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Saulėto ir spalvingo rudens 
pavakarė. Grįžti iš Antano Ta
mošaičio meno parodos namo. 
Kieme ir gatvėj medžiai ir žo
lynai pina rusenančios saulės 
abstrakcijas. Tik ką matytos 
parodos įspūdžiai liejas į bend
rą spalvinį potvynį, plaujantį 
tavo sieloje rudenėjančios bū
ties pakrantes. Sekmadienis. 
Jokių ypatingų darbų. Gera va
landėlę atsisėsti, pasiimti meno 
istorijos pastarojo šimtmečio 
tomą, sklaidyti jo puslapius, 
spalvom žėruojančias reproduk
cijas ir akimis keliauti nuo sau
le degančio Aries iki vėsių, 
miglon įsisupusių Norvegijos 
fiordų.

KAZYS BRADCNAS

Lietuvą. O kūrybinės minties 
ir išraiškos prasme ten užčiuop
sime lietuviškosios dvasios pa
mušalą.

Nuo pietį) ligi šiaurės

naujiena, jei- 
senųjų lietu- 
gėlynus, sod- 
lyg temstan-

Kai sena tamoa modernu
i

Ar visa tai yra naujiena? Ir 
taip ir ne. Nėra 
gu prisiminsime 
viškųjų skrynių 
rias, prigesintas, 
čio vakaro vitražines spalvas 
ar apgalvotai kruopštų prijuos
čių derinio išieškojimą. Tačiau 
naujiena — viso šito perkėlimas 
individualion tapybon, dailinin
kui nepaskęstant į sentimenta
lų ir bevardį liaudies meno ko
pijavimą. Galima būtų manyti, 
kad 'spalvinėje mūsų tapyboje 

Vakarų Europos naujųjų lai
kų menas. Kokia vienuma ir 
koks įvairumas! Kokia spalvų dabar pradėjo reikštis tai, kas 
ir minties kaita. Nechaotiška, grafikoje Petravičiaus ir Au- 
ne atsitiktinė, bet tampriai su
rišta su kraštu, su žeme, su jų 
augintinio žmogaus dvasia. Pie
tuose viskas skęsta prancūzų 
impresionizmo saulėtam mirgu
liavime. Ir žmogus jame tirpte 
ištirpsta nerūpestingo džiaugs
mo ar entuziastiškos savižudy
bės ugny. Labiau šiaurėn, žemy
no širdyje būties problemų ir 
aštrių klausimų sriautas pilasi 
tirštomis ekspresionizmo spal
vomis. Juoda ir balta — gyve
nimo ir mirties dialogas krau
piai aidi grafikos raižiniuose. 
Dar labiau šiaurėn — vėstanti 
ir visa kam abejinga saulė jau 
nebedegina žmogaus širdies. Jis 
nesitaško spalvų ir kontrastų 
liepsnom, bet giliai mąsto. Be 
teatrališkos pozos, be rėkian
čio skundo ir be akimirksninio 
džiaugsmo. Viskas ateina ir vis
kas priimama kaip būties pil
natvės elementai su kone religi
niu liūdesio ir laimės jausmu. 
Vartai knygos puslapius ir klau
saisi Vakarų pasaulio meno kal
bos...

Kieno jis augintinis?

giaus buvo atidengta paskuti
niame nepriklausomybės penk
metyje Ir šitai regime ne vien 
tik A. Tamošaičio darbuos. Ei
lėje pastarųjų mūsų dailininkų 
parodų tai vieno, tai kito pa
veikslo šaknys buvo nugrimz
dę į tuos pačius klodus. Tačiau 
A. Tamošaitis yra pats pirma- 

' sis, išdrįsęs visą savo parodą 
taip atkakliai, nebijodamas pra
rasti net įvairumo, sukirpti mi
nėtų ištakų prasme. Sukirpti 
ne senuoju modeliu, o turint 
prieš akis ir viso pulsuojančio 
šių dienų meno naujausias iš
raiškos priemones, spalvines ir 
technikines galimybes.
Tapyboje jau ne vien tik spalva

Gal, sakysim, kai kam, ste
binčiam ypač A. Tamošaičio 
aliejines, tiesiog apčiuopiamos 
kiliminės medžiagos ryškumu 
įrėmintas spalvas, gali kilti 
klausimas: ar čia iš viso yra 
tapyba, o gal tik vitražinio ar 
kiliminio įspūdžio kartojimas? 
Abejojimas šių dienų meno rai
doje būtų gerokai pavėluotas, 
kai jau ne vien tik spalva ir ne 

Ir vėl grįžti prie tik ką ma
tytos Antano Tamošaičio darbų 
parodos. Ar jis neiškrinta iš 
apmąstyto kelio? Kieno jis 
augintinis? Kur jo šaknys ir 
kur jo tėviškė?

Ir kai vaizduotėje atkuri taip 
neseniai regėtas spalvas ir nuo
taiką, linijas ir plėmus, paukš
čius, aitvarus ir žalčius, gėlių, 
medžių ir sodybų kontūrus, tu 
jau žinai, iš kur visa tai paim
ta, kur visa tai yra ne tik dro
bės, ne tik popieriaus statikoje, 
bet realioje žmogaus, tautos 
ir žemės slinktyje. Vakarų me
no kontūruose tai būtų kažkur 
tarp žemyno vidurio ir šiaurės, 
kur problemų ir spalvų kraštu
tinumai išsilygina, kur nebėra 
akinančių spalvų riksmo, bet 
nėra ir vien blyškiųjų žiemos 
spalvų pilkumos, kur žmogus ne 
pasitiki atsitiktinumo efektu, 
kur jis pats yra tiek kuklus, kad 
pačią savo būties problemą 
sprendžia, neiškišdamas priekin 
paties žmogaus, o labiau kal
basi su sesutėm žvaigždėm, 
saule motule, broliu paukščiu, 
su jūromis mariomis ir smilčių 
kalneliais. Visa šitai pavertę 
geografine sąvoka, gausime Antanas Tamošaitis Pabaigtuvės (tapyba)

vien tik realusis objektas Už
antspauduoja tapybą, kai jau 
ir trafaretinės technikos ribos 
arba visai išnyksta arba išsi
veržia nebūtinai spalviniu, o 
net ir bet kokios medžiagos re
alumu.

Pakluonių užuovėjos

Dabar vėl užmirštam plačiojo 
meno pasaulio vėjus ir audras, 
grįždami lietuviškųjų pakluonių 
užuovėjom Tokių vietelių aps
čiai randame ir aliejiniuos, ir
akvareliniuose, ir litografiniuos Mm1::' 
A. Tamošaičio darbuos. Jos la
bai greit atrandamos, nes pa
žymėtos įprastiniu rūpintojėliu, , 
kryžių siluetais, lietuviškų so
dybų kontūrais. Visa tai lietu
viškai širdžiai turėtų būti labai 
■brangu, kone šventa. Tačiau, 
kai eilė metų visa tai mūsų me
ne, mūsų literatūroj ir muzikoj 
pateikiama vis su tuo pačiu 
kontekstu, jauti, kad ir dvasios 
imlumas tokiam efektui darosi 
nebe tas, kad pradedi bodėtis, 
kaip ir kiekvienu daiktu, virs
tančiu trafaretu ir sentimentu 
Imi norėti, kad menininkas ne- 

į išsisakytų taip pažodžiui, kad 
jis pasitikėtų ir žiūrovo pastan
gomis pačiam atsikasti tuos pa- j 

, veikslo klodus, kurie nėra taip 
akin duriantys, bet kurių lietu
viškumas, gal būt, yra pirma
pradinėje savo gelmėje.

Muzikaliniame Chicagos gy
venime Lyric Operos pastaty
mai šalia simfoninių koncertų 
Orchestra Hali salėje yra reikš
mingiausi sezono įvykiai. 90% 
visų bilietų į tuos spektaklius 
būna parduodama beveik iš 
anksto.

Publikos griūtis
Taigi visuomenės susidomėji-

Antanas Tamošaitis Aitvaro išdaigos (akvarelė)

Čiulba ulba paukšteliai
Todėl ir A. Tamošaičio šios 

parodos darbai labiau hipnoti
zuoja ne tie kryželiniai ir smūt- 
keliniai, bet tie, iš kurių gelmės 
prasimuša netrafaretinis lietu
viškasis objektas, o spalva, 
kompozicija, pasakos ar dainos 
užuomina bei nuotaika. Saky
sim, kai prisimeni A. Tamošai
čio visokioje technikoje taip 
mėgiamą paukščio motyvą, kai 
praskraidini pro akis tokį įvai
rų jų margumą, tiesiog kone 
girdi anos senosios dainos 
paukštę, kuri,

Kolei tupėjo, 
Visa žėrėjo, 
Išlėkdama suskambėjo.
• -

Tamsesnis šešėlis
Ir pagaliau, kai pritrūksti sa-

Chicagos Lyric Operos sezonas
Yra ko išgirsti ir pasižiūrėti

ALEKSANDRAS KUČICNAS

mas opera yra didelis ir jeigu 
ši operos kompanija turėtų val
džios ar miesto paramą (kaip 
Europoje), tai operos sezonas 
tęstųsi ne 2 mėnesiu, bet visą 
rudenį ir žiemą. Deja, Lyric 
Operos išlaidos yra tokios di
delės, jog operos mylėtojams 
teįmanoma pasiūlyti tik 7—8 
savaičių operos sezoną. Tuo la
biau, kad išlepinta didmiesčio 
publika reikalauja pačių geriau
sių pasaulio dainininkų, dirigen
tų, režisierių, tuo iškeldama ope 
ros pastatymų išlaidas bei sezo
no deficitą į milžiniškas sumas.

Operos vardai ir žvaigždės
Kadangi Lyric Operos spek

takliuose publikoje vis dažniau 
tenka matyti lietuvių, manau, 
“Draugo” skaitytojams būtų 
įdomu sužinoti apie šių metų 
7 savaičių operos sezoną, kuris 
prasidės spalio 12 d. su Borodi- 
no opera “Kunigaikštis Igoris”.

Lyric Opera, laikydama save 
festivalinio pobūdžio kompani
ja ir turėdama labai mišrią pub
liką, visas operas stato ta kal
ba, kuria jos originale buvo pa
rašytos. Tačiau, mums atrodo, 
kad “Igoris”, statomas rusų 
kalboje (gana sunkus uždavi
nys ne rusams dainininkams) 
ne vien dėl šio principo, bet 
dėlto, kad turi dainininką, ku
ris laikomas antru Šaliapinu — 
bulgarų bosą Boris Christoff. 
Jis šioje operoje atliks net dvi 
partijas. “Kunigaikštis Igoris” 
Chicagoje statomas spalio 12, 
15 ir 20 dienomis.

Po šio neeilinio pastatymo ki-

vo apmąstymui minties, kai vėl 
nori pakilti ir gelstančių medžių 
gatve pasukti Čiurlionio galeri
jos linkui dar kartą permesti 
akimis šią, daug džiaugsmo tei
kiančią parodą, perbėga tavo 
kelią ir tamsesnis šešėlis. Taip, 
Vakarų meno paletėn mes, pra
dedant Čiurlioniu ir baigiant 
šia kūrybingiausio amžiaus 
karta, jau įsiterpėm ir su lietu
viškosios dvasios vaizdu. Ieš
kantis visada jį ras, keliauda
mas nuo saulėtojo Aries link 
ūkanotos šiaurės. Tačiau, ar 
įstengs lietuviškuosius bruožus 
mene gilinti čionykštė jaunoji 
mūsų menininkų karta ir ar pa
vergtoje tėvynėje bus galimy
bių lietuviškajai dvasiai pilnai 

i išsisakyti?

ti Lyric Operos spektakliai bus 
iš taip vadinamo Standartinio 
repertuaro, operos, kurios turi 
garantuotą pasisekimą: “Bohe
ma” (spalio 22 ir 27), “Tosca” 
(spalio 26, 29 bei lapkričio 3), 
“Meilės Eleksyras” (spalio 31 
ir lapkričio 2, 5), “Figaro Ves
tuvės” (lapkričio 7 ir 9). Be
veik nevertėtų priminti, kad šių 
operų pastatymuose dalyvaus 
pirmaują pasaulio dainininkai: 
Renata Tebakli, Lisa della Ca- 
sa, Rita Streich., Anna Moffo, 
Tito Gobbi, Richard Tucker ir 

i kiti.

Melodinga egzotika
Ryškus, didesnis operos pa

statymas: “Samsonas ir Dail
ia”, lapkričio mėn. 14 d. — “Ssun 
sonas ir Dalila” yra rečiau gir
dima opera, gal būt, dėlto, kad 
ji nelabai teatrališka, turinti 
mažiau sceninio veiksmo, negu 
kitos populiarios operos. Daž
nai ši opera vadinama daugiau 
oratorija negu opera, greičiau
siai todėl, kad choras šioje ope
roje turi statišką, neveiklų po
būdį. Saint - Saens’o muzika ta
čiau yra labai graži, melodinga, 
egzotiška (taip, kaip egzotiką 
suprato 19 šimtm. prancūzų mu
zikas). “Samsono ir Dalilos” pa
statymui Lyric Opera pasikvie
tė pačias geriausias jėgas, ku
rias šiuo metu buvo galima ras
ti šiai operai Vakarų pasauly. 
Dalilos partiją atliks Gulietta 
Simionato, Samsono — kanadie
tis tenoras Jon Vickers. ši ope-

(Nukelta į 2 psl.)

Šiandieniniame tremties išei
vių gyvenime susiduriame su 
keistu ir gana įdomiu reiškiniu. 
Kaip žinome, visose srityse 
yra norinčių ir nepajėgiančių 
dirbti kūrybinį darbą. Tokių, 
gal net daugiausia, yra ir li
teratūroje. Vieni jų yra nepre-. 
tenzingi ir nuoširdžiai priima, 
kas kritikos pasakoma apie jų 
raštus, kiti to negali pakęsti 
ir pradeda už savo kūrybą ko
voti. Be abejo, niekas čia ste
buklų lietuvių literatūroj nesu
kūrė. Tačiau yra tam tikras 
mastas ir nereikia kažkokių 
išminčių pasakyti, ko vienas 
ar kitas darbas yra vertas. Jei
gu rašantysis savo darbą gi
na — tegu. Juk pagailau jei 
jis savo kūrybos nevertins, 
kas ją vertins. Bet mes susi
duriame su faktais, kad savo 
kūriniams ginti žmonės ieško 
talkos anapus geležinės už
dangos.

