenumas”, G. Valan- no, K. Pakšto, Z. Ivinskio, St.

Kolupailos ir kitų.
Liet. Kat. Mokslo akademija

čiaus “Idealistinė sociologija”,
K. Ambrozaičio “Asmuo ir vals
tybė Othmaro Spanno universa- yra atsikūrusi ir tremtyje. Jos 
linėj sociologijoj”, M. Ruginie- centro valdyba yra sudaryta Eu 
nės “Vidurinių amžių moters ropoję. Pirmininkas — vysk. V. 
būklė ir moterų emancipacija”,' Padolskis. Šį rudenį įvyko aka- 
J. Urmano “Dabartinės ūkio sis demijos suvažiavimas Romoje, 
temos krizė ir nauji bandymai”
Pr. Šivicko "Dabartinės biologi
jos .mokslo bendroji kryptis”, A.
Dambrausko “Ratilai sferoje ir

- Jau tos paskaitos rodo, kaip 
platus buvo Akademijos studijų

• Simas Urbonas šį mėnesi 
švenčia savo 50 m. amžiaus su
kaktį. Yra gimęs 1907 m. spa
lio 19 d. Ingavangyje, Šilavoto 
valsč. Ilgus metus yra buvęs 
“Kario” redaktorius. Lietuvoje 
iš spaudos išėjo jo eilėraščių rin 
kinys “Gyvenimo eilėraštis” ir 
du tomai “Kariūno atsiminimų”.

SIUNTINIAI | LIETUVA — KALĖDŲ SEZONAS

Augštą

0ividen<U
IISURED

FfN 40 MfTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA lt 

I PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Aveaus Tel. la3-67P>
AUGUST SALDUKAS riezlderem

J?

Atliekame dideliut ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

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

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
AU PHONES — VVALBROOK 5-8202

SELF
SERVICE

tąsi į jį, pateikiant jam keletą 
klausimų, į kuriuos dr. Pikūnas 
mielai sutiko atsakyti.

— Savo naujoje knygoje ati
tinkamą dėmesį skiriate religi
jai bei religinio auklėjimo rei
kalams. Įdomu būtų patirti Jū
sų nuomonę, kokia yra religinė 
įtaka Amerikos psichologų tar
pe. Kiek jai skiriama dėmesio 
— ar religiniai klausimai yra 
psichologų nagrinėjami, ar do
mimasi šia sritimi?

— Domėjimosi religiniais iš
gyvenimais ir problemomis vi
suomet buvo rodoma, tačiau, iš
skyrus dalį žymiųjų Amerikos 
psichologų, čia taip pat esama 
didelio ignoravimo. Pastaruoju 
dešimtmečiu dėmesys žymiai pa 
didėjo, tad ir galima tikėtis tei
giamos plėtotės šios centrinės 
gyvenimo srities plotmėje. Ga
lima pažymėti, kad Amer. {<a-

— Dabartinės Lietuvos uni
versitetuose psichologijos ka
tedros nebeegzistuoja ir todėl 
negalima tikėti pažangos šioje 
srityje, Komunistinei doktrinai 
dominuojant, psichologijai vie
tos kaip ir nėra. Tik kelios api
brėžtos psichologinės sritys yra 
leidžiamos Maskvos universite
te ir ribotoj eilėj kitų Sovietų 
Sąjungos institucijų. Psicholo
ginis testavimas, terapija ir ne- 
materialistinės teorijos yra drau 
džiamos.

— ‘Psichologijos kursų dėsty
me. ir nekatalikų universitetuo
se galima tikėtis kaikurių skir
tumų. Būtų įdomu juos iš Jūsų 
patirti.

— Behavioristinių ir psicho- 
analizinių teorijų vyravimas yra 
ryškus daugelyje nekatalikų u-

KXHXX>00<XXXKK>0<XKXXXX><X>000

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI

HI FI FONOGRAFAI 
Kaina nuo $44.95 

HI FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo $7».®5 

HI FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.95

Didelis pasirinkimas elektriškų na
rna apyvokos reikmenų.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados šioje 
moderniškoje parduotuvšjc

HTCLEVISIOn
(sales serviče)

'<•«. Ink A. SiaMNAh 
5321 8. Halsted — CLiffside 4-5SS5 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais
ir ketvirtadieniais G- -9 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio. Greičiausias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. Žemiausios kainos. Aukfita 
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 mūsų 
kainaraščių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu $18.30
1 kg. labai storų — 41/2 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

ORBIS
Chicago: 4414 S. Rockvvell St, Chicago 32, III.

OCTOBER-SPALIO 17, 18, 19

IMPORTED 12 Yr. Old Brandy Fifth r $3-89

BISQUIT THREE STAR COGNAŲ Fifth $4-89

HENNESSY V. S. O. P. COGNAC Fifth $6-88

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifthi $4-89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Svveet Fifth

i
t $-|39

KIJAFA WINE Fifthi $1*69

FINE DOURO IMPORTED
Port Wine Fifth $1.69

CAVALIER VODKA, 103 Proof, Fifth $3-19
IMPORTED SCOTCH WHISKEY Fifth $3.69

LOWENBRAU IMPORTED BEER 
Case of 24 bottles $7.95

Pradėki! Taiiovt Šiandien. Turėsit Rvtoj!

Tel. YA 7-2445

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
U tolimų ir artimų atstumų

Tel. Bishop 7-7075

4* & & f & f 4

VIKTORO KOŽICOS 
Lieto višk. gazolino stotis Ir anto

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamo?

> dalya
CALL-ME-MOTORS C0.

57B9 8. VVESTERN AVE. PR 8-068?

NAMŲ RAKANDAI 
TELEVIZIJOS, RADIJOS 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ VALYTUVAI 

SKALBIAMOS MAŠINOS 
LAIKRODĖLIAI 
DEIMANTAI 
IEWELRY, GINTARAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

NUO UŽSISENfiJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRU IR SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

negali ramiai sfidšti ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjuslos žaidos 
nležšjlma Ir skaudšjima senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite* 
LEGUTZ) Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ti Vartokite Jų. tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- . 
KIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą ' 
tarppiršCtų Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedlr- į 
vintų odos išbėrimų ir t t taipgi i 
tinkama varoti vaikučiams.kada pa 
Hirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty- I 
kių Ji yra gera gyduolė nuo iš 
vlršinių odos ligų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 ir $8.50'.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Milwaukee, Wls., Ga
ry. Ind. Ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
tr atsiųskit Money Or
deri J —

LEGULO, Department D.,
5618 W. Eddy St.. Chicago 84, III.

Centras: Toronte, Bathurst št 298, Toronto 2B, Ont, Canada

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bus grei
tas Ir drangiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finanainials reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

• OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v.

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
tsss WEST 47th STREET LAfayette S-1088

B. R. Pietkievricz, prez.; E R. Plet.klewicz, sekr. tr advokatas j
Mokame aukštus dividendos. Ket čiame čekius. Pardundame tr perkam 

valstybės bonus. Taupytnlama patarnavimai nemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrauata UU $10,000

terbo valandos: pirmad. lr ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro 
nfr Ir oenk O Iki 6: Irsč uidarvta o snš+ nnn O iki vidurdieni*

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Ravings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,009.00, angštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augitos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(lneorporated)

EDVARDAS OLIS, mv. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St. ,

Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
talefonuekit CAIumet 5-7287

Budriko Radijo Valanda iž WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So Westem Ave. TeL GRovehill 6-7575 - Chicago, Illinois

Atdara: pžnmdlcoi noo 12 fld 8, antradieni Ir penktadieni nno B Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį ano 9 Iki 2 valandos po pietų.
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ID IZCI II I poros kitų temos. Novelėse, ku-\Z7tl\IO ll\ <7l\UZ.IU ixCLIU riose nepaliečiamos religinės te-
. • Į mos ir kurios neturi tiesioginėj

Je<A. JURAGI S, Australija religinės atmosferos, jaučiama
vistik pasiliekąs taikingo gėrio

Neperseniai lietuviškos knygos! ir per jj jspėja savo vyrą neda- plevenimas. Jose veikia dori, 
rinkoje pasirodė Juozo Tininio, ryti lemiamo žingsnio, nes jis' kilnaus būdo, kilnių jausmų žmo
„„..„li,, L-ntm*. ’T'oi 1 atnpš lnm riirlolt. nplaimp “N»t. nČRnovelių knyga “Sužadėtinė”. Tai j atneš jam didelę nelaimę. “Naš- 
pirm >ji šio rašytojo knyga, lėje” moteris, su savo vyru iš- 
nors pats autoriaus vardas skai- gyvenusi pagal Evangelijos pa- 
tytojui yra jau iš anksčiau pa- tarimą kaip brolis su ^seserimi 
žįstamas. Juozas Tininis j lietu- dvidešimt aštuonerius metus, 
vių raštijos pasaulį žengė dažno taip ilgisi savo mirus'o vyro, 
tremties rašytojo keliu. Litera- kad trokšta mirties, tikėdama 
tūros laiptais jis kopė per eilę anapus susitikti savo mylimą vy 
metų savo kūrinius spausdinda- r9 ir V^1 būti laiminga. “Mado- 
mas laikraščiuose ir žurnaluose. • no3e skulptorius Teofilis, besi- 
Kitaip sakant, jis debiutavo gydydamas sanatorijoje parali- 
daug anksčiau, negu atsirado žuotą ranką, išgirsta pasakoji- 
sąlygos išleisti knygą ir skaity- m4, kad kažkur netolimuose kai
tojui atiduoti kelerių metų kū
rybinio darbo visumą. Ši visu

nuošė vienoje nišoje esanti Ma
donos statula. Kas ją suranda,

ma — penkiolika įdomių ir in- tas pasveiksta. Netekęs vilties 
triguoiančių novelių — atžymi1 sanatorijoje išgyti, Teofilis ei- 
ne autoriaus kūrybos išeities taš j na i kalnus jieškoti Madonos 
ką, bet tam tikrą distanciją, jo statulos ir po ilgų jieškojimų 
jau nueitą literatūrinės meno j tikrai ją suranda. Karštai^ pasi- 
kūrybos keliu.