Nereikia perdaug piktintis, 
kai jauno žmogaus silpną kū
rinį tėvai nori įsprausti į lie
tuviškos spaudos kultūrinį 
skyrių, teigdami, kad, jei lie
tuviai nespausdins, tai prade
dąs rašyti jaunuolis nueis į 
anglišką spaudą. Gaila, bet 
toks ultimatumas nepasitar
nauja lietuvių kultūrai, nes 
tuo norima nuvertinti visa lie
tuviškos spaudos esmė. Jeigu 
tik nors truputį kūrinys įma
nomas, lietuviškoji spauda 
mielai jį spausdina ne tik be 
ultimatumų, bet su padėkos 
jausmu ir džiaugsmu. Tiesa, 
tokių forsavimo atvejų nedaug, 
jie nėra reikšmingi ir vienaip 
ar kitaip išsprendžiami. Blo
giausia yra su tais, kurie, kaip 
minėjime, ieško pagalbos pas 
lietuvių tautos okupantą.

Amerikoje gyvena lietuvis 
dr. A. Margeris. Kiek teko 
matyti jį susirinkimuose, jis, 
rodos, buvo gana gražiai lie
tuviškai nusiteikęs ir nekentė 
jokių laisvės priešų bei oku
pantų. Tačiau gaila, jis pra
dėjo spausdinti knygas ir jo 
“Šliuptarniai” susilaukė kriti
kos. Autorius perdaug nenusi
minė, kadangi kritika lietė ne 
tiek literatūrinius aspektus, 
kiek joj vaizduojamą kontro
versinį asmenį. Vėliau auto
rius parašė dar porą knygų, 
kurios jau dėl jų neabejotinai 
menkos vertės buvo sutiktos 
nepalankiai. Ir čia rašytojas 
pasimetė. Jis, neapykantos pa
gautas, persiuntė knygą Lie
tuvos okupantams. Šie, medžio
dami simpatikus laisvajame 
pasaulyje, išspausdino jo porą 
knygų ir šiuo galutinai auto
rių papirko. Dabar Margeris 
pasidarė komunizmo gerbėjas 
vien todėl, kad kompartija iš
spausdino jo knygas, nors ši 
savo spaudoj literatūriniu at
žvilgiu taip pat gerai jų ne
įvertino, o pridavė joms, kaip 
jie sako, daugiau tik Ameri
kos pažintinės reikšmės. Gai
la, tačiau nieko nepadarysi, 
jei žmogus savo rašiniam iš
kišti šaukiasi enkavedisto tal
kos.

Pamačiusi šį atveją, neabe
jotinai turinti daugiau gabu
mų, S. Pipiraitė taip pat nu
tarė pabandyti laimę pas ko
munistus. Šie taipgi išspausdi
no porą jos knygų. Savo raš

Ados Korsakaitės piešinys

tais, daugiau ar maižau, ji 
taipgi remia komunistinį pa
saulį, sudarydama progos ko
munistam teigti, kad ameriki
niame gyvenime yra rašytojų, 
pripažįstančių dabartinę padė
tį Lietuvoj. Pipiraitė, siekda
ma, kad knyga būtų greičiau 
išspausdinta, pasiuntė net oku
panto tarnui A. Venclovai pa
dėkos raštą už jo Lietuvą nie
kinančią knygą “Gimimo die
na”.

Šiais pavyzdžiais patrauk
tas, Amerikoj gyvenęs ir kri
tikos neįvertintas a. a. Liudas 
Zeikus nutarė taip pat paban
dyti laimės. Kaip “Vilnis” rug
sėjo 15 d. laidoj skelbia, ve
lionis bendradarbiavo komu
nistinėj spaudoj, prašydamas 
apie tai neskelbti, o pora sa
vaičių prieš mirtį pasiuntė ko
lonizuotos Lietuvos Rašytojų 
s-gai Vilniuje rankraštį, tikė
damasis, kad tie bent propa
gandos dėlei jį išspausdins.

Buvo keletas ir smulkesnių 
atvejų, tačiau dabar paskuti
nysis yra Albino Morkaus, ku
ris taip pat, nerasdamas Va
karuose įvertinimo, pradėjo 
savo kūrinius siųsti į okupan
to spaudą, tikėdamasis ten po
puliarumo ir įvertinimo.

Gerai, kad žmonės vertina 
kūrinius ir gina literatūrą. Ta
čiau gaila, kad vardan litera
tūros išduoda tėvynę, parem
dami okupantą. Šis, be abejo, 
norėtų tokių ir daugiau, nes 
jiems nesvarbu literatūra, 
jiems svarbu propaganda.

Pasitaikė ir linksmesnių at
vejų. Prieš kiek laiko “Perga
lė” iš laisvosios spaudos •per
sispausdino Antano Gustaičio 
humoristinių eilėraščių pluoš
tą, žinoma, su paaiškinimais. 
Amerikoje gyvenąs autorius 
ne tik nepadėkojo, bet dar Lie
tuvių Dienose išspausdino ei
lėraštį apie komunistinio ra
šytojo laisvę ir biografiją, ku
rioje šis visada aiškinasi jau 
vystykluose kovojęs prieš buo
žę, o dabar kovojąs už liau
dies reikalus.

Todėl į klausimą, kas nuva
ro iš laivojo pasaulio rašyto
jus į komunistinį pasaulį, ku
riame nėra jokios laisvės ra
šyti, galėtume atsakyti — ne
pajėgumas rašyti ir nepajėgu
mas suprasti tikrosios komu
nizmo reikšmės. Šie autoriai, 
nors ir nemokėdami, šoka pa
gal kompartijos socialistinio 
realizmo botago pliaukšėjimus 
vien už tai, kad kaip gimna
zistai pamato savo darbelį iš
spausdintą. Gera kūryba dar 
ir laisvam pasaulyje sugeba 
išvysti šviesą, nors ir gana 
sunkiom sąlygom, nes lietuviai 
vis mažiau benori skaityti, jie 
vis kaskart labiau atsilieka 
nuo amerikiečių. Tačiau, jei ir 
niekada kūrinys negalėtų iš
vysti pasaulio, vis dėlto nega
lima nauodtis komunizmo pa
tarnavimais, kuris kiekvieną 
tokį darbą išnaudoja okupaci- 
niem varžtam suveržti. Lietu
vių susirūpinimas, kad rašy
tojai išduoda laisvąjį pasaulį, 
yra bereikšmis. Teišdavė tik 
neįvertinti nepajėgieji, kartu 
parodydami, kad be literatū
rinio nepajėgumo jie yra silp
ni ir kaip lietuviai, ir kaip ir 
žmonės. L. Galinis
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A. Tyruolio "Ten, kur Nemunas '

uoja"
Išeivijos lituanistinės mokyk

los mokytojo darbas yra nepa
lyginti sunkesnis, negu toks pat 
darbas normaliomis sąlygomis. 
Jei normaliai, savo krašte be
dirbdamas, mokytojas turi iš
mokyti mokinius tik programo- i 
se nustatytų dalykų ir išmo
kyti juos branginti bei pamilti 
vertybes savo gimtojo krašto, 
kuriame jie gyvena ir gerai pa
žįsta, tai išeivijos mokytojas tu
ri vaikus mokyti tų dalykų, ku
riuos jiems, išaugusiems kito 
krašto ir kitokio gyvenimo 
miesto aplinkoje, yra daug sun
kiau suprasti ir įvertinti. Jis 
turi sudominti vertingumu to 
krašto, kurio jie nepažįsta ir 
kurio niekada nematė, ir išmo
kyti jį pamilti, jo net ir neįsi
vaizduojant. Jis turi tai pada
ryti ir tuo atveju, kada jo mo
kinių gyvenamo krašto mokyk
la ir visa jų gyvenamoji aplin
ka visą jų susidomėjimą bei 
smalsumą yra nuo ankstyvosios 
vaikystės dienų užangažavusios 
jų gyvenamojo krašto verty
bėms. Be to, jis susiduria su 
dažnai nepakankamu jų kalbos 
mokėjimu, menku jų žodynu, su 
vaiko įpratimu mokytis tokiais 
metodais, kur mokykla panau
doja įvairias mokymosi darbą 
palengvinančias vaizdingumo 
priemones, ir neretai su vaikų 
nuotaika nežiūrėti į mokymosi 
darbą per daug rimtai.

Tiems sunkumams nugalėti 
ne tik reikalinga mokytojui 
daugiau pasitempti, bet ir ati
tinkamų priemonių bei vadovė
lių. Ir kadangi dauguma moky
tojų nedaug kitokių priemonių 
savo aplinkoje tesuranda, tai 
beveik vienintelė lituanistinio 
mokymo priemonė yra tik vado
vėlis. Tačiau ir daugumos var
tojamų vadovėlių tinkamumu 
pasigirti negalima. Dauguma 
jų neatitinka tuos metodus, pa
gal kuriuos mokiniai mokomi J. 
A. V. mokyklose. Ir tai mokinių 
akyse labai nuvertina lituanisti
nių mokyklų darbą. Lituanisti
nio švietimo prestižui išlaikyti 
reikalinga ne tik gerų mokyto
jų, bet ir gerų, įdomiai ir vaiz
dingai parašytų vadovėlių.

Tokiu gerai paruoštu vadovė
liu Vl-jam lituanistinės mokyk
los skyriui reikia laikyti Ty
ruolio paruoštą “Ten, kur Ne
munas banguoja”, skirtą lietu
vių kalbos skaitymui, gramati
kai, tėvynės pažinimui ir dai
navimui mokyti.

Kalbamas vadovėlis paruoštas 
tikrai įdomiai ir vaizdingai. Pri
silaikant tėvynės pažinimo pro
gramos, tame skyriuje mokiniai 
supažindinami su Vilniaus, Kau
no ir Klaipėdos miestais ir jų 
plačiomis apylinkėmis. Kiekvie
nai temai mokiniai paruošiami 
atitinkamais ir vaikams supran
tamais eilėraščiais ir gerai pa
rinktomis, meniškomis fotogra
fijomis bei iliustracijomis. Po
to seka trumpas, bet būdingas liekama to pat mėnesio 16 ir 19 

I dienomis.
“Higoletto” opera bus atlie

kama net keturis kartus: lapk
ričio 17, 21, 23 ir 26 dienomis. 
Jos pagrindinę rolę dainuos vie- 

' nas gražiausio balso baritonų 
— Ettare Bastianini.

žinimo žinios papildomos atitin
kamomis dainelėmis su gaido
mis, kurių čia yra visas tuzinas. 
Gramatika šiame skyriuj išeina
ma nuo būdvardžio iki veiks
mažodžio.

Vadovėlis įdomus ir patrauk
lus ne tik savo mokomosios me
džiagos parinkimu ir jos sugru
pavimu, bet dar labiau savo 
iliustracijomis, kurių skaičius 
teveik prilygsta knygos pusla
pių skaičiui. Aprašomiems daly
kams paryškinti vadovėlyje įdė
ta per 80 įdomiausių Lietuvos 
vietų, žymių pastatų, istorinių 
paminklų, miestų vaizdų ir šiaip 
Lietuvos gyvenimą vaizduojan
čių fotografinių nuotraukų ir 
per 50 dailininko 
iliustracijų, kurių 
spalvotos.

Taip paruoštas
“Ten, kur Nemunas banguoja 
mokytojui yra brangi priemonė 
mokiniams supažindinti su Lie
tuvos kraštu bei jo grožiu. Jį 
tenka laikyti vienu iš labiausiai 
vykusių lituanistinės mokyklos 
vadovėlių. O kur vaikai neturi 
progos lankyti lituanistines mo
kyklas, tą vadovėlį turėtų įsigy
ti kiekviena šeima, kaip nepa
keičiamą priemonę lietuviukams 
susipažinti su savo tėvų kraš
tu. Gal būt, labai retas tėvas 
ar motina teturės tiek priemo
nių vaikams susipažinti su Lie
tuva, kiek pateikia šis trumpas 
vadovėlis.

A. Tyruolis, “Ten, kur Ne
munas banguoja”. Skaitymai, 
gramatika, tėvynės pažini
mas, dainos. Lituanistinės 
mokyklos šeštajam skyriui. 
Iliustravo Vladas Vijeikis. 
ALB Kultūros Fondas. 1962 
Maironio metai. Kaina 3.50 

dol.

V. Vijeikio 
keletas yra

T. Tyruolio
99

P. Maldeilds

Adomas Varnas Nemunas prie Veliuonos (aliejus)

IŠLAIKYTI SAVO KULTŪRINES L“tuvl±±m^:
i VERTYBES!

Ukrainiečių pastangos Kanadoje

J. MEDŽIUKAS

Ukrainos stepių laisvės dva
sia net ir po sunkiai apskaičiuo
jamų tautai nuostolių ir milži
niškų aukų nenuslopinta. Kana
doj gyveną ukrainiečiai, kurių 
statistiniais duomenimis esama 
apie 400 tūkstančių, yra susi
rūpinę ne tik savo senosios 
vynės laisvės atgavimu, 
ypatingai tautinės kultūros 
papročių svetimam krašte 
laikymu.

Organizuota studentija
Savo tautinei misijai atlikti 

jie semiasi stiprybės bei įkvė
pimo iš didžiojo savo tautos he
rojaus poeto Taraso Ševčenkos. 
Tautos kultūrinėms vertybėms 
bei tradicijoms išsaugoti ypač

tė- 
bet 
bei 
iš-

CHICAGOS LYRIC OPEROS SEZONAS

Musorgskio “Borisas Gcdunovas” Chicagos Lyne Operos.scenoje

(Atkelta iš 1 psl.) 
ra be lapkričio 14 dar bus at-

vietovės, toliau ir jos istorijos 
a as, papildomas įžymių
p nuotraukomis, Lietuvos
gyYttimo vaizdais, žinomųjų 
rašytojų raštų ištraukomis, ei- 
lėra^čiais ir pasakomis. Tuo Ty- 
ruofio vadovėlis yra priartėjęs 
pri*. moderniųjų šio krašto mo
kyklose vartojamų metodų.