Gerai apskaičiuotu žingsniu

Ši pirmoji Juozo Tininio kny
ga parodo, kad jos autorius kū
rybos keliu žengia tvirtu, su-

Tolumų egzotika

J. Tininio novelės pasižymi 
savotiška tolumų egzotika. Dai
gelio jų veiksmas vyksta sveti
muose kraštuose, vietose su gra 
žiais, magiškai skambančiais 
vardais kurie skaitytojui suke
lia grožio, ilgesio ir savotiškos 
nostalgijos jausmus. Autorius 
nuveda skaitytoją į Paryžių, j 
Florenciją, Neapolį, Romą. Pa-į 
vedžioja Tiberio upės krantais, 
nuveda į Palestiną prie Tiberi- 
jados ežero, į Jeruzalę, nukelia 
į Japoniją, į Nagasaki ir Tokio 
miestus, prie japonams švento
jo Fuji-Yama kalno, nustebina 
Australijos safyrų laukų ir aviųmeldęs, jis padaro apžadą

ieigu jo ranka pasveiks, iš mar- „ . . . . .
... i*- * 4...1 farmu vaizdais ir gražina j semoro iškalti Marijos statulą. Ne__ T __________ ;„„4.„ a,«

trukus jis pasveiko. Prieš vyk
damas namo, jis dar kartą nuei
na į kalnus prie Marijos statu-

brendusiu, savaiminSu ir gerai los sukalbėt, padėkos maldos, 
apskaičiuotu žingsniu. Nesibiaš- Att'^a 1 ** nac,J‘ vle‘!> Madonos 
kvdamas į seklų filosofavimą ir statulos ”<*«'<>&• Pnes JĮ tik 
lyrišką deklamaciją. Tininis sa- rusvo »>a'™°ro siena. Supratęs, 
vo istorijų neužgožia nereikalin kad MarIlai jam atetalklingai pa 
gų žodžių balastu. Jis rašo ge- !ir?dS ir vykdydamas sa-Vo ap- 

žadą, toje vietoje jis iškala ni
šą uoloje ir Madonos statulą 
tokią, kokią jis buvo regėjęs.

rai pasverdamas žodį ir taupy
damas sakinį. “Sužadėtinės” au
torius laikosi klasinės novelės 
formos, kokią ją vartojo pasau
linėje literatūroje žymūs nove
lių kūrėjai. Savo novelėse J. Ti
ninis koncentruojasi į siužetą, 
į pačią istoriją, dažniausiai tik 
į vieną įvykį ar vieną aprašomų 
veikėjų gyvenimo epizodą, ir pa 
sakoja tai trumpai, sukauptai, 
bet kartu pagaunančiai vaizdžiai 
ir išraiškiai. Skaitytojo dėmesys 
iš karto užvaldomas nepapras
tais novelių atsitikimais, ir įtam 
pa išlaikoma kartais beveik iki 
pat paskutinio sakinio. 

Sutikdami naują rašytojo kny

Artimos legendos

Kaikurios tų nepaprastų is
torijų nors ir yra išlaikytos griež 
toje realybės plotmėje, yra labai 
artimos legendoms. Autorius la
kia savo vaizduote ir natūraliu 
patraukimu prie mistikos ir ne
paprastų dalykų turi visus duo
menis, reikalingus legendų kū
rybai.

Pasaulyje gėrio harmoniją su
ardo nupuolimas, nutraukdamas 
žmogaus ryšį su Dievu. Tačiau 
kaip magneto strėlė vis atsisu-

nąjį Lietuvos .miestą Vilnių. Sve 
timų kraštų ir miestų aprašy
mai yra autentiškai tikri ir tei
singai nupiešia bei apibūdina at
skirų vietovių savotišką charak
terį. Atrodo, kad rašytojas yra 
apkeliavęs visą pasaulį, viską sa 
vo akimis matęs ir gana taikliai 
aprašęs.

Estetas

Juozas Tininis yra rašytojas, 
jieškąs savo kūriniuose vaizduo
jamame gyvenime gėrio ir gro-

dinta savo žmogiška prigimtimi: 
meile, ištikimybe, pasiaukojimu 
iškelia gėrio pradus gyvenime ir 
įsilieja į bendrą ir didelę gėrio 
giesmę.

Juozo Tininio stilius, kaip ir 
klasinė jo novelių forma, yra I 
klasiškai aiškus ir jo žodis skam 
ba klasišku paprastumu. Tačiau 
tas žodis yra kartu pajėgus, iš
raiškus ir vaizdingas. Tininis ke
liais išjieškotais žodžiais sugeba 
sukurti reikalingą vaizdą ir nuo
taiką. Štai su Dievu susitaikiu
si šokėja keliauja pėsčia į Ro
mą, ir gamta su savo pavasari
niu spindėjimu įsijungia į jos 
džiaugsmą: , ,

“Jai taip buvo smagu ir leng
va eiti, tarsi nematomi sparnai 
ią neštų. Pakelėje rožinėmis 
spalvomis žydėjo vaismedžiai, o 

švelnus vasaros oras kvepėjo a- 
1 lyvų žiedais” (10 pusi.).

Pastabus autorius
Beveik iš kiekvieno puslapio

.. , . . x mes galėtume pasirinkti pana-
zio vertybių. Del to jo novelese ,__________________________
pasirodo žmonės, medžiaginio, miiinminM||||||nnnM||||imiiiiimmiu 
grožio kūrėjai: skulptoriai, šo-

1’! Iii II!’
• * ‘ -kr ■r'. '-r

636969’esssea
aeaeae:

Koplyčios durys 
Arch. J. Kovos sudaryti orna
mentai naujoje marijonų koply- j 

čioje prie Draugo.

kėjos, geišos, kurie ir kurios į 

žmogaus kūnui ir medžiagai su
teikia tobulas grožio formas, 
arba vienuoliai ir pamaldūs žmo 
nės kurie, tobulindami savo sie
las, sukuria dvasinį grožį, šalia

SIUVAMOS MAŠINOS 
Naujos Ir vartotos. IšslmokCtinal. I

Atvyksime i jūsų namus ir patikrin- , 
slme Jūsų siuvama mašina nemoka- j 
mai. i
SINGER SEWING MACHINE CO. Į 
8415 S. Halsted FRontier 6-8905 I

Pagelbėkite Dabar Savo 
Giminėms,

Draugams ir Pažįstamiems
e

Atvyklt j PALATINE BARGAIN
jų paprasti mirtingieji nesuga- i BASEMENT, ir jūs būsite nuste-
___________________ _________ binti, kokj didelį pasirinkimą ėia

rasite j vai liausiu medžiagų lie
kanų.

Dabar, kai jau negalima siųsti 
dėvėtus rūbus, jums dar mažiau 
kainuos pasiųsti medžiagų liekanų, 
ku ritu Europoje yra tikrai labai 
v ertingos.AMEBAS

■fa.

Spareeus Construetion 
GENERAL CONTRACTORS

Nauji įrenginiai —— “Alterations" — 
Pertaisymai — Pataisymai.

Roddendnial — “Com’t” — Pra
moniniai — (stalgu pastotai Chicago
je lr visuose Jos priemiesčiuose.

Nė vienas darbas nėra perdideils ar 
permažas.