Mokomosios medžiagos atžvil
giu Tyruolio vadovėlio griau
čius sudaro 20 paties autoriaus 
paruoštų įvairių vietovių apra
šymų ir beveik trigubai tiek 
įvairių rašytojų vaizdelių, eilė
raščių ir pasakų. Tekstą seka kinės dramos imitacija, kuri tu- 
grftmatikos pavyzdžiai. Tarp 
strttfpsnių įterpta po porą ar 
trejetą atitinkamos nuotaikos 
mįslių ir patarlių, kurių čia yra 
po beveik pusšimtį. Tėvynės pa-

Žvilgsnis praeitin
Kalbant apie “Orfėjų ir Euri- 

dikę“ (kitas ir paskutinis už
simojimas Lyric Operos sezo
ne), reiktų gal kiek pažvelgti 
į operos istoriją. Opera, kuri 
beveik prieš keturis šimtug me
tų prasidėjo kaip graikų klasi-

nėjo būti “drama per muaica” 
(muzikinė drama), vėliau nu
krypo nuo pirminio kelio, saky
tum degenaravosi, leisdama įsi
viešpatauti grynai vokalinės

i 
I

karinėse klasėse, neužskaitant 
jokių kreditų. Bet jau 1945 m. 
imta pripažinti kreditai ir uk
rainiečių kaltai bei literatūrai 
pasirinktinai. 1953 m. po pasi
tarimų su švietimo vadovybe 
ukrainiečių kalba įvesta 13 Sas- 
katehevan provincijos mokyklų 
distriktų — visose aukštesnėse 
mokyklose, kur yra tam kvali
fikuoti mokytojai. 1950 m. uk
rainiečių kalba Saskachevan 
universitete gavo tas pat tei
ses, kaip prancūzų ar vokie- 

i čių kalbos. 1961 m. ponia Z.
Sytnich savo vyro atminimui 
įsteigė stipendijų fondą, studen
tams, besigilinantiems ukrainie
čių kalbos bei literatūros studi—
Ofiso tel. HE 4-7007.

Namą - rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKŠA
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63 Street 
Pirmad. Ir ketv. nuo 3 

antr. ir penkt. nuo 4 iki 
nuo 1 iri <

Iš pradžių ukrainiečių kalba bei 
literatūra buvo dėstoma tik va-

Vai.:
4:30 

Į

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
Iki » vai Trečiad ir šešt uždaryta

Iki
8:

jose Saskachevan universitete.
Kitas svarbus ukrainiečių stu

dijų centras yra Monitobos 
universitete. Be to, yra daroma 
žygių, kad ukrainiečių kalba 
dėstoma šios provincijos aukš
tesnėse mokyklose jau šį rude
nį. Toronto universitete dėsto
mas elementarinis ukrainiečių 
kursas. Ottavos universitete uk- 

(Nuke'ta į 5 psl.)

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthopedas. Protezistaa.

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

(Arch Supports) ir t-t
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 VV. 63rd SL, Chicago 29, I1L 

Tel. PRospect 6-5084

Ofiso telefonas — CL 4-2421
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4307 Sc. Kedzie Avenue 

(Kampas Kedzie ir Archer)
VAL. kasdien nuo 2 ik! 8 vai. vak. 

Treč. ir aekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINSS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad.. antr.. ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubiic 7-22*0.

DR. UIT. RUDOKAS. O.t.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmu* 
4455 S. California Avė., Y A 7-73X1 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad. 
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730
Dr. W. Ross Dr. L Seibutis

Inkstų, pūslės ir šlapumo taku 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Ave^ teL
----------- - — —

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad Ir šeštad.

Telefonas: GRovehiU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRTTAIKO AKINIUS 
2422 West Marųuette Road 

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

yra jautrūs ukrainiečių kilmės 
studentai. Tuo tikslu jie yra 
susibūrę į draugijas, veikian
čias prie universitetų ir glau
džiai bendradarbiaujančias su 
Kanados studentų ukrainiečių 
sąjunga. Viena iš tos rūšies or
ganizacijų vardu Alpha Omega 
jau 30 metų veikianti prie Sas- 
katehevan universiteto. Tos 
draugijos leidinys Digest ir da
vė progos susipažinti su jų at
liktais darbais bei užsimojimais.
Dėmesys tautinėms vertybėms

Priežastys, paskatinusios ta 
kryptim veikti — pavojus nu
tautėti (kiję in kiekvienai tau
tinei grupei svetimam krašte) 
per greitai paviršutiniškai pasi
savinant visiškai skirtingą gy
venamo krašto kultūrą. To pa
sėkoje būtų neišvengiamas pa
vojus netekti psichologinio ir 
kultūrinio balanso ir taipgi iš
vystyti savim nepasitikėjimo 
kompleksą. Apsigyvenus sveti
mam krašte, tenka įsilieti į to 
krašto kultūrą natūraliai, pama
žu, pasiliekant savo tautinės 
kultūros savybes bei tradicijas, 
kaip pageidaujamą savybę ir 
įnašą ir naujo krašto kultūrai.

Toks nusistatymas ir buvo 
I kelrodis šios rūšies sambūriams. 
Studentai buvo raginami siekti 
tolimesnio mokslo, susipažįstant

I
I su tautinės kultūros vertybė- 
1 mis ir jų pritaikymu bei panau
dojimu Kanados gyvenime. Be 

; to, išorinė veikla reiškėsi de
monstravimu tautinių šokių, 
organizavimu chorų,ruošiant 
diskusijas, pakviečiant reikalin
gus specialistus, kurie gvilden
tų temas, turinčias ryšio su tau
tine ukrainiečių kultūra bei is
torine tautos gyvenimo evoliu
cija.

Minėtam leidinėly supažindi-' 
narna su Ukrainos istorine pra
eitimi, politine raida, istorine 
apžvalga, literatūra, liaudies 
muzika, didžiuoju poetu Tarasu 
Ševčenko ir pagaliau ukrainis- 

i tikos studijomis Kanados uni
versitetuose.

l

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-
v.Val.:

•'ak.
lienj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonais: PR 8-322*.
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

I
i

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS

756 West 35th Street 
fKamp. 35-ta ir Halsted)

Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 
Treč. susitarus. 

Ofiso tel. BI 7-0400 
Dienos metu tel. CA 5-5010

m ~ -—- - - ' — T tel.GR 6-eotl: 392E.159th St.. Harver
III., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi* 

i ChlSav iAV'^ Suite 8081 tel- CE 6-7764.
i

-- - ’---- - v v-*.
Valandos pagal susitarimą

|
i

muzikos menui. Iš muzikinės 
dramos tolydžio virto kostiu
muotas koncertas. Tokiose ope
rose stebino dainininkas savo 
virtuoziniais sugebėjimais.

Austrų kilmės kompozitorius 
Giuckas, turėjęs gerą teatrali
nį pojūtį, suprato to meto ope
ros nuklydimus ir nusprendė 
operos meną reformuoti. “Or
fėjus”, parašyta 1762 metais, 
yra jo pirmoji reformuota ope
ra. Kuo ši reforma pasižymėjo, 
Čia gal plačiau negalėsime pa
sakyti, svarbu žinoti, kad šios 
operos autorius stengėsi išlaiky-1 
ti rečitatyvų (dialogų ir mono
logų) bei arijų vientisumą, su
kūrė muziką, kuri savo orumu 
tikrai primena klasišką graikų 
meno grožį. Dėl šios operos to
kio iškeltinio, ramaus grožio 
“Orfėjus” dar vis tebėra didžių
jų operos teatrų repertuare. Be

Į

I’krainistika Kanadoje
Mus stebina ukrainiečių pa

stangos ir atsiekti laimėjimai, 
jvedant ukrainistikos studijas

Rez. HE 6-1670.
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS i 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. W 5-6446 
Valandos papai susitarimą. Jei ne 
Rtsiliepia. skambinti MI 3-0001.

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

Rezi<l.: 3241 \Vest 66th Place 
Tel.: REpubHo 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; ____
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

Ui,

treč.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj.
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. WAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 Elgin
425 No. Liberty Street, 

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-584*. rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvirt.. penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt- pagal sutartj. 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51 st Street 

(Bendra praktika Ir Alergija) 
Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt 10 v. r. iki 9 ▼. 
šeštad. 10 v. r. ik! 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Oflso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-577* 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, I1L 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Va!.: Pirmad.. antra., 
penktad. nuo 1—4 p. 
vai. vak. Šeštad. 1—4 
uždaryta.

ketvirtad ir 
p„ 6:30-8:30 
vai., trečiad.

f

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-415* 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vaL vak., 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet
išskyrus trečiadienius

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet — 
Ofiso telef. LAfayette 8-3210. jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. ■ 
vak.. pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai. ■ 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. L J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-441* 
Rez. tel. GRovehiU *-0617

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.
Ofiso telef. CUffstde 4-28*6 
Rezid. telef. \VAlbrook 5-30*9

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenoe 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

i

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIŲ TR VAIKŲ 
LIGŲ SPEClAI.ISTfi 

MEDTCAL BUILDING 
7156 South We.stcrn Avenue 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-291*

i

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vaL: Pirm., antr.. treč. Ir 
penkt nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61*6
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street

Priima ligonis pagal susitarimą. 
D«1 valandos skambinti tel.: HE 
4-2123 nuo 1 Ik! 8 vai. popet kas
dien. išskyrus trečiad. Ir šeštad.

DR. MARIJA LINAS ‘
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VAI^ANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Telefonas — GRovehlD 6-2823
DR. A. VALIS LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street

Tel. ofiso 247-1002, Namą PR 8-6*60
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PECIALTBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą, 

4063 Archer Avenue 
I (Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

gražaus dainavimo “Orfėjus“ 
dar žavi gausiomis baletinėmis 
pantomimomis bei šokiais. “Or
fėjus“ statomas lapkričio 24, 
28 ir 30 dienomis. Lapkričio 
30 dieną Chicagos Lyric Opera 
ir baigs 1962 metų sezoną. 
hSDDbbo PabDp.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Spedalybč akušerija ir moterų Ugne 

2454 VVent 71st Street 
(?l-os Ir Campbeil Are. kampas) 

Val.; kasdien 1—8 ir 6—I vai. rak. 
šeštad 1-4 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaikų Ilgos
27.37 VVest 71st Street

VAL: kasdien nuo 6-8 vak. vak..
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus.

I TeL ofiso ir rez. WA 5-2O17

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad Ir ketvirtad. 1-4 p. 
tntrad. ir penktad 5-8 v. ▼. 9

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. L MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 

2454 West 71*t Street 
(71-os Ir Campbeil Ava. kampas) 

Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28. III. 

Telef. ofiso: PUTIman 5-67*6 
Nnm«: BEverJy 8-8*4*

PrUm vai.: kaadien 6-9 v. v., šešt
1-4 v p. 9-. trečiadieni — uždaryta

1
•Spedalyb*: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

T«l. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; •-*.

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais tr susitarus.
TeL ofiso PR 6-6446, res. HE 4-815*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

2420 Wevt Marųuette Road 
Vai. nuo 2 tki 4 v. v. tr 7 iki * ▼. ▼.

Treč. Ir šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHTRURGA8 

1821 šoath Halsted Street
rel. ofiso C* 6-0257. rez. PR.6-6M* 

Į Rez. 6400 So. Arteslan Areno* 
Į Vai.. 11 v ryto iki 8 v. p.p., 4-7

rd. ofisu RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 VV. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 n. p. c 6-8 p. p 
Šeštadieniais 10-12 vnlando*.

Trečir dieniais uždaryta.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba suaiieidus 
(Emergency), Saukite telefonu — 

484-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi K valandos rvto kasdien
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DAINAVOJE MUMS KALBĖJO ATEITIS
• Studentų ateitininkų stovyklą peržvelgiant ir vertinant

Kur eina mūsų jaunimas? 
klausiame vienas kito su neri
mu. Sis rašinys yra bandymas 
pažiūrėti, kur eina studentai 
ateitininkai. Duomenys: prieš 
tris savaites pasibaigusi studen
tų ateitininkų vasaros stovykla, 
kurioj rašinio autorius savaitę 
buvo. Analizė ir vertinimas: 
vieno vakaro diskusijos, kuriose 
dalyvavo Auksė Liulevičiūtė, 
Rimantas Repšys, Rimas Rudys, 
Kęstutis Skrupskelis, Rimvydas 
Šliažas. Rašinys, aišku, negali 
apimti viso diskusijų nuomonių 
spektro.

Trumpai apie stovyklą
Pora žodžių apie pačią sto

vyklą. Jau daugiau dešimt me
tų JAV kas vasarą studentai 
ateitininkai ruošia stovyklas. 
Šios vasaros stovykla buvo Dai
navos stovyklavietėje, prie 
Manchester, Mich., rugpiūčio 25 
—rugsėjo 9. Ankstyvesnės yra 
buvusios Watervliet, Mich., 
Bath, O., Annapolis, Md., Ken- 
nebunkport, Me., Lake Ariel, 
Pa., ir keletą kartų Dainavo
je. Pastovių stovyklautojų bu
vo apie šimtą, gi Darbo Dienos 
savaitgalyje skaičius pakilo iki 
pusantro šimto.

Stovyklos dienos programa: 
mišios, pusryčiai, paskaita, dis
kusiniai būreliai, pietūs; popie
tis skiriamas sportui, po pava
karių — diskusiniai būreliai. 
Vakarinėse programose: laužai, 
meno ir literatūors vakarai, tė
vynės vakaras, vakaruška dar- 

. žinėj, šokiai. Paminėtinos išky
los į Windsor — Kanados Lie-

* tuvių Dieną — ir į Detroit — 
sąjungos ruoštą dramos vaka-

x rą.
Iš kelių sakinių bendro sto

vyklos vaizdo neįmanoma susi
daryti. Susidomėjęs skaityto
jas ras platų stovyklos aprašy
mą lapkričio mėnesio “Atei
tyje”.

Intelekto branda
r

Šios vasaros stovykla pasižy
mėjo ypač turininga studijine 
programa. Paskaitų ciklas su
kosi apie kataliko inteligento 
problemas šių dienų pasaulyje.

* Atskiros paskaitos nagrinėjo, 
ką reiškia būti krikščioniu, žvel
gė į Teilhard du Chardin filo
sofiją, tyrinėjo tiksliųjų mokslų 
įtaką visuomenei, svarstė An-

Stovyklautojai studentai ateitininkai pakelia vėliavas

ARCNAS LIULEVICIL’3

seimo Dievo buvimo įrodymą. 
Neužmiršta taipgi organizacijai 
svarbių paskaitų apie Pax Ro
maną, lietuvių studentų organi
zacijas, ateitininko įsipareigoji
mą pasauliui. Po paskaitų virė 
dalykinės diskusijos. Vengiant 
žurnalizmo, nebuvo ginčų dėl 
žodžių. Diskusijose dėl teorijų 
ir idėjų — buvo galima įžiūrėti 
JAV mokyklų auklėjimo siste
mos išdavą: gimnazijose nuolat 
pabrėžiamas konkretumas, pri
taikymas, mokiniai nepratinami 
prie abstrakčiųjų idėjų. Disku
sijų dalyviai, atrodo, labiau no
rėjo išsiaiškinti paskaitininko 
minčių išdavas, negu kad per
mąstyti, ar paskaitoje iškeltos 
mintys derinasi su jų pačių tu
rimais įsitikinimais. Į paskaitas 
buvo todėl žiūrima kaip į pro
gą išmokti, ne kaip į progą ką 
ners pergalvoti. Apsigalvojimui 
daugiau progos davė diskusiniai 
būreliai.