Telefonuokite AV 3-7541 — dieną,
pirmąją knygą, skaitytojai ir la anksčiau ar vėliau atsisuka ^T3 ^°_ladėi netnokamų jkainavi- 
kritikai jieško, ką ji atneša sa- i Dievą ir atgailos aktu vėl pa-1 mų. 
vaimingo, originalaus ir kury- sĮekia ir tikrąjį džiaugsmą, ir 

biškai naujo. Yra svarstoma, ar
jos autorius skelbia savo paties 
išmąstytas mintis, ar turi savo 
individualų pasaulį, ar jo žodis 
ir stilius yra specifinis, tik jam 
vienam būdingas. Tos savybės 
parodo, ar autorius yra tikras 
meno kūrėjas, ar ne. T. S. Eliot 
teigia, kad nauji kūriniai neiš
vengiamai yra vertinami pagal 
praeities kriterijus. Bet jie tu
ri būti tik vertinami pagal juos. 
ne amputuojami, ne lyginami e- 
są panašūs, ar blogesni, ar geros 
ni už jau žinomus, anksčiau su
kurtus kūrinius. Vertinimas pa 
gal praeities kriterijų yra tik 
palyginimas, kur du dalykai ma 
tuo jam i vienas antru. Kad nau
jas kūrinys būtų panašus — t. 
y., kad priklausytų meno kūri
nių rūšiai — jis turi būti visiš
kai nepanašus į jau egzistuojan
čius kūrinius, nes kitu atveju 
jis nebūtų naujas ir tuo pačiu 
nebūtų meno kūrinys.

gą, ypatingai naujo autoriaus, ka i šiaurę, taip ir žmogaus sie-

sielos ramybę, ir žemiškąją lai 
mę. Šias mintis gvildena nove
lių “Sesuo Agnietė”, “Atsiteisi
mas”, “Andriejus Vinkšna” irj

DIRBTINIAI
DANTYS

PATAISOMI AR PAGRINDINAI 
PERTVARKOMI 

PRIEINAMOS KAINOS 
DARBAS GARANTUOJAMAS

KEDZIE DENTAL 
LABORATORY

1309 N. Kedzie Avė. KEystone #-0875
Atdara kasdien 9:30 v. r. Iki 6 v. v. 

Pirmad. iki 8 vai. vak.

Stiprus formos jausmas

VYRAI MOTERYS
Susipažinimui siūloma

RIBOTAM IjAIKVI 82.00
Cyclo - Massage — Physical Therapy 
— Foot Techniųue padeda kraujo 
cirkuliacijai.
ANTHONY GI C'CtARDI, Mameur 
7S57 & Halsted St., Room 20# 

Chicago, III.
Atdaras pirmad. ir ketv. iki 7 v v. 

Skambinti STeuart 8-8944, Eit. D.
G. susitarimui.

Juozo Tininio novelės, įvai-Į 
riaig atžvilgiais imant, dabarti- t 
nėję lietuvių literatūroje sau pa 
našių neturi. Taigi, imdami dė
mesin ką tik minėtą T. S. Eliot 
dėsnį, galime, pasakyti, kad Ti
ninis yra tikras, originalus kūrė 
jas, rašytojas, turįs stiprų for
mos jausmą, aiškų savo pasau
lį ir savaimingą, gerai valdomą 
stilių. Būdingiausi J. Tininio kū 
rybos savaimingumo ir origina
lumo bruožai yra skaidrus reli
gingumas, iš religingumo plau
kianti pagarba kilniems daly
kams ir žavinga egzotika.

J. Tininio pasaulis yra giliai 
tikinčio žmogaus pasaulis, kur 
Dangus susisiekia su žeme, kur 
žmogaus buvimas nesibaigia že
miškos gyvybės užgesimu ir kur 
tarp mirusiųjų ir gyvųjų nėra 
griežtai skiriančių ribų. Novelė- 

• je “Moteris su gedulu” Paryžiu
je eismo nelaimėje žuvusios mo
ters dvasia padeda į Paryžių at
vykusiam iš Lietuvoj jos vyro 
draugui, kuris buvo įprašytap 
ant jos kapo padėti gėlių, suras
ti kapą Montmartro kapinėse '

Nudėvėti ir nebestiprūs baldai 
Naujai apkalami ir sutaisomi 

PRIEINAMOS KAINOS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

WALTER’S UPHOKSTERY 
CHELSEA HOTEL LOBBY 
, LOngbeach 1-3000

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PKospect 8-4585.

Chicagos švariausias Ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W VVEST INN AND

PICNIC GROVE
83rd St. and WlMow Springs, Rd.

Willow Springs, Ilinois

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

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

3314 W. 63rd Street 
PKospect 6-8998

DON’T SHOP ON SUNDAY
AJAX AUTO COMPANY

AUTHORIZED OLDS DEALER 
7800 Ktonv Is’and Avė.

SAglnavv 1-1400
OPEN EVES.

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

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

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Streot
Chicago 22, III.

Telef. HUmboldt 6-3353
Miiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiii'

IŠPARDAVIMAS
VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI | EUROPA.

INTERIOR ft EXTER. PAINTING 
I-ead and Oil 82 per Coat, per win- 
riow, seraped, puttled, Chose brand 
paint. Itesldential, Industrial, Com- 
meretol. We spectalize in nhurehes, 
schools, oonvento, rectories, semi na- 
ries, hospitals, orphanagco, etc. 
Work suaranteed. Free estimates. 
Call KEdzle 3-7978 — Days or 

VAn Buren 6-2095 Eve’s, Ezt. M. N.

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MOŠŲ KAINOS MAŽESNIS 

NEGU KITUR!
— o ---

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

Pasirinkimas didžiausias
DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUV® ŠIOJE 

A P V LI N t JE
• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valandos: Kasdien nuo 8:80 vai. ryto Iki R vai. vak.; 
Pirmadienj iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto lld 5 v.v.

HENRY S.

21S WEST JACKSON AT WILLS

Tel. WF.b«ter

9-4187

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 1 
worste<l (Sharskin) medžiaga 
regu!, vertė SR.50 
specialiai už jardą A PA
tik ....................... c£L,0U

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
yardo

MEDŽIAGA (t r fl
Specialiai tik ........ MOTERIMS VILNONE PAL

TAMS MEDŽIAGA nž žymiai 
papigintą kainą

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar ■■■ r rt
už jardą tik ..........

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą nfl
tik .............................o | lUU

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

HELFAND’S TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroa 6U2I0
VERTINGOS BEMOKAMOS DOVANOS CCalav O flflflft

l « KIEKVIENA PIRKINI ftCBICj 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

|st<in<laml Juozo Spalčlo alumlnlajus "š t o r m 
Wln<lows” langus. Juos turint nereikia rūpintis 
kiekviena pavasari lr ruden} langų IMmimu lr 
aletellų atidSjlmu. J. Spalčlo aluminljaus “Storm 
Wln<lows" laikys tiek Ilgai, klek Jūsų namas sto- 
v8». Pajaukite mus dar Šiandien Ir tnes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite' Įsigyti visų rflMų 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
8259 Ho. „nlsted Ht. Tel. Vlctory 2-0472
(Salite skambinti kasdien arba atvykti | mūsų 
įstaigų nuo 9 vai. Iki H vai. vak. Plrmad. Ir ket- 
vlrtad. nuo 8—9 vai. Rekmadlenlals uždaryta.

šių stiliaus vaizdingumo pavyz
džių, kurie parodo, kad “Suža
dėtinės” autorius yra pastabus, 
turįs originalų prie daiktų pri
ėjimo būdą ir gražų stilių pa
sakotojas. Šiais laikais, kada li
teratūroje vyrauja įmantrios 
formos garbinimas, kada forma 
pradeda nustelbti turinį ir pasi
daryti pati sau kūrybos tikslu, 
Tininio nenoras vaikytis vyrau
jančios mados ir jo stiliaus tie
sus ir aiškus paprastumas yra 
tikrai staigmeniška literatūrinė 
naujovė. /

Išorinė knygos išvaizda daro 
.malonų įspūdį. Išleista gražiai

ir skoningai. Knyga yra tikrai 
verta didesnio susidomėjimo.

Su maloniu pasigėrėjimu ir 
džiaugsmu galime pridurti, kad 
mūsų literatūra “Sužadėtinės” 
autoriaus asmenyje susilaukė 
naujo vardo,naujos stiprios jė
gos, gero novelės meisterio, ku
rio kūrybinė orientacija yra nu
kreipta į gėrį ir į krikščioniškai 
suprastą žmogų.

JUOZAS TININIS — “SUŽA 
DETINE”. Novelės. 180 pusi. Iš
leido Terra. 1957 m. Tiražas — 
1,000 egz. Viršelis ir aplankas 
dail. A. Kurausko. Kaina 2 dol.

Siųskite dovanas ank 

sti Kalėdoms 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 ROBUS, Medžiagas, 
Vaistus, Maistą ir 1.1.

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 
VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

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

Chicago 4, Illinois
Tel.: VVAbash 2-9354 Mes turime tiesiog!* 

nę sutartj su Intou- 
rist Maskvoje nno 
1947 metų.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, knd 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų?
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANY

AMERICAN INDEMNITY COMPAN1
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY '-i 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN'S INDEMNITY COMPaNY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
VVESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrriten*

O’MALLEY and McRAY, Inc.
222 W. Adams St. Room 800 j

Teief onas CEntral 6-6208
_______________________________________________________________

VAISTAI LIETUVON!
IR I KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTiLIS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRYS APTEKA
1370 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO 22, ILL.