Temų nagrinėjimas diskusi
niuose būreliuose studentų atei
tininkų stovyklose pirmą kar
tą panaudotas prieš kokius sep
tynerius metus, nuo to laiko 
kasmet sėkmingai praktikuoja
mas. Pats metodas paimtas iš 

• žosistų, bet savaip pritaikytas 
mūsų atveju. Ankstyvesniais 
metais stovyklautojai būdavo 
suskirstomi į būrelius, kuriem 
pateikiama bendra tema; būre
lių diskusijų išvados iškeliamos 
bendrame posėdyje. Šįmet mė
gintas drąsus naujas bandymas: 
tuo pačiu metu vykdavo kele- 
rių būrelių pašnexesiai skirtin
gom temom. Stovyklautojai pa
sirinkdavo temą, kuri juos la
biausiai domindavo. Temų pa
vyzdžiai: “Ką reiškia būti lie
tuviu?”, “Ar galima pateisinti 
mirties bausmę?”, “Kokie tu
rėtų būti JAV santykiai su Lo
tynų Amerikos diktatūromis?”, 
“Ciupįionio tapyba”, “Maironio 
ir Putino kūryba”, “JCC ir atei
tininkai”, “JAV Aukščiausias 
Teismas ir malda mokyklose”. 
Diskusijos būreliuose būdavo 
itin gyvos — tęsiamos net prie 
pietų stalo ir paplūdimy. Įdo
mu, kad būrelio diskusijose nuo
monę pareikšti drįsdavo ir pa
tys jauniausieji, nedrąsiausieji. 

Iš viso, lyginant su ankstyves
nėmis stovyklomis, jaučiama 
greitesnis intelekto subrendi
mas, drąsa išreikšti ir apginti 
savo nuomonę. Yra matomas 
didesnis savimi pasitikėjimas — 
nelaukiama, kad vyresniojo kur
so studentas tartų žodį — ir 
jauniklis savo nuomonę yra pa
siruošęs motyvuotai apginti.

Aplamai, vidutinis stovyk
lautojas yra žvalus jaunuolis, 
greitai orientuojąsis pasaulinėj 
padėty, apsiskaitęs daugiau 
tarptautinėj literatūroj, negu 
lietuviškoj. Nerodo didelio in
telektualinio alkio — nors tai 
gali būti ir stiliaus reikalas: en
tuziazmas skaitomas vaiko žy
me, gi studentas Amerikoje yra 
linkęs vaidinti atsakingą, su
brendusį pilietį.

Organizacinė bendruomenė
Vasaros stovykla Studentų 

Ateitininkų Sąjungai (SAS) tu-
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Henrikas Šalkauskas Ieškojimas (lino raižinys)

i
IŠ NEGRŲ POEZIJOS

Francis Emest Kobina Parkes

AFRIKOS ROJUS
Duok man juodas sielas 
Leisk joms būti juodoms, 
Arba leisk joms būti rudos šokolado spalvos. 
Arba padaryk, kad jos būtų panašios į dulkių spalvą, 
Idant jos būtų dulkinos 
Ir rudesnės už smėlį.
Bet jei gali, 
Prašau, 
Duok, kad jos būtų tik juodos. 
Juodos ir juodos.

Duok man keletą būgnų;
Tris
Arba keturius.
Ir padaryk juos pajuodusius
Iš medžio
Ir iš avies išdžiovinto kailio; •
Bet jei gali. 
Leisk jiems skambėti,
Skambėti.
Garsiai
Ir dar garsiau; 
Po to tykiai 
Ir dar tykiau leiski būgnams skambėti. 
Leiski arbūzui, 
Pasipuošusiam perlais. 
Leisk jam skambėti laukiniu balsu 
Ir be takto.
Leisk jam skambėti ramiai. 
Melodingai.
Leiski arbūzui skambėt pagal būgnų taktą, 
{leiski žiūrovus, 
Kad jie galėtų matyti 
Ir sukruvintą paukštį,,
Ir jasmzą. 
Ir palmes. 
Ir būrį šokančių dvasių.

Odomankome, 
{leiski žiūrovus, 
Kad jie galėtų išgirsti 
Mūsų liaudies dainas, 
Medžio į skardą tarškėjimą. 
Perle melodiją 
Ir skambantį būgną. 
Tverampone, 
Prašau, 
Prašau, 
{leiski žiūrovus, 
Kad jie galėtų kaitintis 
Vakaro saulės malonėj. 
Mūsų Afrikos rojuje!

Iš anglų kalbos
vertė Vladas šlaitas

Į ri didelę organizacinę svarbą, 
nes jos metu įvyksta Sąjungos 
suvažiavimas, kuriame nustato
ma ateinančių metų veikla. Jei 
iš šių metų suvažiavimo būtų
galima pranašauti apie prasi
dedančių mokslo metų veiklą, 
tai veikla turėtų būti labai gy
va, nes suvažiavimas buvo ga
na darbingas. Įdomu, kad tra
diciniai klausimai, kurie kituo
se suvažiavimuose užimdavo 
daug laiko, šiame buvo greitai 
ir sklandžiai sutvarkyti: nutar
ta nerevizuoti turimos kandida
tę programos, įneštas papildy
mas į SAS Įstatus atliktas 
sklandžiai ir tvarkingai. Priim
ta visa eilė nutarimų ateitinin- 
kiškos spaudos reikalu, kurie 
daug prisidės prie “Ateities” 
žurnalo augimo. Parinkta me
tinė studijinė tema, kuri tęsia 
R. Šliažo skaitytą paskaitą: 
“Kataliko inteligento problemos 
šių dienų pasaulyje”.

Suvažiavimas pasižymėjo da
lyvių drausme ir greita orien
tacija. Įdomu, kad jei dar prieš 
kelerius metus parlamentarinė

procedūra buvo skaitoma juo
kingu formalizmu, tai dabar ji 
jau savaime priimama ir nau
dojama kaip aštrus įrankis grei
tam svarstomų dalykų sprendi
mui. Balsus turintieji atstovai 
sudaro tik mažumą stovyklau
tojų — įdomu tačiau, kad vi
suose suvažiavimo posėdžiuose 
dalyvaudavo beveik visi sto
vyklautojai. Šis susidomėjimas 
sąjungos reikalais rodo, kad iš
laikomas ir nuolat stiprinamas 
organizacinis tęstinumas.

Daugumai naujųjų studentų ši 
stovykla nėra pirmoji ateitinin- 
kiška stovykla — matai moks
leivių stovyklų veteranus. Orga
nizacinis paruošimas gerėja: iš 
moksleivių ateina nauji nariai 
su stovyklų, ideologinių kursų, 
visuomeninės veiklos stažu. Ma
tant labai didelį jaunųjų stovyk
lautojų skaičių, buvo susirūpin
ta taip pat ir ryšio palaikymu 
su vyresniaisiais, studijas bai
gusiais. Šioj stovykloj buvo pir
mą kartą suorganizuota alum- 
nų diena — lyg sugrįžimas į 
sąjungą studijas baigusiems. 
Stovyklos rengėjai taip tvarkė 
reikalus, kad ir keli vyresnieji 
su studentais kartu stovyklau
tų. Ypač sveikintinas buvo dr. 
J. Griniaus dalyvavimas.

Nuotaikos
Sunkiausia pagauti ir api

brėžti stovyklos nuotaiką, ta
čiau kiekvienam stovykloje bu
vusiam yra aišku, kad stovyk
la įstengė sukurti gyvą, jaunat
višką nuotaiką. Daug čia pri
sidėjo ir liturginės naujovės, 
kurios padarė kasdieninę mišių 
auką dienos centru. Bendrai 
nuotaikai sukurti padėjo skam
bios ir gausios dainos prie kiek
vieno valgio.

Ši stovykla medalio verta 
taipgi už savo vakarines pro
gramas, kurios iki šio laiko bū
davo viena iš silpnesnių sto
vyklos pusių. Pavyzdžiui, šios 
stovyklos talentų vakarą nebū
tų gėdos pristatyti kaip kon- 

- certą ir platesnei visuomenei. 
Savaitgalio metu Clevelando 
draugovė pastatė operetę. Sto
vyklautojų iniciatyva pastatyta 
giaikiška drama — čia chorai 
kaitėjo Maironio eilėraščių žo
džiais apie stovyklos įvykius. 
Vakarinėse programose ir stu
dijinėj stovyklos dalyje matėsi 
kruopšti planuotojų ranka. Sun
ku įsivaizduoti, kiek laiko sto
vyklą reikėjo planuoti, kiek 
darbo įdėti, ją ruošiant.

Rengėjai gali būti patenkinti 
stovyklos pasisekimu. Pavyz
dinga tvarka, gyva, veržli sto
vyklautojų nuotaika, prasmin
ga ir atidžiai paruošta studiji
nė programa turėtų nešti nau
dą- organizacijos veiklai, o per 
organizaciją visai lietuviškajai 
visuomenei. Šių metų stovykla 
liks standartu, pagal kurį bus 
lyginamos ateinančių metų sto
vyklos.

•«
i \

Žvilgsnis į stovyklą

KAS LAIMES 10.000 DOLERIŲ?
Van Clibum vardo varžybos

Kas penkeri metai Fort 
Worth (Texas) rengiamos tarp 
tautinės virtuozų pianistų var
žybos. Šiais metais tos varžy
bos pavadintos teksasiečio, lai
mėjusio pasaulinį pianisto gar
są, Van Clibum vardu. Kontes- 
to pirmininke yra Grace Ward 
Lankford. Pianistų priėmimo 
pirmininkė Elton Hyder ir dvy
likos teisėjų pirm'ninkas Serge 
Saxe. Premijos ($10,000.00) me 
cenatai Dr. Iri Alison su žmo
na.

Varžvėos pradėtos š m. rug
sėjo 24 d. ir tęsis dvi savaites. 
Jose priimta dalyvauti iš viso 
pasaulio 49 jauni virtuozai pia- 
nstai (iki 29 m. amžiaus). Fort 
Wcrth dienraščiai pilni atvyk
stančių pianistų smulkmeniškų 
egzotiškų aprašymų, jų nuotrau 
kų ir kitų įdomybių, net kaip 
varžybininkai apsirengę iš kelio 
nės, kaip šeimininkų vaišinami 
ir p. Vienoj grupmėj nuotrau
koj, pavadintoj "Didžiausia vien 
kartinė pianistų grupė, atskri
dusi tuo pačiu lėktuvu ir nu
sileidusi Charter Field aerodro
me”, yra ir čikagiškis Manigir- 
das Motekaitis, kuris pakilęs 
t k vienas, kaip pianistas, iš 
Chicagos. pakeliui sutikęs dar 
dvi pianistes iš Kanados ir du 
pianistus iš Milvaukės. Viena iš 
tų kanadiečių pianisčių minima, 
kaip “Wunderkindas”. Tai Elai- 
ne Kellior, armėnė, Detroite 
koncertavus jau dviejų metų 
amžiaus, o vėliau, baigusi muzi

kos studijas Toronte, laimėjusi 
šimtus premijų, 1959 metais 
Eayrcuthe pianistų festivalyje 
pirmą premiją, o šį pavasarį - 
dalyvavusi tarptautiniame pia--£ 
nistu festivalyje Rusijoje. Pa
brėžiančiai spaudos minimas 
belgas pianistas Andre De Gro-' 
ote. jau apkeliavęs pusę žemės ■ 
rutulio su nepamirštamais kon- > 
ceriais ir eile pirmų premijų.' f 
Didelis dėmesys skiriamas / 
dviem Korėjos pianistams Sung- 
Mi Cho (moteris) ir Jung Kywe 
Kim (vyras). a49v»c

Bemaž kiekvienas dalyvau
jantis varžybose yra išskirtino ’ 
talento pianistas - menininkas. 
Su lengvu šypsniu spauda išski
ria sovietinių pianistų grupę — 
dvi moteris: Nina Lelehuk ir 
Ilze Graubin (pavergtos Latvi
jos latvaitė) ir du vyrus: Mik- 
hail Voskresenski ir Nikolai 
Petrov, kuriuos į kontestą at
lydėjo pats Sovietų Sąjungos 
kultūros ministeris Sergei Fedo- 
rovtsev. Tasso reporterė Lora 
Shirshova. foto reporteris Gene 
Gordon ir Maskvos konservato
rijos pianino profesorius virtu
ozas Lev Cborin, kuris taipgi 
yra ir vienu iš dvylikos šio fes
tivalio teisėjų.

Rusai ypač susižavėję Fort 
Wortho “turnpike” ir aerodro
mu. Aprašinėdamas rusų pia
nistų nuotaikas, dienraštis pa
dėjo po bendra pianistų su pa-

(Nukelta į 4 psl.)
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Suvažiavimo prezidiumasI

Naujoji Studentų AteiruiinKŲ rtąjungos v m iro vaia.vmu Kaires: Augustinas įozens. r.giaijus už
giris, Liucija Baškauskaitė, Algis šaulys. Rimvydas Liutkus ir Gediminą-. Naujokaitis.

Nuotraukos R. Geddkus
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Herkulas tarp dievų Olimpe. Tapyba graikų vazoje apie 510 metus prieš Kristų (Valstybinis muziejus 
Miunchene).

prieš Kristų — 50 metų po Tro
jos karo. Tai buvo maždaug do
rėnų įsiveržimo laikmetis. Nes
toras tada jau buvo miręs. Tai 
buvo 450 metų prieš Homerą. 
Keistu supuolimu tas gaisras 
ir apsaugojo tas molio plyteles 
su rašmenimis, 
mas. Gaisrą didino milžinių’a 
(nes joje galėjo tilpti keli žmo-

ii:h;

HOMERAS TIKRAI NEMELAVO
Tiesa paaiškėjo tik po 3,000 metų

J. DAINAUSKAS

Paryžiaus iliustruotas savait
raštis “Paris Match” 681 nume
ryje paskelbė didelį reportažą 
apie senosios Graikijos Pylos’o 
miesto karaliaus ir išminčiaus 
Nestoro rūmų suradimą.

>- /

Legenda virsta tikrove

Relkėjo užkliūti tiktai už 
vieno akmens

Prieš 2,700 metus Homero 
parašyti “Iliados” ir “Odisėjos” i 
epai, nors jie seniai žinomi Eu
ropos J 
ilgus •ąmžius buvo laikomi le
gendomis, istorijoje neegzista
vusių įvykių pasakojimais. Vi
sai kitaip pradėta žiūrėti į tuos 
Homero kūrinius, kai garsusis 
archeologas Henrikas Schlie- 
mann ieškojo Trojos likučių gi
lesniuose sluoksniuose ir todėl 
jo kai kurie teigimai buvo li
kę neparemti archeologiniais 
duomenimis. Neabejok n ai Tro
ją į paviršių “iškėlė” • amerikie
tis, Cincinati universiteto pro
fesorius Carl Blegen, surasda
mas Homero Troją archeologų 
vadinamame “7 A” klode. Tro
jos atradimas senosios Graiki
jos • “legendas” pavertė istori
niais duomenimis. Tai buvo mū
sų laikų didžiausias archeologi
jos atidengimas.