Telefonai BRunswick 8-8419 Ir 8-9494 
Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojarae laike 7-10 dienų

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Maujai) dabar atidarytai

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tai. LA S-BB70

.<**O*i^ t*;, • i j. < -m.

/

I

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, UI. Telef. LAfayette 3-8085

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

Pasinaudokite “Draugo" Classified skyriumi.
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TYČIOJASI IŠ IŠEIVIŲ RAŠYTOJŲ
ALGIMANTAS SAIZTUS, Great Neck, N. Y.

Jei JAV-bių lietuviškoji spau- teisės gauti JAV rašytojų kny- 
da su objektyviu pasitenkinimu gas, o gal prisibijodamas, Dau- 
sveikiną tėvynės kūrėjų atsie- sa. net nežinodamas kaip aštriai 
kiihus, tačiau "Tiesos” apžval- B. Pukelevičiūtė pasisakė prieš 
gininkams, pagal duotas Mask- bolševizmą, sutraukia p. Gied- 
vos instrukcijas, išeivių rašyto- gaudo samprotavimus: "Iš kur 
jų, menininkų ir muzikų pastan- jai prasidėjo Aštuoni lapai ir 
gos tegali būti tik neigiamos, kur jie baigėsi — perskaičius 
išduodančios “Kūrybinį nevai- visą jos veikai? negalėjau su- 
singumą ir nuovargį”. sigaudyti. Gal ji mano, kad aš-

Tokia tai antrašte "Užsienio tuoni lapai.' tai didžiosios savai- 
lietuvių spaudos skiltyse”, Vilt- tės dienos? Šiain vra viskas ne-, 
toras Dausa savo straipsnį pra- aišku nuo pradžios iki galo... 
deda pasiliaupsinimu, kad, ve,! Ar taip salima tvčiotis iš skai- 
pastaraisiais fnetais Tarybų Lie: tytoju ?”, kartu su marksistiš- 
tuvos rašytojai "sukūrė nemaža ku "Naujienų” kritiku, stebisi 
vertingų prozos, poezijos ir dra- "Tiesos” apžvalgininkas iš šio 
maturgijos veikalų... naujos lie-.dienraščio premijuotos knygos 
tuvių rašytojų knygos plačiai Astuoni lapai”. •
skaitmųos mūsų krašte”. (Ati< j„okdarys Mekas
džiai LTSR kūrybinį gyvenimai
sekąs įžymus lietuvių literatas Vinco Krėvės vardo literatū- 
New ^orke, kaip tyčia, paneigia i rinės nremijos Kanadoj laimėto- 
pokark) lietuvių liteeratūrą tė- ias Jonas Mekas, poetas, rašy- 
vynėja Jis nurodo, kad plačiau tojas ir filmininkas, V. Dausos, 
šiai elą skaitomi prieškariniai pašiepiant taipgi tik “vienu emi 
kūrinį ). . gratiniu laikraščiu” yra vadina-

V. Dausa, nepurodes išeivijos mas dvasiniu pavargėliu, ban- 
kūrėjil nepaprastai sunkių dar- dančiu maitinti ir taip negausius 
bo sąlygų (daugumas dirba įmo skaitytojus "modernistine lite- 
nėse ijj įstaigose), kai tuo tarpu ratūra”. Pats niekad neskaitęs ( 
pataikinai LTSR rašytojai gau- nei vieno Mpko rašibio, Viktoras i 
na vafcžios algas, lyg džiaugia- Dausa leidžia sau prieš visą te
si J. Rinkaus, V. Meškausko ir vynės auditoriją niekinti jauną 
kitų aimanomis dėl sumažėju- j lietuvių kūrėją, kurio originalu- 
sios lietuviškos knygos paklau
sos. t ' *

Citu.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, TIJJNOTS

PRIE “ELEKTRONINIŲ SMEGENŲ

Massachusetts Technologijos instituto observatorijoje Bostone 
mokslininkas dr. Fr. Whiple stengiasi nustatyti sovietų palei
sto menulio kelią erdvėse.

BALIO DVARIONO SMUIKO 
KONCERTAS

(Belaukiant pirmo išpildymo sekmadienį, spalio mėn. 20 d.)

ras) yra gerai atlikta ir, nors 
nebus galima pateikti visų or
kestro spalvų, bet, solistams rū
pestingai pasiruošus, bus galima 
parodyti visą veikalo turinį, y- 
paČ jo gražią tautinę melodijų 
medžiagą.

Balys Dvarionas savo muziki- gražu nėra klasiška: ji vietomis 
nę karjerą pradėjo kaip pianis- net gan naujoviška, tik joje v» n 
tas; baigęs 1922 m. studijas giama aštrių sąskambių.
Leipcige, jis vedė Kauno konser 1 Balio Dvariono smuiko kon- Galime būti patenkinti, kad y- 
vatorijoje fortepiono klasę ir J certas bus atliktas š. m. spalio ra v*ena meno sritis — instru- 
dažnai koncertuodavo, ypač pa- mėn 20 d. per Ciurlionies Meno metalinė muzika — betkurio- 

galerijos atidarymą. Jį atliks m*8 apystovomis gali išlikti ne- 
smuikininkas A. Paukštys for- Paklausoma nuo politinio spau- 
tepionu palydės Vladas Jakubė- (^Tno- Balio Dvariono koncertas 
nas. Suprantama, jog veikalas amuikui Yra vertingas ir naujas 
bus atliktas pagal smuiko ir for- lnašas į lietuvišką muziką; jį 
tepiono santrauką, atspausdintą kus įdomu užgirsti Chicagos lie- 
Lietuvoie. Ši santrauka (klavi- tuvių visuomenei.

'ituoja "Naujienų” kritikus 
“Ti« pos” apžvalgininkas, ne

seniai * pasirodęs savo pavarde 
Sovietų kompartijos Vilniuje o- 
ficioze, savo tvirtinimus remia 
Chicagos "Naujienų” kritikų 
pasisakymais. Pirmoj eilėj cituo 
jamas’St. Tamulaitis. Dausa su 
sumuoja šio mintis sekančiai:

mą ir kūrybingumą taip augš
tai pripažino H. Nagys “Nepri
klausomoj Lietuvoj”. Žinoma, 
palankios recenzijos apie Meko 
“Semeniškių Idiles, "Tiesa”, 
bent dabartinėj vadovybėj, nie
kad neišdrįstų spausdinti. Dau
sa to “emigrantinio laikraščio” 
autoriaus protu (ir komunistas 
Dausa turėtų žinoti, kaip nees
tetiška yra imti ir kartoti kito

“Iš tikrųjų, menas yra nevaisin ' asmens mintis nenurodant nei 
gas ir'negyvas, kai jis, jo kū-' autoriaus, nei ledinio vardų) y- 
rėjai, netenka savo nacionalinio' pač “piktinasi” Jono Meko "Vil- 
pagrindo, kai jų kūrybos nemai-1 ku”. Tai, girdi, “blaiviam žino
tina gimtoji žemė, savosios liau, gaus protui nesuprantamas kū- 
dies gyvenimas”. į rinys, primenąs nesąmonę, ne-

Daą svarbesnis išeivi jos litera į sveiką kraipymąsi ir liguistu- 
tūros kritikas “Tiesos” apžval-, mą. J. Mekas dviejų skilčių ra- 
ginįnkui yra “Naujienų” Kl. t šiny sumini net šimtus vilkų...”

tik kitoniška. (Tarp kita ko džiai rodo, kokia yra nūdienė 
kiekvienam “Tiesos” apžvalgi-; rašytojų kūryba emigracijoj”, 
ninkui, keturi metai atgalios, į Viktoras Dausa savo sapalio- 
atrodė visai natūralu, rašiny I jimais toli nueina. Jei rastų rei- 
apie bet ką, suminėti 17£ kar-1 kalo, mūsų paliesti rašytojai, 
tus Stalino vardą (A. š.). Mai- į Rašytojų sąjunga išeivijoje daug 
syk jovalą, kurio jokia kiaulė galėtų pasakyti savo “atvirame 
neės, .nes kiaulė vistiek gyvu- į laiške Viktorui Dausai” išeivi- 
lys, o atsisakius ėsti, mes pava- jos spaudoje ar per transliuoja- 
dinsim tamsuoliais ir atsilikę-į mas į Lietuvą radijo progra- 
liais. Tai matote moderni litera-1 mas.
tūra. Taip dabar rašo vakarie
čiai. Tylėkite, kas nesupranta> { 
te”.

Viktoras Dausa užbaigia iš-1 
eivijos rašytojų kūrybos “ana- j 
ližę” sekančiai: “Daug pasako; 
ir autoriaus žodžiai,.kad “pašte-; 
bimos nuovargio žymės. Tai fak

Giedgfctklas. Neturėdamas pats Girdi “kad ir nežmoniška, bet tai ir reiškiniai, kurie akyvaiz-

&

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos 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 -t 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų, rūpesčių.

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių
. t '

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
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

• 4

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

po

i •
|» Standard Federal Savinas

iSj®'

AND LOAN ASSOCIATIOIr 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVI., CHICAGO 3lį 
. (Archer Ave. at Sacramento

PHONE: Virginia 7dl4lfcS
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sišvęsdamas lietuviškai fortepio 
no muzikai, propaguodamas M. 
K Čiurlionį ir J. Gruodį. Vėliau 
jis vis daugiau nukrypo į diri
gavimą; keletą metų buvo radio
fono orkestro vyriausiu dirigen
tu, rodėsi ir kaip dirigentas Vil
niaus filharmonijoje. Jo pirma
sis kompozicijos bandymas bu- Į 
vo baletas “Piršlybos”, pastaty
tas Valstybės teatre; jame įdo
miu būdu buvo panaudoti lietu
viški motyvai; šiaip gi buvo jau- 1 
čiama savų ir svetimų idėjų mi-‘ 
šinys, įterptas į sklandžius tech 1 
niškus rūbus. Paskutiniuoju lai
ku, nuo antros rusų okupacijos,

I Balys Dvarionas, atrodo, bus ga 
lutinai nukrypęs į kompoziciją. 
Jis yra parašęs visą eilę stam
bių veikalų,'tiek sceniškų, tiek 
simfoninių ir kamerinių. Jo 
“Koncertas smuikui su ork-ru” 
1949 m. susilaukė Stalino premi
jos. Kaip žinoma, instrumentali- 
nė muzika yra laimingoje padė
tyje, kad joje nėra būdo objek
tyviai nustatyti politinę liniją. 
Susipažinus su Balio Dvariono 
koncertu prie geriausio noro ja
me negalima rasti nieko “stali- 
niško”; nėra jame ir jokių rusiš
kų motyvų; užtat jis gausiai re
miasi lietuviškais liaudiškais mo 
tyvais, kurie sudaro jo įdomiau
sias dalis. Jeigu Balio Dvariono 
smuiko koncertas ir negalėtų pa 
kliūti tarp pasaulinių šedevrų, 
bet reikia pripažinti, kad jis yra 
labai pavykęs, efektingas kūri
nys, rodąs autoriaus padarytą 

i nemažą pažangą. Jis susideda iš 
-trijų dalių; pirmoji dalis dar tu- 
|ri ir lėtą įžangą. Svarbioji pir- 
"mosios (Allegro) dalies tema nė

ra grynai liaudiška, bet remiasi 
' lietuviškais motyvais; antroji 
gi — 5/8 ir 3/8 ritme — tipin- 

j gai liaudiška. Antroji — lėtoji 
dalis paremta liaudies .melodija 
“Alaus, alaus”; jos viduryje pa
sirodo įdomus epizodas liaudies 
šokio stiliuje. Trečioji greita da
lis ypač įdomi keletą kartų pasi
rodančiais lietuviškų sutartinių 
motyvais. Visas veikalas išlaiky- 

GUŽAUSKŲ i tas (pagal dabartinę sovietų ma

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublie 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas Ir pataisymas.

Greitas', sąžiningas ir pigus 
patarna vimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban- 

' ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.
2448 West 63rd Street 

Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

dą) gan konservatyviškame sti
liuje, tačiau jo harmonija toli

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

RAIHT CASIMIR
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 
r ei — GEdarerest 3-633b

Vienas blokas nuc kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miest e!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LIGDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
BEpnblio 7-8600 — 7-8601 Antomobiliama vieta

TUma, kurta kltoaa miestu dalyse; gausima
koplyčia arčiau Jūsų namų.

Ifi ARTI IR TOU BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis sn pilna ap
drauda. Pigus lr sąžiningas 
patarna vtmaa.

R. ŠERĖNAS
3047 W. «7th PI. Chicago,

IU. VVAlbrook 5-8063

Watch Crystals
REPLACED

’^il A written
guarantee 

> on - 
watch repairs

CORRECT TIME
MARTIN

1555 VV. 63rd St, at Ashland 
2nd floor

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President

6819 So. Western Ave. Tol. GRovehlll 6-3745

John W. 
Paehankis

Chester
Vitkauskas

| paminklu pa talpas ir atgal mes visuomet parūpiname 

transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmad. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

iSSIIlIMilTE PtllAlt — rit’8 PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO IMOKE.IIMO. SVMOKR8ITE KAPINI V DIENOJE.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhal, 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčiasIAmbulansų patarna- 
1 vimas dieną ir „ nak- 
I tį. Reikale šaukti 
Imus.

v s o s e Chicagos ir, 
Roselando dalyse ir ( 

tuojau patarnau jame. i

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

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

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7 1138 1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S 50tb AVE.. CM ERO lll Tel. OLympic t-1003

ZIGMUND (ŽUDYK? ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C IACKAWICZ
4424 W 69t.h STREET REpublh 7-1213
2314 W 23r<l PLACE Virginia 7-6672

~ VANCE FUNERAL HOME '
1424 S. SOth Ave. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687
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SVFTTMOS KAI BOS AMFRIKOS ■tud* at*kus Tarptautinėje Jaunimo Turizmo Studijų savaitėje
IlMTVCDCTTrTl^CC i Acern0- Pietl* Itali3°je- ku^ dalyvavo 15 V. Europos tautų....
UIN1V tlKol 1 C 1 UUot į Chieągos stud. at-kai suruošė draugovės šventę. Naują valdybą

Junet n’ i .A "vrikos Valsty- universitetuose. Kinietiškai kai- sudaro V. Litvinas (pirm.), V. Kriaučiūnaitė, S. Liulevičiūtė, 
ba virš 500 milijonų žmonių, M. Motekaitis ir I. Valaitytė.... Urbanos draugovė spalio mėn. 
bet ji yra dėstoma tik 29-se bėgyje kiekvieną vakarą kalba bendrą rožančių. Draugovei šiuo 
JAV augštojo mokslo instituci-1 metu vadovauja S. Jameikis (pirm.) A. Stakytė ir R. Kudžmie- 
jose. Japonų kalba, kuria šneka į nė.... Korp.! Kęstutis metinė šventė įvyko Chicagoje.... Bostono 
100 milijonų rytiečių, sutinkam j draugovei vadovauja R. Leimonas (pirm.), B Keturakytė, M. 
tik 22-se institucijose. 150 mi- Pakštys ir S. Leimonas.... Į Detroito draugovės valdybą išrinkti 

R. Rublys (pirm.), J. Polikaitis, V. Gražulis, S. Černiauskas ir 
V. Pajaujytė. •

bių kolcgilnso b°i rniversitetuo-
1 se moderniu ir kalhų dėstymas 
yra labai popularus Gausiausiu 
svetimų kalbų dėstymu pasižy
mi rytiniame pakraštyje esan
tieji universitetai, jų ten yra
net šeši, trys Vidurio Vakaruo- Uijonų kalba Hindu-Urdu kalba,

PIRMOJI AKADEMINIO JAUNIMO 
SUSIARTINIMO DIENA

J. P. Dėdinas

Studentai ateitininkai, sto
vyklaudami ALRK federacijos 
stovyklavietėje prie Manches
ter, Mich.' rugsėjo mėn. 2 d. pas 
kyrė susipažinimui su kitomis 
studentų organizacijomis. Tą die 
ną į stovyklą buvo kviečiami vi
sų idėjinių grupių studentai; 
svečiai kartu su stovyklautojais 
visą dieną praleido klausydami 
pranešimų apie skautų akademi 
kų, santariečių ir studentų atei
tininkų organizacijas. Diskusi
joms ir apskritai visai progra
mai pirmininkavo Vyt. Valai
tis. Akademikių Skaučių drau
govę atstovavo Dalia Talat- 
Kelpšaitė, skautų korporaciją 
vytis Vyt. Germanas, Lietuvių 
Studentų santarą Zen. Rekašius 
ir Saul. Šimoliūnas, gi Studen
tų Ateitininkų sąjungą Arv. 
Barzdukas ir Vyt. Vygantas. 
Pats sumanymas tokią susiar
tinimo dieną pravesti kilo atei
tininkų sąjungos centro valdy
bos posėdyje; tuo metu sąjun
gai vadovavo A. Gečiauskas.