Piof. Carl Blegen, ypač 
Trojos griuvėsių atradimo,

■ kėjo, kad Pylos miestas ir Nes
toro rūmai tikrai egzistavo.

■ Juos surasti jis kilometrų ki- 
i lometrus išvaikščiojo pėsčiomis
it koks pėdsekys, ieškodamas 
tų rūmų ženklo. Pylos jau Ho
mero laikais buvo vadinamas

po 
ti-

kultūringam pasauliui, Smėliuotas Pylos, nes buvo be-
veik visai užneštas smėliu. Toks 
tas buvęs uostas yra ir šian
dien. Pausanius, 2-jo šimtmečio 
po Kristaus garsus graikų is
torikas ir geografas rašo, jog 
Pylose yra buvusi Nestoro bu
veinė ir, esą, pats Nestoras bu
vęs ten sienose nupieštas. Ble- 
ger> su kietu užsispyrimu ieško
jo tu sienų. 1939 metais jis, vis 
ieškodamas tų Nestoro rūmų, 
priėio išvados, jog Nestoras tų 
rūmu negalėjo turėti kur nors 
arti jūros pakraščio, nes ten 
visuomet buvo didesnė užpuoli-

Graikų istorijos pratęsimas
Nemažesnės reikšmės Euro

pos kultūros istorijai turi ir 
Nestoro rūmų aptikimas, pada
rytas to paties prof. C. Ble
gen. Jis vėl iškėlė į paviršių nau 
ją vietovę, apie kurią Homeras 
rašo “Odisėjoje” ir kuri dabar 
Graikijos istoriją pratęsia į pra
eitį dar apie 500 metų. Blegen 
šiandieną turi apie 74 metus 
amžiaus ir neabejotinai yra vie
nas žymiausių pasaulio arche
ologų. -

“Odisėjos” trečioje giesmėje 
Homeras rašo: “Štai jiems pa
sirodė • Pylos, tas tvirtų mūrų 
Nele jos miestas”. Toje pat gies
mėje randame gana smulkų 
Nestoro rūmų ir net jų įrengi
mo aprašymą. Nors tas aprašy
mas ir gana smulkmeniškas, 
vienok buvo laikomas tik legen
da, Homero išgalvota fantazija. 
Juk Homeras “Odisėjoje” pa
sakoja apie įvykius, buvusius 
apie 500 metų prieš jį patį. Vie
ta, kur kadaise buvo uostas 
Pylo3, istorikams buvo seniai 
žinoma. Tai vakarinis Pelopone
so salos krantas, Messinijos 
srityje, į vakarus nuo senosios 
Spartos. Tačiau niekas ten, ne
žiūrint į daugelio darytus ieško
jimus, nerado jokių Nestoro rū
mų pėdsakų, kuriuose Telema- 
kas. Odisejaus sūnus, drauge 
su Atėna viešėjo.

KAS LAIMĖS.? I 
(Atkelta iš 3 psl.) 

lydovais nuotrauka parašą: 
“Russia Comes to Fort Worth... 
Harmony in Music” (nes pana
šių palydovų laisvojo pasaulio 

jas išdeginda- tautU pianistai neatsivežė!). Be
maž visi varžybininkai jaučiasi 
“apvilti”, nematydami televizi

nės) am forą 'su aliejumi, pa-1 Jos išgarsintų Texas kaubojų, 
versdama tas plyteles beveik 
šamotinėmis. Arthur Evans 
K-etoje, Knossos rūmų griuvė
siuose buvo radęs irgi daug ply
telių su panašiais rašmenimis, 
guriuos mokslininkai pavadino 
“B lineariniais”. Kaip tik tais 
pačiais 1952 metais anglų ar
chitektas Ventris pagaliau de
šifravo Kretoje rastus rašme
nis. Šitai davė raktą ir Pylos’e 
rastų rašmenų dešifravimui. 
Kretos rašmenys yra iš 1,400 
metų prieš Kristų, o Pylos’o 
200 metais jaunesni. Iš tų raš
menų paaiškėjo, jog Graikija 
dar seniai prieš Homero laikus 
jau pažinojo raštą ir jau turė-

i

o tik kultūringus, išauklėtus 
žmones, žavingas apylinkes bei 
neįprastai šiltą klimatą. Varžy
bų išvakarėse į Fort Worth iš 
New Yorko atskrido ir pats Van 
CIburn kartu su savo motina. 
Už poros savaičių paaiškės, ku
ris pasaulio pianistas yra pa- , 
daręs didžiausią pažangą savo 

I mene. a. b.i

jo gana darnią, ne skiemeninę 
savo rašmenų sistemą.

Piršto įspaudas 3,500 metų 
senumo

Nestoro rūmuose buvo rasta 
tikra “archyvo patalpa”, kur 
plytelės buvo rūpestingai išdės
tytos lentynose, o svarbesnės, 
atrodo, buvo laikomos net už- 

pavedė prof. Blegen ir graikų darose dėžutėse, nes ten buvo 
archeologui Kourouniotis dary- rasti taipgi maži, bronziniai vy
ti čia kasinėjimus. Kasinėjimo 
išdavos nustebino mokslininkų mos pintinėse, nes aiškiai len- 
pasaulį. Bet atėjo karas ir ty- i 
rinėjimai buvo nutraukti. Tik 
nuo 1952 metų prof. Blegen vėl 

į dirba prie tų rūmų, bei jų tur
tų iškėlimo, restauravimo, de
šifravimo, konservavimo. Drau
ge su juo dirba: jo žmona, irgi 

I archeologė, anglų mokslininkas 
Piet de Long, kuris jau res
tauravo ištisos virtinės patalpų 
sieninius piešinius. Šių arche
ologų darbui taipgi talkina dar 
amerikiete prof. Mabel Lang, 
viena iš 3—4 mokslininkų visa
me pasaulyje, mokančių skai
tyti priešklasikinės Graikijos .t 
v. “B linearinius” rašmenis ir 
dar viena amerikietė prof. Raw- 
son irgi archeologė.

Graikijos Archeologinė žinyba 
pavedė prof. Blegen ir graikų d

' Graikų vaza iš penktojo šimt
mečio prieš Kristų (Metropolitan 
muziejus New Yorke).

mų grėsmė. Tie rūmai, sako, 
, turėjo būti kur nors giliau sau- 
, sumoje. Pagaliau, apie 10 kilo
metrų į šiaurę nuo Pylos uosto 
likučių jis surado kalvą, kuri 
jam atrodė galinti būti “kara
liška”. Iš ten puikiai matėsi 
jūra. Ten Blegen ir atrado der
lingoje, nors ir apleistoje, dir
voje buvusio miesto žymes. 
Vieną dieną jis ten surado ak
menį. Daugiau nieko. Didelį ak
menį, bet gana svetimą jį su
pančiai dirvai. Iš kur jis toje 
vietoje atsirado, paklausė sa
vęs prof. Blegen ir priėjo iš- 
vados, jog tai turįs būti liku
tis kokio seno pastato, gal kaip 
tik tų, taip seniai ieškomų Nes
toro rūmų.

I

I

1,000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ

BE UŽDARBIO

rė įrašą toje lentelėje. Iš teks
to galima spręsti, sako prof. 
Blegen, jog tas piršto atspau
das yra 3,500 metų senumo. At
rodo, kad tas archyvas laiks 
nuo laiko buvo tikrinamas, nes 
buvo rasta moliniai antspaudai 
ant paskirų lentelių ryšulių. 
Lentelėse įskaitoma tikras in
ventorinis sąrašas Nestoro tu
rėtų turtų, galvijų, tarnų. Pa
teikiami skaičiai jaučių, karvių, 
avių, ožkų ir t. t. Vienoje len
telėje regimas tarnaičių sąra
šas, o kitoje surašyti virtuvės 

į apyvokos daiktai. Tikrai Home
ras ir “Iliadoje” ir “Odisėjoje” 
sakė tiesą.

I

riat Kitos lentelės buvo laiko-

^DOina^Į™
TV-RACM3AI -3UOST. RĖK

STEREO FONOGRAFAI - 
ANTENOS - BATERI3OS - L

E L. VIRT. PRIETAISAI - LA1K 
Viskam Samiausios kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St - CLIFFSCE4-566S
I
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GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBES, LIGOS 

ir visų kitų, įvairių rūšių 
“home ownerš” apdraudomis 
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einamų kainų:
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.
BACEVIČIUS

APDRAUDU AGENTCRA 
6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

IO%, 20%, 30% pigiau mokėsite A 

už apdraudą nuo ugnies tr auto- ■ 
mobilio pas B

FRANK ZAPOLISF 
<2OX^ \Vent 951 h Street L 

'hirago 42 Ulinoi- B
' • MJM »; GR. 6-433*. |

Lysėse, —-o
‘ .< • ii«rūiitiiiiHiiitn«iriiiui 

TELEVIZIJAS 
paprastas Ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnav vietoje $3.00, 
ui dirbtuvės darb$—$10.00 ir da
lys Pigios pavelkallnės lempos.

J. MIGLINAS 
254* W. 691 h St. II K. PR «-10«3 I 

'tllllllllilIlIlIlIlIllNIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlII*

telėse regimi vytelių pynės 
įspaudimai. Nepaprastą įspūdį 
daro ant vienos tokios plytelės 
atrastas piršto įspaudas, grei
čiausiai raštininko, kuris pada-

<

I

bei 
tei-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

11
I

ŠTAI IR VĖL, prisilaikydami jau šeštus metus savo tradi
cijos, siūlome 1,000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE 
UŽDARBIO, GAMYBINĖMIS KAINOMIS, savo klijentams lietu
viams visame pasaulyje. Parodydami Kalėdų proga šventinį 
mostą ir stengdamiesi atsidėkoti už tą didžiulę nuoširdžią pa
ramą, kurios esame susilaukę praeitais metais, atsisakctne už
darbio ir esame parinkę savo gerbiamųjų lietuvių klijentų 
GERUI vėl 4 SPECIALIUS IŠSKIRTINES VERTES IIR RŪŠIES 
KALĖDINIUS SIUNTINIUS.

YPATINGA PROGA JUMS pasinaudoti tokiu VIENĄ 
KARTĄ PER METUS ĮVYKSTANČIU KALĖDINIU PASIŪ
LYMU. TIKTAI 1.000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDAR
BIO. DĖL TO UŽSAKYMUS SIŲSKITE TUOJAU, KAD NE
BŪTŲ NUSIVYLIMO.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1. Jj sudaro:
3(4 jardų VILNONES MEDŽIAGOS 1 vyriškam ar moteriškam 

kostiumui, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai mėlynos, 
rudos ar pilkos (pasirenkame iš 6 medžiagų).

jardai SUNKIOJO RAJONO, languoto, 2 suknelėms ar 2 mo
teriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, vyšninio 
su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.

jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamušalams, 
suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, juodos, 
tamsiai pilkos ar rudos. Mūsų normali tokio siuntinio kaina 
yra $45.50.

KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI (įskaitant 
visus mokesčius):

8

3

$39-50
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (DVIGUBAS Nr. 1 SIUNTINYS! 
Jį sudaro:
6y2 jardų VILNONES MEŽIAGOS 2 vyriškiems ar moteriškiems 

kostiumams, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai mėly
nos, rudos ar pilkos (pasirenkant iš 6 medžiagų).

16 jardų SUNKIOJO RAJONO, languoto, 4 suknelėms ar 4 mo
teriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, vyšninio 
su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.

jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamušalams, 
suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, juodos, 
tamsiai pilkos ar rudos. Mūsų normali tokio siuntinio kaina 
yra $79.00.

KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI (įskaitant 
visus mokesčius):

6

$69-00
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3. Ji sudaro:
3% jardų VILNONES MEDŽIAGOS 1 vyriškam ar moteriškam 

kostiumui, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai mėlynos, 
rudos ar pilkos (pasirenkans iš 6 medžiagų).

jardai VILNONES MEDŽIIAGOS 1 moteriškam ar vyriškam 
paltui, tamsiai mėlynos, juodos, žalios, mėlynos ar kupra
nugario spalvos (pasirenkama iš 5 medžiagų).

jardai SUNKIOJO RAJONO, languoto, 2 suknelėms ar 2 mo
teriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, vyšninio 
su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.

jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamušalams, 
suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, juodos, 
tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra $68.00.
KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI (įskaitant 
visus mokesčius):

3

8

6

Tūkstančiai vyno taurių
Toji 5 mokslininkų ekipa, 

šiandien iškėlė dienos švieson 
tiek daug duomenų, jog nėra 
nė mažiausios abejonės, kad vi
si Homero pateikti Nestoro rū
mų aprašymai iki smulkmenų 
yra tikri. Sosto salės sienos pa
puoštos spalvingais freskais, 
grindyse atžymėtas pilkai - mė
lyna spalva pusratis, ties ku
riuo, matyti, sustodavo dvariš
kiai. Karalienės patalpose, lygiai 
kaip ir rūmų svečių sparne, 
rastos vonios. Atrodo, jog kaip 
tik vienoje tų vonių maudėsi 
prieš 3,200 m. Tclemakas ir 
kur Polykastra įtrynė jam nu
garą kvepiančiais aliejais. At
rodo, jog Homeras teisybę ra
šė ir apie Nestoro svetingumą 
bei jo rengtas puotas, nes Ble
gen rado “sandėlyje” net 2,835 
vynines taures ir apie 7,000 i 
puodukų bei ąsočių. Gal būt, 
sako Blegen, kuri nors tų tau
rių lietė ir Nestoro lūpas. “Odi
sėjos” trečiosios giesmės kelios 
tolimesnės eilutės aprašo apie 
tai, kaip Nestoras pats maišė 
ir svečius vaišino vienuolikos 
metų senumo vynu. Viena ten 
rasta freska kaip tik tokią sce
ną vaizduoja. Tačiau jau neiš
pasakytos mokslinės vertės ra
dinį sudaro keli tūkstančiai mo
lio lentelių su paslaptingais raš
menimis, kurios dabar dešifruo
jamos ir kuriose randame net 
daug kasdieniškų smulkmenų 
apie tų tolimų laikų gyvenimą, 
teveik viską ir taip, kaip apie 
jį rašė Homeras.