Iš pranešimų išryškėjo šių 
trijų organizacijų » ideologiniai- 
idėjiniai skirtumai. Susidarė įs
pūdis, kad atstovai savo orga
nizacijas gerai pažįsta ir jas 
stovyklautojams įtikinančiai a- 
pibūdino. Apie Studentų Ateiti
ninkų sąjungą kalbėjo Arv. 
Barzdukas. Jis teigė, kad pagrin 
dinis at-kų uždavinys yra atei- 
tininkiškų principų įgyvendini
mas, gi juose atsispindi krikš
čioniškoji pasaulėžiūra. Su skau 
tų akademikų veikla supažindi
no D. Talat-Kelpšaitė, diskusijų 
metu savo pranešimą papildy
dama eile organizacinę tvarką 
liečiančių paaiškinimų. Štai, pvz. 
kaikurię dalyviai nežinojo, kad 
skautai akademikai veikia 2 or
ganizaciniuose vienetuose: mer
gaitės turi Skaučių Akademikių 
draugovę, gi vyrai — Korp! Vy 
tis. Šios korporacijos nariai ne
gali priklausyti jokiai kitai ideo 
loginei organizacijai; Santara 
skautų yra laikoma ideologine 
organizacija. Lietuvių Studentų 
santarą liečiančias žinias sutei
kė Zen. Rekašius. Jis paminėjo, 
kad Santara nėra ideologinė or
ganizacija (įdomu šia proga pas 
tebėti, kad kelias dienas vėliau 
įvykusioje santariečių stovyklo
je šis klausimas buvo svarsto
mas ir dauguma išreiškė mintį, 
jog santariečiai visgi turi savitą 
ideologiją — Red.). Savo dar 
bais organizacija reiškiasi kul
tūrinėje ir politinėje srityje;

nimo organizacijų. Buvo planai 
santariečių iš anksto nenumato
mi; jie apsprendžiami iškilusių 
gyvenimo problemų, kaip pvz. 
šiuo metu jų didelis užsimoji
mas suderinti lietuvių vidurio 
partijų politinę veiklą.

Po trumpo supažindinimo su 
organizacijomis ir jų struktūra, 
nagrinėta krikščionybės reikš-

važiavimo toj krašto dalyj, to
dėl galima tikėtis gyvo entuziaz 
mo. Gi rengėjams linlęime sėk
mės atliekant parengiamuosius 
darbus.

Jaunimui visuomet miela, kad 
vyresnieji juos įvertina, kons
truktyviai juos kritikuoja aka
demikų pasireiškimus ir teigia
mais pasiūlymais veikia studen-

se ir du Pacifiko pakrantėse.
Pagal paskutiniąsias statistines 
žinias, šiuo metu Amerikoje yra 
97, augšfojo mokslo institucija.
Iš jų tik 38-se nėra dėstoma v"’ 
bent kokia modernioji kalba. Ki- es °ma 

tose 493-se kolegijose bei uni
versitetuose yra dėstomos tik 
trys moderniosios kalbos.: pran
cūzų, ispanų ir vokiečių.

Indijoje, bet ją randame tik še
šiose kolegijose ar universite
tuose.

Amerikos “Moderniųjų Kalbų 
Draugijos’’ surinktais duomeni
mis prancūzų k. yra gausiausiai 
atstovaujama. Ji dėstoma 905

tiją. Malonu pastebėti vyr. kar- universitetuose bei ‘kolegijose.
tos atsiliepimus apie studentus 
mūsų spaudoje. Tačiau su nusi
vylimu sutinkame komentarus,

mė organizacijose. Skautai, nors kurie dėl informacinės stokos 
ir pabrėždami pagarbą ir prikiau, ar užkulisinių motyvų bando su 
somumo galimybę bet kuriai re-, kurti visiškai klaidingą vaizdą, 
ligijai, savo mintimis visgi labai; gtai V. Meškauskas Vienybėje
ryškiai nusakė krikščioniškų 
principu vertę savo organizaci
jai. Ateitininkų organizacijoje 
Kristaus vaidmuo ir reikšmė yra 
centrinė ir pagal Jį stengiama
si visą savo veiklą derinti. San
tariečiai išreiškė asmeninės lais 
vės principą, palikdami religiją 
kiekvieno individo laisvam apsi
sprendimui. Iš to ir savaime plau 
kia santariečių pasisakymas, 
kad santariečiai nesistengia žmo 
gų auklėti; per darbus ugdymas 
savaime vyksta.

Po pietų vyko trečiasis prane 
Šimas, kuris buvo skirtas orga
nizacijų atstovų pasisakymams 
apie kitas 2 organizacijas. Pra
nešimuose buvo išreikšta daug 
teisingos kritikos; šis atstovų 
objektyvus įžvelgimas į kitų 2- 
jų organizacijų veiklą reikėtų, 
laikyti pačiu būdingiausiu ir 
teigiamuoju šios susiartinimo 
dienos bruožu. Santariečiams bu 
vo pasakyta, kad jie perkrauna 
lietuvių spaudą smulkmeniškais 
aprašinėjimais apie savo veiklą 
ir kad jų organizacijoje akty
viai reiškiasi tik mažas studen
tų branduolys. Buvo linkėta 
jiems įtraukti į savo veikliųjų 
aktyvą daugiau jaunų asmenų. 
Skautai prisipažino, kad jie yra 
labai atsargūs, imdamiesi kokio 
darbo, jeigu tas iššaukia reika
lavimą bendradarbiauti tik su 
viena iš 2-jų kitų organizacijų. 
Ateitininkai buvo kritikuojami 
už jų intensyvų darbą su jauni
mu ir jo auklėjimą katalikiško
je dvasioje, nesuteikiant jaunuo 
liui progos pačiam pasirinkti 
pažiūras.

Šis atviras išsikalbėjimas bei 
pastangos vieni kitus pažinti bu 
vo labai vertingas įnašas į ben
drą lietuviškos studentijos or
ganizacinį gyvavimą.- Dalyviai 
su susidomėjimu klausėsi pra
nešimų ir gyvai sekė diskusijų 
eigą. Patirtis rodo, kad ši prie
monė ir ateityje turėtų būti nau 
dojama ir tegalima linkėti, kad

šiuo paskutiniu atžvilgiu ji ir iš- susiartinimo dienos ir ateityje 
siskiria iš kitų akademinių jau- būtų vykdomos.

(Nr. 35) tvirtino, kad šiuo me
tu studentijos tarpe vyrauja tik 
2 organizacijos: santariečiai ir 
ateitininkai. Keista, kad minė
tas komentatorius nenori pri
pažinti trečios grupės — skau
tų akademikų. Pagal pačių or
ganizacijų pasisakymus (susiar 
tinimo dienos metu Studentų A- 
teitininkų sąjungos metinėje 
stovykloje), ateitininkai apjun
gia daugiausiai studentų; po jų 
skaičiumi seka skautai akade
mikai, gi santariečiai užima tre 
čią vietą. Nenuostabu tad, kad 
tokie komentarai tik neigiamą 
įspūdį sukuria ir jaunimo tarpe 
jokio objektyvaus atgarsio ne
susilaukia.

Laiškas redakcijai
Gerbiamas Kolega Redaktoriau, 

Akademinių Prošvaisčių liepos 
mėn. laidoje (VII-20) savo ra
šinyje apie jaunimo kongreso 
įspūdžius esu pastebėjęs nejau
kią korektūrinę klaidą, kurios 
išvardinimu norėčiau patikslih- 
ti susidariusį klaidingą vaizdą.
Minėdamas kol. Avižienio vertin 
gą mintį, omenyje turėjau lie
tuvybę kaip pasipriešinimo for
mą prieš konformizmą (confor- 
mityj, o ne kosmopolitizmą, 
kaip kad buvo .atspausdinta. 
Minties vertė kaip tik glūdi ta
me, kad kovoje prieš konfor
mizmą lietuvybės supratimas ir 
gyvenimas gali tapti labai 
efektinga priemone.

Reiškiu kolegišką pagarbą — 
J. Gailėnas

PASTABOS, PASTABELES
SAULIUS RIMKAITIS

Su naujai prasidėjusiais mok prie šios jaunimo apjungimo ak
cijos; jų paraginti, jaunieji aka 
demikai greičiau ras galimybių

slo metais į mokslo šventoves 
ne tik grįžo vyresnieji studentai, 
bet atėjo ir ištisi būriai naujų 
akademikų. Padidėjo ir lietuvių 
studentų gretos. Visi jie, kaip 
ir vyresnieji jų kolegos, sieks 
mokslo žinių ir bandys gilintis 
savo pasirinktoj specialybinėje 
šakoje. Tačiau vien tuo pasiten
kinti negalima; ir organizacinis 
gyvenimas laukia naujų veidų. 
Lietuvius studentus apjungia 
bendrinė sąj^iga ir į jos eiles 
turi burtis visi lietuviai akade
mikai. Naujai studijas pradėję 
turi jausti tą tautinę pareigą. 
Tiesa, atsiras ne vienas, kuris 
sąjungai norėtų priklausyti, ta
čiau neturi apie ją žinių bei ne
žino ką kontaktuoti. Tokiu at
veju vyresnieji studentai turė
tų jiems padėti ryšį su sąjunga 
sukurti. Ir tėvai gali prisidėti

burtis į lietuviškos studentijos 
organizacinį vienetą.