Graikai iau rašė ir prieš 
Homerą

I M O VI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WS 5-8063

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

5%
I

454%
Už 4 

dar

eurrent dividend on investment bonus
DIVIDENDU MOKAM PAGAL. VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
metų investmento bonus mokame 4 >4% dividendų kas pusmetį tr 
išmokėsime po 54% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 

Tj-ečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

Kolektyvinis mokslininkų
darbas Milžiniškas gaisras palietė

Cincinnati universitetas ir Nestoro rūmus 1,200 metais

$59.00
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4. Jį sudaro:
6 jardų VILNONES MEDŽIAGOS 2 vyriškiems ar moteriš

kiems kostiumams, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai 
mėlynos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 medžiagų).

3 jardai VILNONES MEDŽIAGOS 1 moteriškam ar vyriškam 
paltui, tamsiai mėlynos, juodos, žalios, mėlynos ar kupra
nugario spalvos (pasirenkama iš 5 medžiagų).

16 jardų SUNKIOJO RAJONO, languoto, 4 suknelėms ar 4 mo
teriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, vyšninio 
su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.

1Q jardų DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamušalams, 
suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, juodos, 
tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra $91.00.
KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI (įskaitant 
visus mokesčius):

I

I

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPA?

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez. 

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 5-1083 
PT.ENTY OF FREE PARKING 4 VA

d.. 1962 *
NUO 1 D

Naujas aukštas dhidendw- uuiuaivuia
mokčti ant Investavimo sąskaitų nuo vasario mėn 1
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS

Dividendai mokami uosio ir liepon mėn 1 r.
VAI AMnnC. P’RM Ir KETV........................... I f. r. Iki I p. ».VALANUUd: ANTRAD Ir PENKT......................I » r. Iki S p. p.

ŠEŠTAD • > r Iki 11 » d Tračiad atdaryta

$79*00
UŽSAKANT PRAŠOM NURODYTI, KURI SPALVA 

PAGEIDAUJAMA PIRMOJI, O KURI ANTROJI 
PRAŠOME ATKREIPTI DĖMĖSI: VISOS TŲ MŪSŲ 4 KA

LĖDINIŲ SIUNTINIŲ MEDŽIAGOS YRA EKSPORTINES 
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS, o dėl to dar, kad esame turėję labai 
sėkmingos prekybos metus, šiais metais esame pajėgūs duoti 
SIUNTINIAMS BE UŽDARBIO GERESNES RŪŠIES MEDŽIA
GAS NEGU BET KADA IKI ŠIOL. SPECIALIAI MUMS GA
MINTAS NAUJAS IR PATRAUKLIAIS RAŠTAIS, ŽEMESNĖ
MIS NEGU PRAEITAIS METAIS KAINOMIS.

Medžiagų pavyzdžiai pageidaujantiems bus siunčiami ORO 
PAŠTU nemokamai į bet kurį pasaulio kraštą.

Mes nesigailėjome pastangų, kad MEDŽIAGOS BŪTŲ NU
PIRKTOS YPAČ ŽEMOMIS KAINOMIS IR KAD JUMS IŠ TO 
BŪTŲ NAUDOS, ir mes esame tikri, kad JOKIA KITA FIRMA 
negali panašių aukštos vertės siuntinių pasiūlyti tokiomis NUO
STABIAI ŽEMOMIS KAINOMIS.

Mūsiškius KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO 
gali užsisakyti visi lietuviai, vis tiek, ar jie būtų mūsų klijentai, 
ar kurios nors kitos firmos. Mums malonu leisti tuo pasiūlymu 
pasinaudoti bet kam. UŽSAKYKITE TUOJAU, KAD 
DOMS PASIEKTŲ GAVĖJUS. Kas 
DINĮ BE UŽDARBIO SIUNTINĮ, 
bent $1.00 UŽSTATĄ JAU DABAR 
sime laukti 8 savaites.

ATSIMINKITE: UŽSAKYKITE 
KITĘ, KAD KALĖDOMS BŪTŲ GAUTA. KALĖDINIŲ SIUN
TINIŲ BE UŽDARBIO YRA TIK 1,000.
Mes garantuojame:

Kiekvienas siuntinys bus įteiktas gavėjui.
Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus ar nemokamai 
pasiunčiame kitą siuntinį.
Apmokame visus mokesčius, dėl to gavėjai, sulaukę siuntinių, 
nieko jau nebeturi primokėti.

4. Visas medžiagas siunčiame TIKTAI pagal pavyzdžius.
SPECIALUS PRANEŠIMAS: JAU ATSPAUSDINTAS MŪSŲ

NAUJAS SENSACINIS VISAS ILIUSTRUOTAS DIDŽIU
LIS KATALOGAS, PIRMAS IR VIENINTELIIS TOKS 
ILIUSTRUOTAS SIUNTINIŲ KATALOGAS PASAULYJE. 
TUOJAU REIKALAUKITE JO. JAME PLAČIAI APTA
RIAMOS IR ILIUSTRACIJOMIS PARODOMOS VISOS KO 
ĮVAIRIAUSIOS IR PUIKŲ PASIRINKIMĄ TEIKIANČIOS 
PREKES. ĮSITIKINKITE PATYS. PAPRAŠYKITE NEMO
KAMO KATALOGO. SU MALONUMU BUS PASITARNAU
JAMA NAUJIEMS KLIJENTAMS.

KALE- 
nori užsitikrinti sau KALE- 
iš to priimame mažiausiai 
ir galutinio užsakymo galė-

TUOJAU IR PASIROPIN-

4 %

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341, Ladbroke Grove
London, W. 10 Great Britam

Split by PDF Splitter



DIEVO VAIKAS
A

Nauja maldaknygė mokyklinio amžiaus vaikams

— įvairūs paaiškinimai. Maldos 
yra iš vienos pusės trumpos ir 
surašytos vaikams pritaikyta 
kalba, o iš kitos pusės yra re
daguotos labai arti prisilaikant 
oficialių tekstų. Šiuo metu dau
gelyje vyskupijų pradėta akci
ja už taip vadinamas dialogi
nes mišias, kur visi tikintieji

kai. Anglų parapijose reikalau
jama atsakinėti lotyniškai. At
rodo, kad tikintiesiems papra
šius, galima būtų gauti leidimą 
tautinėse parapijose atsakinėti 
savomis kalbomis. Tuo atveju 
naujoji maldaknygė praverstų 
netik vaikams, bet ir suaugu
siems, juoba, kad joje pažymė-. 
ta, kurioje mišių dalyje reiktų 
klūpėti, kur stovėti ir kada ga- į

Rašyti tikybos vadovėlį ar 
maldaknygę vaikams yra sun
kus uždavinys, nes iš vienos 
pusės negalima prasilenkti su 
sausais ir tikslingumo reikalau
jančiais religiniais formulavi
mais, o iš kitos pusės tenka 
taikytis prie vaikų pajėgumo 
duodamąją medžiagą suprasti.
Šis uždavinys dar daugiau pa- atsakinėtų tai, ką iki šiol at- 
sunkėja, kai susiduriame su likdavo vien altoriaus bemiu- 
lietuviškos vaikų maldaknygės 
paruošimu, nes čia įeina dar 
viena aplinkybė — nepakanka
mas lietuvių kalbos mokėjimas. 
To akivaizdoje naujos liet, vai
kų maldaknygės pasirodymas 
yra šviesus reiškinys mūsų re
liginiame ir kultūriniame gyve
nime, juoba, kad šios rūšies 
maldaknygių buvome jau pri
trūkę.

Naujoji maldaknygė paruoš- Ibna sėdėti. Tai yra dar vienas 
ta kun. dr. J. Gutausko, ilgame- reikalas, kuris jau neabejotinai 
čio gimnazijų kapeliono Lietu- ateina į mūsų bažnyčias. Kar- 
voje ir tikybos dėstytojo lietu- tais net nepatogu matyti, kai 
viškoje mokykloje Kanadoje 
(Toronte), teologijos ir pedago
gikos daktaro, dabar klebonau
jančio liet. Šv. Kazimiero pa
rapijoj Delhi, Ont. Jos turinį 
galima suskirstyti į penkias da
lis : kasdienės maldos, litani- j 
jos, giesmės; mišių maldos; At
gailos Sakramentas; Rožinis ir 
Kryžiaus Keliai.

Kasdienių maldų, giesmių ir 
litanijų skyrius yra lietuviš- j 
klausias. Paprasta ir jam su
prantama kalba vaikas čia krei- i 
piasi į gerąjį Dievulį, prašyda
mas ir dėkodamas. Namų prak
tikai čia randame Tėve Mūsų, 
Angelo Pasveikinimą, Apaštalų 
Tikybos Išpažinimą, Viešpaties 
Angelą. Mokyklos ir katekiza- 
cijos reikalui — Maldą už Tė
vynę, maldą už mokytojus, Lie
tuvoje vartotą maldą prieš pa
mokas ir po pamokų, dešimt 
Dievo įsakymų, penkis Bažny
čios įsakymus ir sakramentus. 
Iš giesmių čia sudėtos pačios 
populiariausios — Marija, Ma
rija, Kalėdų, gavėnios, Velykų, 
gegužės pamaldų ir kitos gies
mės. Nieko, tur būt, daugiau 
esamomis sąlygomis ir nebega
lime norėti iš mūsų vaiko — te
gul tik moka šios maldakny
gės lietuviškus poterius ir gies
mes.

Šv. Mišių skyrius gausiai 
iliustruotas ir atspaustas dviem 
spalvom. Juoda spalva duoda
mos pačios maldos, o raudona gui duodant išrišimą, vaikas tu-

V. KL Jonynas Sunki pradžia
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žmogus klūpi, kada nebūtina, 
o sėdi kaip tik tada, kada reik
tų klūpėti — kanoninėje mišių 
dalyje. ■

Atgailos sakramento atliki
mas lietuviškai yra graži tradi-

Kun. dr. J. Gutauskas

ri muštis į krūtinę ir sakyti mų ir iliustracijų. Yra didelis 
“Dieve, pasigailėk manęs nusi- pavojus vaikų tarpe, kad Roži- 
dėjėlio”. Anglų tvarkoje tuo 
metu vaikas turi sakyti specia
lią gailesčio už nuodėmes mal
delę, vadinamą “An Act of 
Contrition”. Gal šioje vietoje 
galima buvo prie anglų tvar-

; kos prisitaikyti, nes toji tvar
ka iš mokyklos vaikų griežtai 
reikalaujama. Palaiminimo Šv. 
Sakramentu skyriuje duodami 
lietuviški “O Salutaris” ir “Tan- 
tum Ergo” vertimai, berods, 
niekur lietuviškai negiedami. 
Vietoje to gal reikėjo įdėti Lie
tuvoje įprastą tų himnų melo-

• Lietuvos užsienių reikalų 
ministerijos gimimas. A. E. Sen- 
nas Slavic Revievv žurnalo 
rugsėjo numeryje (Vol. XXI
No. 3) paskelbė straipsnį “The 
Formation of the Lithuanian 
Foreign Office, 1918—1921”. 
Pasinaudodamas be kitų šalti
nių ir niekur neskelbta dr. J. 
Šaulio archyvo medžiaga (Penn- 
sylvanijos Universiteto bibliote
koje), autorius jau istoriko 
žvilgsniu glaustai apžvelgia ne
priklausomos Lietuvos užsienio 
tarnybos kūrimąsi. Autorius pa
teikia reljefingą anų dienų Lie
tuvos užsieninės tarnybos prob
lemų apstą bei sunkumą ir joms 
spręsti turimų priemonių skur
dumą ir jėgų kuklumą. Tiesiog 
nuostaba . apima, kad tomis są
lygomis tiek daug buvo anuo 
metu nuveikta.

• Naujas sezonas Vilniaus 
operoje. Vilniaus operos, bale- 
leto teatras ruošia Mozarto ope
rą “Visos jos tokios”, Verdi 
“Aidą”, baletą “Esmeraldą”. 
Vėliau opera numato pastatyti 
Spadaveki operą “Gylys”, Pro
kofjevo “Meilė trims apelsi
nams”, Chačaturiano baletą 
“Spartakas”. Kaune muzikinia
me teatre numatyta pastatyti

į “Faustas”, Strausso “šikšno
sparnis” (dir. J. Indra), be to,

nio kalbėjimas neišvirstų į pa
prastą mechanišką “Tėve Mū
sų” ir “Sveika Marija” kartoji
mą. Anglai nuo šio pavojaus naujus kompozitorių A. Belaza- 
saugosi, duodami kiek galima 
daugiau paaiškinamosios me
džiagos. Tai sveika mintis. Ro
žinio pabaigoje anglų katalikų 
mokyklose vaikai kalba maldą 
į Mariją: Hail, Holy Queen. Ka
dangi ši malda naudojama ir 
kitomis progomis, gal reikėjo 
duoti jos vertimą. Toje vietoje 
autorius duoda Jėzaus Širdies 
ir šv. Mergelės Marijos lita-

diją, kuri skiriasi nuo Ameri-. nijas. 
koje vartojamos. Ją mokame 
senesnieji, bet nebemoka mūsų 
____  Pagirtina, kad įdėtas 
“Šventas Dieve”, jau pradedan- 

įti iš mūsų tarpo nykti giliai 
tradicinė giesmė.

Prie Šv. Rožinio lyg ir norė
tųsi turėti daugiau paaiškini-

I
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cija, kuri, deja, jau pradeda 
nykti. Tiesa, visose lietuvių pa
rapijose dar vis vykdoma kate- 
kizacija lietuviškai, tačiau vai
kai, priėję pirmosios išpažinties 
savo tėvų kalba, toliau daž
niausiai patenka į angliškųjų 
katalikiškųjų mokyklų sūkurį’ 
ir prieina prie atgailos sakra
mento atlikinėjimo angliškai. 
Lengvos lietuviškos atgailos 
sakramento maldos čia gal pa
dės bent kiek nuo to naujojo 
įpročio gelbėtis. Prie to galima 
gal tik pridėti vieną pastabą. 
Puslapyje “Kaip atlikti išpažin
tį” autorius pataria, kad kuni-

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG)
Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 

į bet kurią SSSR dalį.
Siuntiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS —

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:

NEW YORK 3, N. Y 39 Second Avenue Tel. c/
NEW YORK 11, N. Y. 135 W. 14th St. Tel. AL
BROOKLYN 11, N. Y. 370 Union Avenue Tel. EV
BUFFALO S, N. Y. 332 Fillmore Avė. Tel. TL
BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avė. Tel. DI
Woodhaven 21, N. Y. 84—17 Jamaica Avė. ' Tel. VI
PASSAIC, New Jersey 176 Market St. Tel. GR
PATERSON 1, N. J. 99 Main Street Tel. MU

Kryžiaus Kelių skyrius geras 
ir gausiai iliustruotas. Gal tik 
pasigestume čia "kokios nors 
giesmės su gaidomis. Anglų kat. Į 
mokyklose, einant nuo stoties į 
stotį, giedama “Stabat 
angliškasis vertimas.