Ispanų kalba taipgi neatsilieka, 
ir manoma, kad per sekantį de
šimtmetį pralenks prancūzų k. 
Šiuo metu ispanų kalba yra dės
toma 867 augštojo mokslo in
stitucijose, gi vokiečių k. stovi 
trečiojoje vietoje ir ji dėstoma 
825 mokyklose. Ketvirtoj vietoj 
stovi italų, ji randama 2’2-je 
kolegijų bei universitetų. Sovie
tų iškilimas pasaulyje aiškiai 
atsispindi ir Amerikos mokslo 
institucijose. Rusų kalba yra 
dėstoma ’83-se mokyklose.

Ši statistika taippat parodo, 
kad net 72% pasaulio gyven
tojų kalba skirtingomis kalbo
mis negu yra dažniausiai dės
tomos Amerikos kolegijose bei

Lietuvių kalba šiuo laiku yra 
keturiose Amerikos, 

augštojo mokslo institucijose. 
Pennsylvanijos universitete mes 
turime net lituanistikos kated
rą. Fordhamo universitete per
nai metais įsisteigė lituanisti
kos institutas. Columbijos uni
versitete, kur yra dėstoma 42 
moderniosios kalbos, (daugiau
siai bet kaip kurioje kitoje Ame 
rikos augštojo mokslo mokyklo
je), lietuvių k. irgi yra dėsto
ma. Taip pat lietuvių kalba dės
toma Annhurst kolegijoje, Con
necticut. Taigi, mes turime pro
gos gilintis lietuvių kalboje net 
kaikuriose Amerikos mokyklo
se. Atrodo, rytinis pakraštys 
šiuo atžvilgiu yra laimingesnis 
už Vidurio Vakarus, kur yra di- / 
džiausiąs lietuvių susigrupavi- 
mas. Bet, taipgi, reikia paste
bėti, kad vistik pas mus, stu
dentus, yra per mažas susido
mėjimas savaja kalba ir tose 
institucijose, kur ji yra dėsto
ma, klasės beveik visuomet yra 
pustuštės. Turėtume atkreipti 
rimtesnį dėmesį į šį reikalą, o 
nepraleisti pro pirštus. S. R.

Širdies tyrimai

JAV Viešosios sveikatos tar
nyba per metus sunaudoja $24, 
000,000 tyrimams širdies, o taip
gi ir tyrimams maisto, kuris šir
dies veikimą darytų patvaresnį. 
Maitinimosi rondas savo trejų 
metų tyrimų programoje pana
šiems reikalams skiria $700,000. 
Sąjunga Kovai su Širdies ligo
mis JAV skiria $200,000 per me 
tus studijoms, ypač nustatyti, 
kokios įtakos gali riebalai turėti 
į širdies ligas.

Žemės "elektrinė antklodė"
Galingi siųstuvai, kuriuos 

moksliniams tyrinėjimams nau
doja JAV laivynas, paleido ra
dijo signalus iš/.nnapolio, Md., 
ir jie buvo pagauti Cape Hom, 
Pietų Amerikoje; iš tų signalų 
pavyko nustatyti, kad elektrinių 
dalelių, supančių žemę, sluogsnis

Šiais metais Lietuvių Studen
tų sąjungos visuotinis suvažia
vimas įvyks New Yorke. Bema
tant ateis Padėkos savaitgalis,, 
tad jau dabar laikas ruoštis tam • yra daug storesnis ir siekia nuo 
įvykiui. Reikia kelionės planus 
pasirengti, studijinius planus 
taip suskirstyti, kad minėtas sa 
vaitgalis galėtų būti pašvęstas 
sąjungos suvažiavimui: žodžiu, 
laikas ruoštis suvažiavimui. Vi
si akademikai šiam reiškiniui 
turi skirti tinkamą dėmesį. Y- 
patingai rytuose gyvenąs jauni
mas turi parodyti, kad suvažia
vimu domimasi; jau praėjo ilgas 
laikotarpis nuo paskutinio su-

6,000 mylių iki 20,000 mylių to
lyn į atmosferą.

Goethės laiškai
New Yorke Thomas Nelson 

& Sons leidykla išleido Goethės 
laiškų rinkinį, pavadintą “Let- 
ters from Goethe”. Į anglų kal
bą juos išvertė M. Herzfeld ir 
W. Bruford. Knyga 576 pus
lapius ir kainuoja $10.

NAUJOS AKADEMINES ŠEIMOS. — Praeitų dviejų mė
nesių bėgyje studentiškas šeimas sukūrė D. Valančiūtė ir A. 
Polikaitis, R. Ingelevičiūtė ir K. Kudžma, I. Pakštaitė ir P. Dap
kus, R. Kliorytė ir R. Baltuška, D. Čekaitė ir A. Ratkeiis, D. 
Paškevičiūtė ir R. Vanagūnas, A. Stanaitytė ir D. Gasiūnas. 
Visiems jaunavedžiams linkime darnaus gyvenimo laimės.

MOKSLINĖJE IR KULTŪRINĖJE VEIKLOJE. Leopoldas 
Trečiokas apgynė disertaciją Illinois universitete Urbanoje ir 
gavo fiziologijos daktaro laipsnį. Tai jau trečias lietuvis dakta
ras, baigęs Illinois universitete.... Tame pačiame univ. A. Mar- 
chertas gavo magistro laipsnį mechanikoje.... G. Sabaliūnait’ė 
vadovauja Lituanicos klubui Illinois univ. Chicagoje.... E. šikš
niūtė išrinkta į Clevelando ALTo skyriaus valdybą... V. Šimė- 
naitė kalbėjo Bostono Kultūros Klube apie šiandieninius studen
tų sunkumus lituanistinėje srityje.... S. Šimoliūnas išlaikė preli
minarinius daktarato egzaminus organinės chemijos srityje 
Wayne univ., Detroite.... I. Čepėnaitė gavo stipendiją iš Illinois 
univ. tęsti pokolegines psichologijos studijas.... Tame pačiame 
univ. šiais metais dėsto ir kartu tęsia pokolegines studijas G. 
Stepaitytė, R. Kliorytė-Bartuškienė, K. Kudžma, S. Pagalytė ir 
A. Venclovaitė.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOJ. — Visuotinis Sąjun
gos suvažiavimas įvyks lapkričio mėn. 29 — gruodžio mėn. 1 d. 
New Yorke. Platesnes informacijas centro valdyba patieks vė
liau.... Suvažiavimo rengimo komisiją NewYorke sudaro L Ba- 
naitytė, A. Grigaitis, V. Jakas, R. Kezys, K. Skrupskelis, J. Ulo
nas ir CV įgaliotinis A. Gečiauskas.... Visi Sąjungos nariai turi 
užsiregistruoti per skyrius arba tiesioginiai centro valdyboje 
ligi spalio mėn. 30 d. Kitu atveju jie negalės dalyvauti suva
žiavime pilnateisiais nariais.... Centro valdybos sekretorės N. 
Lipčiūtės adresas: 7014 S. Maplewood Avė., Chicago 29, UI.... 
Sąjungos užsienio skyriui vadovauja A. Gečiauskas, talkinamas 
P. Mašalaičio, A. Luko, R. Binkytės ir L. Mockūno..,. Putnamo 
skyriaus valdybon išrinktos M. Eidukavičiūtė (pirm.) ir Z. Ber
notaitė.... Rašytojas P. Babickas kalbėjo Chieągos skyriaus su
sirinkime. Tas pats skyrius suruošė Initium Semestru.. Pana
šų akademišką pasilinksminimą surengė Detroito skyrius nau
jojoje ALRKF stovyklavietėje, j naują skyriaus valdybą ęeina 
J. Gilvydas, D. Mikaitė, A. Rastenytė, J. Šoliūnas ir N. Udrys. 
Revizijos komisiją, sudaro D. Bulgaraųskaitė, J. Jurgutis ir J. 
švereokis.... Spaudos ir Informacijos skyriaus vedėjas R. Mi- 
šauskas ruošia pirmą biuletenio numerį, kuris bus siuntinėja
mas visai lietuviškai spaudai.... Urbanos skyrius išsirinko valdy
bą: R. Ališauskas (pirm.), G. Stepaitytė, V. Čerškutė, D. Vir
bickaitė ir Š. Užgiris. Revizijos komisija: R. Firantaitė, E. Ka
minskaitė ir P. Kirvaitis.... Studentų metraštį galima gauti pas 
CV vicepirmininką J. Kregždį, 6614 S. Marshfield Avė., Chicago, 
DL... Jau pasirodė naujas Lituanus numeris....

SKAUTŲ AKADEMIKŲ GRETOSE. — Šiais metais su
eina dešimt metų nuo Akademinio Skautų sąjūdžio įsisteigimo. 
Ta proga sveikiname skautus akademikus ir linkime sėkmės to
limesniam veikįos darbe.... Dr. Juzė Aglinskienė sutiko vadovau
ti Akademiniam Skautų sąjūdžiui. Ji pirmininkaus valdybai, ku
rią sudaro Akademikių Skaučių draugovės, Korp! Vytis ir Aka
demikų Skautų Ramovės pirmininkai.... “Skautybės Keliu” skau 
tų periodinį 9kyrių Draugo dienraštyje perėmė redaguoti R. Vis
kanta.... Skautės akademikės jau išsirinko naują centro valdybą. 
Ją sudaro A. Ščiukaitė (pirm.), D. Dirvonytė ir J. Elvikytė.... 
Chieągos Akademikų skautų studijų būrelis po vasaros atostogų 
vėl pradėjo darbą. Pirmajame susirinkime buvo diskutuojamos 
meno sritys impresionizmas ir renesansas. Referavo A. Sidzi- 
kauskaitė ir Z. Biliūnaitė.... Akademinio Skautų sąjūdžio infor
macijos skyriaus vedėjo pareigas šiuo metu eina V. Germanas.... 
Urbanos skautai akademikai mokslo metus pradėjo, suruošda- 
mi laužą. Šiais metais skautėms akademikėms vadovaus I. Čepė
naitė (pirm.), I. Pauliūtė ir A. Avižienytė, o Korp! Vytis — 
Š. Milišauskas (pirm.), A. Avižienis ir R. Paičiauskas.

LIKTUVIŲ STUDENTŲ SANTAROS BARUOSE. Naująją 
centro valdybą sudaro V. Akamka vičius (pinu.), G. Gedvilą, 
V. Vaitaitis, R. Vaitys ir D. Žygaitė.... Santara išleido “Žvilgs
nių” leidinį, kurį redaguoja J. Gibaitis, L. Narbutis, D. Saka
lauskaitė, L. Šmulkštys ir R. Žukaitė.... Į Urbanos skyriaus val
dybą išrinkti M. Jakaitis (pirm.), L. Liškūnaitė ir J. Lintakas.... 
New Yorko ir Philadelphijos skjriai buvo suruošę bendrą išvy
ką gamtom... Chieągos skyriaus valdybon įeina L. Šmulkštys 
(pirm.), J. Gibaitis, L. Narbutis, D. Modestavičiūtė Ir G. Saba- 
liūnaitė. f >

PAS STUDENTUS ATEITININKUS. SAS suvažiavimo me'- 
tu išrinkta nauja valdyba: A. Liulevičius (pirm.), A. Katelytė, 
R. Kriaučiūnas, I. Budrys, J. Štuopis, F. Palubinskas, P. Žum- 
bakis ir D. Staniškis... Chicagoa stud. at-kai Lituanus paskyrė 
100 dol., o Bostono — 10 dol. Philadelphijos draugovė surengė 
koncertą Lituanus naudai.... J. Bulaitis ir S. Razmus atstovavo

ĮVAIRIOS ŽINIOS
"Stebuklingas metalas'Rūkymas ruošia kelią 

ligoms
Amerikos Kovai su Vėžiu 

draugijos ketverių metų tyri
mai parodė, kad cigarečių rū
kymas turi didelį ryšį su išsi
vystymu plaučių ir gerklės vė
žio bei skrandžio žaizdų. Taip
gi randamas ryšys tarp rūky
mo ir susirgimo plaučių uždegi
mu, sloga, dvylikapirštės žar
nos žaizda, kraujo indų ligomis 
ir pūslės vėžiu; randamas ry
šys tarp rūkymo ir eilės kitų 
ligų, kaip arterijų ligos ir ke
penų cirrhosis. Šioks toks ryšys 
randamas tarp rūkymo ir su
žalojimo kraujo indų smegeny
se.

Brooklyno politechnikumo 
atomų specialistas Mr. Brew- 
ster pareiškė, jog yra išrastas 
nuostabus metalas, kuris įga
lins atominę energiją naudoti 
ne tik povandeniniams laivams, 
bet taip pat lėktuvams, loko
motyvams ir automašinoms va
ryti.

Tas metalas tikriau sakant, 
metalų — lithiaus, alumini- 
jaus, kadmiumo, švino ir tho- 
riumo lydinys, dar neturi var
do. Radiocheminis jo pagami
nimas, tikslus jo lydymas yra 
viena iš didžiausių karo pa
slapčių, kuri niekad nebūsianti
paskelbta. Naujas metalas yra 

Tokios išvados padarytos iš- 5 kartus lengvesnis už šviną.
tyrus 188,000 vyrų tarp 50 ir 
70 m. amžiaus. Tarp tų, ku
rie rūko nedaugiau kaip pusę 
cigarečių pokelio per dieną 
mirtingumas 34% didesnis, 
kaip tarp nerūkančių. Tų ku
rie surūko daugiau kaip pusė 
pokelio per dieną, iki pilno po- 
loelio, mirtingumas didesnis 
70%, o rūkančių 1—IV2 poke
lio per dieną mirtingumas di
desnis 96% negu tarp nerūkan
čių. Metimas rūkyti sumažina 
mirtingumo pavojų.

Vidutiniškai skaičiuojant, 
tarp tų, kurie rūko pypkę mir
tingumas 12% didesnis, negu 
tarp nerūkančių, o tarp rūkan
čių cigarus — 22% . Tuos duo
menis skelbia žurnalas “Scien
ce Digest”.

Įtempimas ir širdies atakos

Išstudijavus 100 pacientų, 
turėjusių širdies atakas ir bu
vusių jaunesnių, kaip 40 metų 
amžiaus, rasta, kad tarp jų 
buvo didelis procentas tokių, 
kurie turėjo arba dvi tarnybas, 
arba vienoje tarnyboje dirbo 
daugiau kaip 60 valandų per 
savaitę. Tokius tyrimų davi
nius praneša dr. H. I. Russek 
žurnale “Modern Medicin”. To 
daktaro tyrimai parodė, kad 
tie nelaimingieji netgi daugiau 
sportavo (golfas, beisbolas, 
krepšinis), negu kiti normalūs 
žmonės, bet tai nepadėjo. Dr. 
Russek mano, kad įtempimas 
turi net daugiau įtakos į šir
dies atakos išsivystymą, negu 
rūkymas, paveldėjimas ar per- 
gausus riebalų vartojimas.

Ausys... lėktuvų avarijų 
priežastis

Vidinės ausų dalys padeda 
žmogui išlaikyti pusiausvyrą, 
bet jų veikimas pritaikytas 
žmogui esant ant pastovios 
platformos, kaip žemė. Dide
lio judrumo lėktuvuose dėl to 
pilotai kartais praranda orien
taciją ir, kaip rašo “Science 
Service”, apie 14% aviacijos 
nelaimių būna dėl šios priežas
ties.

Tai yra jo patogumas. Atomo 
energijos varomi povandeniniai 
laivai yra gigantai; dideli ir 
sunkūs.

Sunkūs dėl to, kad iki šiol 
tegalima buvo nuo radioaktyvu
mo apsisaugoti tik sunkiaisiais 
švino šarvais. Norint lėktuvui 
pritaikyti atominį variklį, jam 
buvo reikalingas 10 tonų svo
rio reaktorius. Praktiškai to
kio svorio variklių aviacijai 
buvo neįmanomas.-

Dabar ekspertai sako, kad 
naujo metalo šarvai apsaugai 
nuo radioaktyvių spindulių bus 
lengvi ir tas faktas netrukus 
revoliucionizuos visą atominę 
pramonę: atominę energiją
bus galima pritaikyti aviacijai, 
lokomotyvams ir automaši
noms.

43,000,000 moksleivių 
ir studentų

Apskaičiuojama, kad šiais 
metais JAV-se pradžios, augš- 
tesnėse ir augštosiose mokyk
lose iš viso yra 43,155,000 mok 
sleivių ir studentų. Susidaro 
sunkumų su patalpomis ir mo
kytojais. Paskutiniais metais 
mokyklų distriktai visame kraš 
te paruošė 70,000 naujų klasių, 
bet dar būtų galima panaudoti 
159,000 klasių. Apie 30,670,000 
pradžios mokyklos mokinių, dėl 
patalpų stokos, turės trumpes
nes pamokas. Nors šiais mokslo 
metais turima 81,000 naujų mo 
kytojų, tačiau dar trūksta apie 
135,000.

Nobelio laureatas apie 
poetus

Iš spaudos iščjo Nobelio lau
reato T. S. Eliot veikalas “On 
Poetry and Poets”. Išleido Far- 
rar, Straus & Cudahy, New 
Yorke. Knyga turi 308 pusi., 
kainuoja $4,50. Čia telpa septy
ni essays apie poeziją ir devyni 
— apie poetus. Autorius anili- 
zuoja Goethės, Miltono, Joyce, 
Yeats ir kitų kūrybą ir įtaką, 
svarsto savo kartos žmonių nau 
jus posūkius literatūroje.