Mater”

Elderly People
CONVALESCENTS FIND the 
Sun and warm Climate con- 
dueive to Excellent Health. We 
offer men and women 24 hours 
Registered Nursing Service, 
Special Diets — Heme Style 
Cooking, Rates by week. month 
or year.

For admission or information 

Write or Call

Indian River Ręst & 
Gonvalescent Home 

1914 — 21 St.
Vero Beach, Florida 

Phone JO 2-2864

iiuiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiim Viską susumuojant, 
maldaknygė yra gražus 
ringas darbas. Pagrindinė jos 
vertė glūdi lengvoje kalboje, 
trumpuose tekstuose ir grynai 

; lietuviškose maldose. Ji taip pat 
į papuošta visa eile spalvotų lie- 

_j (Aušros 
Universitetas Vartų Marija, Šiluvos Marija,

Išlaikyti kultūrines 
vertybes

(Atkelta iš 2 pusi.)
rainiečių kalba nagrinėjama 
lologiniu, literatūriniu ir filoso- Aviškų iliustracijų 
finiu požiūriais. T" ' 
duoda mokslo laipsnius už stu
dijas iki doktorato imtinai. Uk
rainistikos studijos 
lygyje įvestos ir 
universitete.

Prisimenama ir

naujoji 
ir ver-

panašiam
Montrealio

Lietuva

3- 2583
4- 5456
4- 4952
6-2674
5- 8808
3- 1477
2-6387
4- 4619

W. Landis Av. (Greek Orthodox Cl. Blg.)

ro, B. Gonbulskio, J. Indros kū- kiai dekoruoja du galerijos lan- 
rinius.

• Kęstutis Zapkus Grės ga
lerijoj, Chicagoje, 49 East Oak 
Street. Galerijoj atidaryta šio 
jauno lietuvio dailininko darbui- 
paroda tęsis iki spalio 19 die-, 
nos. Galerijoj išstatyti 39 K. | 
Zapkaus darbai, beveik visi jau 
matyti pavasarinėje šių metų 
jo parodoje Čiurlionio galerijo
je. Grės galerijoj paroda užima j 
tris kambarius. Pora darbų ryš- Į
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Virš 30 m.

1 šokių klases. Kiekvieną, pirmadieni
8 iki 10 

TERESA DOLAN SCHOOL 
7938 S. Halsted

Susitarus duodamos jr privačios 
pamokos

RA 3-9309 SO 8-2168

Šv. Kazimieras ir kt. — dail. 
T. Valiaus darbo. Savo turiniu 
maldaknygė tinka ne tik šei
mai ir bažnyčiai, bet taip pat 
ir kaip dalinis tikybos vadovėlis 
lit. mokyklos žemesniuose sky
riuose.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2418 
7159 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, UI.

i

dar įdomus

• ;

gus gatvės pusėje. Įdomios ir 
kataloge pažymėtos paveikslų 
kainos. Nemaža jų sukasi apie 
8C0—900 dolerių. Vienas net 
1,200.

♦VINELAND, N. J. 
LAKEVVOOD. N. J. 
NEWARK 3, N. J. 
RVLNGTON 11, N. J. 
HARTFORD, Conn. 
NEW HAVEN. Conn. 
PHILADELPHIA 23. Pa. 
PITTSBURGH 3. Pa. 
CLEVELAND 13. Ohio

Youngstown, Ohio 
WORCESTER. Mass 
GRAND RAPIDS, Mich. 
DETROIT, Michigan 
HAMTRAMCK. Mich 
CHICAGO 22 TLL 
CHICAGO 8, ILL. 
Los Angeles 22, Cal. 
SAN FRANCISCO. Cal.- 
WATERBURY, Conn.
ATHOL, Mass 

BOSTON 18, Mass.
* Vineland skyrius atidarytas penktad.. šeštad. ir sekmadieniais

LI 2-1767

126 4th Street Tel. FO 3-8569
128 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797
762 Springfield Avė. Tel. ES 2-4685
132 Franklin Avė. Tel. CH 6-4724
509 Congress Aev. Tel. LO 2-1446
525 W. Girard Avė. Tel. PO 5-5892
1015 East Carson St Tel. HU 1-2750

904 Literary Road Tel. TO 1-1068
21 Fifth Avė. Tel. 0>fr0-£ IH

174 Millbury St Tel. SW 8-2868
606 Bridge St. N.W. Tel. GL 8-2256

7300 Michigan Avė. Tel. VI 1-5355
11333 Jos. Campau Tel. TO 7-1575
2222 W. Chicago Avė. Tel. BR 8-6966
3212 S. Halsted St. Tel. WA 5-2737
960 S. Atlantic Blvd. Tel. AN 1-2994
2076 Sutter 9tree. Tel. Fl 6-1571
6 John Street Tel PL 6-6766
61 Mt. Pleasant St., Tel. CH 9-6245

271 Shawmut Avė. Tel.
I

Mums lietuviams 
šis leidinėlis tuo, kad jis istori
nėj Ukrainos apžvalgoj mini 
praėjusių šimtmečių politinius; 
ryšius su Lietuva. Ten minimas 
Lietuvos koridorius prie Juodų
jų jūrų, kuris buvo sudarytas, 
įjungiant gudų ir ukrainiečių 
žemes į Lietuvos suverenumą. 
To koridoriaus pietinė dalis bu
vo labai sunku išlaikyti, bet jis 
buvo apsauga nuo mongolų už
puldinėjimų.

Kaltinimai patiems sau

Kanados ukrainiečių, ypač jų 
akademinio jaunimo veikla ir 
sėkmingos pastangos įteisinti ir 
plėsti ukrainistikos dėstymą 
aukštosiose Kanados mokslo I 
institucijose yra puikus pavyz
dys ir mums, lietuviams, gyve
nantiems Šiaurės Amerikos kon
tinente. Deja, šitam reikalui, 
mes neparodome nei didesnio 
dėmesio, nei veržlesnių pastan
gų. Net ir tie lituanistinio moks
lo židiniai, kurie mūsų pašo
nėje jau nuo seniau yra (Pen
silvanijos ir Fordhamo univer
sitetai) stokoja bent minimali- 
nio studentų skaičiaus. Tai 
skaudus ir liūdnas konstatavi
mas.

I
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“Dievo Vaikas”, maldakny
gė vaikams. Paruošė kun. dr. 
J. Gutauskas. Išleido Spau
dos B-vė Žiburiai Toronte, 
Kanadoje. Iliustracijos dail. 
T. Valiaus. Kalbą taisė S. 
Treigys. Kietais kelių spalvų 
viršeliais, 127 puslapiai. Kai
na nepažymėta. A. R.
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T E R R A
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybOs. ete,
3237 W. B3rd St.. Chicago 20. IU.

Tel. 434-4600

G K A l> I X S K A S

Q|Z| D’C S E LF □ l\lr ^SERVICE

Liquor Store;
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

SEPTEMBER — RUGSĖJO 28, 29, 30 D. D.

LOUIS PHILLIPPE V. S. O. P.
BRAND COGNAC BRANDY $5.59

----------- —---- S
CUSENIER IMPORTED THREE STAR p

COGNAC Fifth
DA SDLVA 10 YR. OLD PORTUGAL tj

BRANDY Fifth $3-49 i

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P.

RICCADONNA Imported VERMOUTH 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

KRON BRANNVIN. IMPORTED 
AQUAVIT

MOLINOS DRY WHITE 
PORTUGAL WINE

BARCLAY DISTILLED LONDON 
DRY GIN 90 PROOF

Fifth $4.89

$1.19 I

Fifth $3.98

Fifth .69

Fifth $2.69

CHATEAU NIAGARA, NEW YORK STATĖ 
CHAMPAGNE, PINK CHAMPAGNE, 
SPARKLING BURGUNDY Fifth $-|.98 į

YUSAY PILSEN BEER
Case of 12—12 oz. Throw Away Bottles $1-39

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl informacijų, kreipkitės {

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, ŪL Virginia 7-7747

J

I

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St, FR 6-1998

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vietory 2-4226 
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė

%

po plot

S: 
po pk-tPirmad. 

Antrad. 
Trečiad. 
Ketvirtad. 
Penktad. 
Šeštad.

D O 
iki 8

.. 4

v A L A N
nuo 12

9 „ » ., ,,
uždaryta visą dieną, 

nuo 9 iki 8
9 „ 8
9 12:30

antacipatcd dividcnd 
on in vest ment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
n\ūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

l
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MUSŲ KALBA
RED. DR. PR. SKARDŽIUS

Blezdingėlės prie Torrenso
Adelaidės lietuvių metraštis

J. ŽILEVIČIUS

■< ~ .. ------

Šis tas iš bendrinės kalbos
x

istorijos

žmonės gali vartoti žodžiu ir 
raštu, todėl skiriam dar šne
kamąją ir rašomąją kalbą (Um- 
gangsund Schriftsprache). Ra-

Bet 
m?' balandžio mėn.

labiau jų abiejų su bendrine 
kalba. Rašomoji kalba iš tikrų
jų turėtų būti ta, kurtąja yra 
kas rašoma, kuri raštams yra 
vartojama; bet praktikoj mes 
tai dažnai maišom: kartais tuo 
žodžiu vadinam tai, kas tik 

* bendrine ar šnekamąja kalba 
i gau duu vadinama... Mes, Kad 
galėtume geriau tarp savęs su-

kitų, kurie su kun. dr. Jatuliu rašymais. Iškeliama taipgi baž- 
priešaky buvo čionykščių litu- nytiniai bei religiniai lietuvių 
anistinių mokyklų pionieriai, 

ž V. Raginis rašo apie “Adelai
dės lietuvių namus”, nupasako
damas jų organizavimo istoriją. 

Skyriuje “Pagalbos ranka ar
timui” dėmesys tenka moterims, 

pan7iuTT tako!?- mSstena susiorganizavusioms gelbėti ne- 
per puse tamsesnė už mūsižkę... ‘“T“ Pykusius ne tik Ade- 

. potvyniai šiem, ir laukų gaisrai U,dės' f * Vokietijos Betų- 
vasar, ...pridėkime dar kengū- “oterys otgamzuoja Mo-

I ras ir kitus kelius šimtus sterb- tl“os _nas’ Kale^ eglaites, tai yra dvasios pratybos, kurios 
linių rūšių, ančiasnapių jūros1 
dugongų, didžpaukščių Gemų, 
keliasdešimt rūšių pasirinktinai 
nuodingų gyvačių, nebaudžia
mai paplūdimiuose besisukalio
jančius ryklius, neramios sielos 
dingo — šunis, šiaurėje — kro- 

___ kodilus, nepaprastai atsilikusius 
Radzevi- ketinius juodukus, mintančius 

! vikšrais, driežais, skruzdžių 
' kiaušiniais bei gyvatėmis, šiau- 
rėš vėją, kuris čia pats karš
čiausias ir t. t..” Tokiame kraš
te ir tokiose aplinkybėse atsi- 

,dūrę pirmieji lietuviai pradėjo 
' čia savo vargus.

V. Radzevičius “Įnašuose 
mi- Australijai ir Lietuvos propaga- 

aiškiausiai įrodo lie
tuvių kultūrinį įnašą austra
lams, kurį jie patys lietuviams 
pripažįsta.

Skyriuje “Lietuviškame dar
be” rašo: A. Gučiuvienė (bu
vusi Lietuvoje pasižymėjusi dai
nininkė, pedagogė), jos vyras 
Gučas (buvęs Lietuvoje teatra
las).

J. Arminas straipsnyje “Lie
tuviškos spaudos kelias į Aust
raliją” rašo: “Busimasis laik
raščio leidėjas ir redaktorius J. 
Glušauskas su būreliu lietuvių 
buvo paskirtas dirbti rudosios 
anglies kasyklose pusiau dyku
moje, ąpie 400 mylių į šiaurę 
nuo Adelaidės. Apsigyventi te
ko palapinėse, “Palapinių mies
tą” sudarė 200 palapinių, ku
riose gyveno apie 400 darbinin
kų. ? __ - ~

' “Ir taip 1948 m. rugsėjo 12 rimas yra labai svarba. Kai mes 
j d. vienoje « palapinių gimė pir-1 g*- ***i
masis lietuviškas laikraštis . afane, kaip daktaro užrašyta. 
Australijos kontinente, pavadin- į Kasdien išpildydami didelį kiekį ■ 

susidaryti ir bendrinės kalbos; ^“takius
pavadinimą. jturfai„ 10_Ues nedidelio

VESTlVlt NUOTRAUKOS IR 
AUKOTOS R v ŠI ES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer. Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated)
EDVARDAS UL1S,

. rūpesčiai.
Metraštis duoda gana išsamų 

vaizdą lietuvių kūrimosi ir įsi
gyvenimo Adelaidės apylinkėje, 
Australijoje.šešioliktosios knygos leidėjas 

J. J. Bachunas pradeda: “Ir ši 
knyga skirta netevienam asme
niui ar kokiai siaurai jų gru
pei, bet visai, tolimais atstu
mais išsiskirsčiusiai, jų grupei’.’

Šis leidinys skirtas Pietinėje 
Australijoje gyvenantiems lie
tuviams Adelaidės mieste ir 
apylinkėse. Didelio formato, su 
keliomis dešimtimis nuotraukų, 
vaizduojančių lietuvių įsikūrimą 
šioje kengūrų šaly. Laida gra
ži, 70 psl., išleista 2,000 egz., 
spausdinta Vilties spaustuvėje, 
Clevelande. Redagavo Pulgis 
Andriušis ir Vladas L_____
čius, nuotraukas pateikė foto
grafų būrelis su profesionalu j 
fotografu Al. Fišeriu priešaky, f

Veikalas daugeliu atžvilgiu 
įdomus. Straipsniai rūpestingai 
paruošti.

P. Andriušis straipsny “Die
vo paukšteliai suka lizdus” 
ni tiesiog šiurpių dalykų iš lie- vimuose” 

kallja tuvių kūrimosi dienų Australi-
|

joje. Tarp kita ko P. Andriušis 
rašo: “Paukščiai nečiulba, bet 
rėkia, mėnulis nesišypso, bet

Menas tai kontepliacija. Tai 
malonumas dvasios, kuri perskro
džia prigimtį ir atranda dvasią, 

’ į pačią gaivina. Tai pati 
aukščiausioji žmogaus misija, nes

telkia lėšas visuomeninei veik- jieško suprasti pasaulį ir stengia- 
lai. Gražiai organizuoti skau- si t* supratimą atskleisti kitiems, 
tai. Br. Nemeika “Sportiniuos A' Rodin
įsibėgėjimuos” plačiai nušviečia < 
čionykščią sportinę veiklą.

Paskutinis metraščio skyrius Į
— “Kolonijos veido formuoto- J 
jai” talpina visą eilę veiklesnių- ; 
jų lietuvių nuotraukų su jų ap- j

I

VI

EXPERT RF2HODFLING AND 
KKPAIKS

Modern Kitchens & Bathrooms 
Dortners, Room Additions & 
Home Maintenance Service, 

NO MONEY DOWN 
Institutional Repairs 

Up to 5 Years to Pay 
RIVFRDALK

HOME 1MPROVEMENT 
W. & E. DeU'itt 

1-1270 VI 0-8458

A. Salys Draugo š. m. rugpiū
čio 18 d. pasikalbėjime tarp ko 
kito sako: “Jau trisdešimt su 
viršum metų vartojama bendri
nė kalba (mano pasiūlyta pa- šėmosios kalbos negalima iden- 
gal bendrinė pieva, priklausan- tifikuoti su šnekamąją, o juo 
ti dviem ar keliems savinin
kams)”. Kur ir kada jis tai yra 
padaręs, aš nežinau; aš nežinau, 
ir kas tuo jo pasiūlymu spau
doje būtų pasinaudojęs, 
štai 1927
Švietimo Darbo 3 nr. būva .pra
dėtas spausdinti mano straips
nis “Bendrinė kalba ir jos var- , gali būti vadinama... Mes, kad 
tojimas”, kur (340—41 psl.) ra- galėtume geriau tarp savęs su- 
šoma: I siprasti, vartosime tuos pava-'

. “Kiekviena tauta, savarankiš- dinimus šiaip: bendrinė L___
kai gyvendama, visuomet turi mums bus ta, kuri yra visoj 
bendrų reikalų, kurie šiokiu ar etnografinėj Lietuvoj pripažįs- 
tokiu būdu reikia atlikti. Kad tama, vartojama arba stengia- 
tie reikalai būtų atliekami, rei
kia, kad tos tautos žmonės tar
pusavy galėtų lengviau ir grei
čiau susikalbėti, susižinoti. Štai 
kaip tik dėl to atsiranda būti
nas reikalas susidaryti tokią į 
kalbą, kurią galėtų suprasti vi
so krašto žmonės. Tada iškyla; 
vadinamoji bendrinė kalba.

“Tad kokia iš tikrųjų yra ta 
kalba? Kaip ji susidaro? Pats 
būdvardis tai kalbai žymėti, 
bendrinė, yra sudarytas iš bend
ras lygiai taip pat kaip balti
nis, rūgštinis obuolys, ilginiai, 
ištisiniai šiaudai... nuo baltas, 
rūgštus. Šgas, ištisas; plg. bend
rinė bala “ein Bruch, der auf 
der GAnze zweier Dorfschafts- 
gebiete liegt” (Kuršaičio 
Deutsch - Lit. Wb. 44). Taigi 
bendrinė kalba, — čia būdvar
dis bendrinė jau terminu su
prantamas, — yra tokia, kuri 
yra tapusi bendra visam kraš
tui, visai valstybei. Tą kalbą

4 * A.

masi vartoti kaip visuotinė 
bendraujamoji priemonė; rašo
moji kalba, bendrinės kalbos 
rūšis, bus ta, kuri dauigau raš
tuose vartojama, o šnekamoji, 
taip pat bendrinės kalbos rū
šis, ta, kurtąja mes šnekam, 
vaidinam, pasakojam... visiems 
suprantamai, įmanomai, vaiz
džiai, vieningai”.

Šitą straipsnį aš esu parašęs 
Leipzige vienų pavasario se
mestrinių atostogų metu, kada 
A. Salys buvo išvažiavęs į Re
ketę, prie Salantų, ir aš, jį ra
šydamas, jau iš anksčiau tu
rėjau galvoje aiškią vienos 
bendrosios, vietoj Lietuvoj I 
bendriesiems reikalams vartoti-' 
nosios kalbos mintį, o tokie po
sakiai kaip Kuršaičio bendrinė 
(dviejų kaimų riboje esanti) ba
la ir kt. man jau buvo žinomi 
prieš važiuojant į Leipzigą, t. 
y. prieš 1925 metus, taigi pa-

Metraščio viršelio nuotrauka

VOSYLIUS FOOD MART
2433 W. 69th St., Tel. PR 6-2113

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet, sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

i

KVALIFIKUOTOS' 
RANKOS ir AKYS I

.
Ne visi vaistai yra pagaminami 

vaistų gaminimo laboratorijose. 
Daugelį receptų mes turime išpū
dyti tik iš užrašų. Tokiu atveju 
tik tikslus pasvyrimas ir išnūera-

| išplldome receptą, Jūs galite būti

JANINA ir KAZYS BALTRAMONAI 
atidarė naują restoraną

RŪTA
MARQUETTE PARKE 
6812 So. Western, PR 8-3493

Čia gausite lietuviškus valgius, pri
taikytus jūsų skoniui!

KVIEČIA VISUS ATŠILANK
Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, o sekmadie

niais nuo 11 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.

*

SUKAKTUVINIS

IŠPARDAVIMAS
KARTŪNAI
ŠILDAI
STANGRUS IR IŠSIUVI
NĖTAS, NAILONAS 
CAPRONAS visų spalvų 
AKSOMAS
IMPILAMS MEDŽIAGA 
PAKLODĖMS

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St., Chernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

Kiekvienas gauna ypatingą šventės dovaną. Dabar yra 
rudens ir žiemos sezonui Jūsų

STEIN TEXTILE CO.

laikas prisiminti pageidavimus 
artimųjų anapus vandenyno:
VILNOS

VIETINĖS ir ANGLIŠKOS
PALTAMS MEDŽIAGOS
KOSTIUMAMS 
BOUCLE
CHINCHILLA
VELOURS
KREPAS

Mes taip pat turim užuolaidoms, nžda.ngala«nc ir baldų 
apmušimams medžiagas

J-

gal tai nebebuvo jokio vargo “Australijos Lietuviu”...”' Į recePtū. vartojame šviežiu* vais- 
-j .• i * įjjg, injrjg vairia pasekmingai. Tu-

’ | rime vaistų didelį pasirinkimu ir 
nedidelio i pačių naujausių ir vėliausių išra^- 

formato, išspausdintas rotato- į 

rium apie 200 egz. Reagavimas , DARGIS DRUG STORE 
buvo nuostabus. Entuziastiški 
atsiliepimai ir aukos pradėjo i 
plaukti leidyklom Lietuviai, at
skirti vienas nuo kito tūkstan
čiais mylių, pasijuto turį tarpu
savio ryšį...” Kun. dr. Jatulis 
pradėjo dar leisti savaitinį 4 
psl. “Šventadienio Balsą”.

I

Pr. Skardžius

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.
TELEFONAS — HARRISON 7-3737

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. L (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji* 
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

“Sendraugių Ateitininkų Py
liava’’ rašiny plačiai nušviečia
ma jų veikla; koncertai, vaidi
nimai, skaitomi nauji sukurti 
veikalai, įtraukiami programo
se visi muzikos meno atstovai 

I

Turtas £82,000,000.00 Atsargos Fondas £7,500,000.00

aikštės jūsų

Dvi automobi- 
i

Liams pastatyti

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nno pirmos 
mėnesio dienos

JUSTIN MACKIEWICH 8r. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVFICH Jr„ 
PresMent

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet šeštadieniais' nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL d. 

Trečiadieniais nedirbama.

I

patogumui

STANDARD 
l'EDERAI

AND
4192 Archer

ketvirtad. nuo 9 vaL

9

Sz\vix< ;s
LOAN ASSOCIATION

Avenue / Chicago 32. lllinois
Vlminia 7-1J 4 1

JEF.
PRcSČRlPUON

A. Maželis nušviečia lituanis
tinio švietimo darbą šioje kolo
nijoje. Darbas vedamas planin- • 
gai, vadovaujant gabiems pa- 
sišventusiems mokytojams: Jur ' 
gelionienei, Ivoškai, Levickienei, 
Milaknienei, Paliulienei įr eilei,

ERAS t

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatu* ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt vakarais iki 9 vai.

3314 W«*t 63rd Street
Chicago 29, Illiaoi*

k

Tat PR tttM

I

CHARLES P. DARGIS
Reg. Pharmacistas

2425 W. Marąuette
1 Road

Chicago 29, UI.
Tel. HEmloek 4-6050

VALANDOS:
i Kasdien 9;30 v. r. iki 9 vai. vak. 
i Šeštad. 9:30 v. r. iki 6 v. ▼.
' Treč. ir sekmad. uždaryta.

I

Pristatome Visokiu RhšIų 
STATYBAI IR MAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

l

<14.95
$15.95 
$16.95
$18.95 
$19.95

STABDŽIŲ TAISYMAS^ 
BRAKES RELINED

Nuo *50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja:
CHEV., FORD, PLYM. ................................................................
DODGE, PONTIAC, OLDS-, STUD., RAMBLER, BUICK 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON .................................
CHRYSL., De SOTO, PACKAED .......................................
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC ............................

žemos kainos ir čia neišvardintoms mašinoms. Pilnas 
hydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 Wast 59th Street Chicago 29, lllinois

GBoveUn 6-7777

J

i

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prel
3831 $0. Halsted St.

TeL Victory 2-127$
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
RaitinS atdara kasdien nno 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro lr Beftadlo- 

nlaia iki 8 vai. p. p.

t

I

. - r. ■
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobiliu* 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų: 
AMERICAN AUTOMOBILE IN8URANCE COMPANY
AMERICAN BONDING COMPANY. 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 

DUBCQI E FIRE & MARINE IN8URANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
INIH OTRIAU. INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETT8 FIRE A MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL PIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL A8SURANCE COMPANY 
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY
VE8TERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WE8TERN CASUALTY & SURETY COMPANT 

Me* esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters 

O'MALI.EY and MtKAY, Ine. 
222 W. Adams St. Room 800

Split by PDF Splitter
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Visose kultūros šakose ryškūs saitai su Vakarais

V. ALSEIKA, Vokietija

KULTŪRINIO GYVENIMO SRITIS

Lankydamasis Skandinavijo- , džia tūkstančius pavadinimų vi 
je, lengvai gali įsitikinti, kad Į sų rūšių knygų ir jų skoningas 
tiek Danijoje, Švedijoje, tiek 
ir Suomijoje pokariniame lai
kotarpyje didelę pažangą pada
rė pritaikomasis menas. Tarp
tautinėse parodose skandinaviš
kieji tautodailės, pritaikomojo 
meno dirbiniai vis dažniau ap
dovanojami, jie kelia dėmesį, 
vis labiau populiarėja. Tačiau 
Europos šiaurės tautos šioje 
srityje ne naujokės. Dar Pary
žiaus tarptautinėje parodoje, 
šio šimtmečio pradžioje, didelį 
susidomėjimą kėlė suomiškieji

apipavidalinimas niekuo nesi
skiria nuo Vakaruose leidžiamų 
knygų. Vis daugiau populiarė
ja kišeninės knygos, savo iš
vaizda taipgi nesiskirdamos nuo 
amerikiečiųjų. Tai vėl įrody
mas, kaip Suomija gretinasi 
prie Vakarų, kaip seka jų ge
rąsias savybes. Kiek teko pa
tirti, Suomijoje per metus pa
sirodo apie 2,500 įvairių knygų. 
Jų tarpe penktadalis skiriama 
dailiajai literatūrai.

Suomijoje veikia 4,000 vie- 
kilimai, vad. ryijy. Tie .kilimai, šųjų bibliotekų ir jose sukrau

ta 5,500,000 knygų. Jau tai pa
kankamai ryškiai liudija aukš
tą šio šiaurės krašto gyventojų 
kultūros lygį.
Spaudos tiražas siekia 2 mil. 

egzempliorių
Pirmasis laikraštis Suomijoje 

pasirodė 1771 m. Jis buvo at- 
I spausdintas švedų kalba. Pir
masis suomių laikraštis išėjo 
1776 m. Šiuo metu Suomija lai
kytina kraštu, kur spauda vai
dina labai svarbų vaidmenį, o 
gyventojai be spaudos jau ne
gali apsieiti. Puspenkto milijo
no gyventojų kraštas turi 117 
laikraščių. Jų tarpe — 60 dien-

tai suomių pasididžiavimas, jų 
kaimo žmonių šimtmetinė kūry
ba, gyvastinga dar ir šiandien. 
Be tekstilės dirbinių, pastarai
siais laikais Suomija užsieniuo
se vis labiau vertinama kaip 
keramikos ir stiklo grožybių 
kūrėja.

2,500 knygų per jpetus
Trumpai paliečiant vieną ki

tą kultūros gyvenimo sritį, ne
galima nepaminėti suomių lite
ratūros leidinių ir suomiškojo 
pomėgio skaityti. Pakanka mes
ti žvilgsnį kad ir į knygų sky
rius didžiosiose krautuvėse ir 
gali įsitikinti, kad suomiai lei-

9
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tinėje, suomiai daugiausia lin
kę žiūrėti JAV, prancūzų, bri
tų ar italų gamybos filmų, tuo 

j tarpu sovietiškoji prekė sėk- 
1 mes ir paklausos neturi.

Radijas — valdžios kontrolėje
Nors radijas priklauso vienai 

i akcinei bendrovei, tačiau joje 
93% visų akcijų priklauso vy
riausybei, tad praktiškai suo
mių radijas laikytinas esąs val- 

I džios kontrolėje. Panašiai kaip 
I ir kituose kraštuose, radijo apa
ratų. savininkai moka mėnesi- 

I nius mokesčius. 1961 m. pabai
goje radijo aparatų savininkų 

> iš viso buvo 1,289,660 — tai 
liudija labai didelį radijo pa
sklidimą krašte. Apie 55% vi
sos programos sudaro muzika. 
Radijo programos dalis taipgi 

! transliuojama dar ir švedų kal
ba.

Toji pati radijo b-vė televizi
jos bandymus Suomijoje pradė-

I 
l

J

I 

i I 
raščių. 16 laikraščių leidžiama grupių. Profesinių teatrų tarpe 
švedų kalba. Bendras laikraščių penki vaidina švedų k. 
tiražas 1961 m. siekė 2 mil. Kad teatras, lygiai kaip ir 
egz. Tais 1961 m. Suomijoje bu- spauda Suomijoje aiškiai kryps- 
vo leidžiama 1,500 kitokių pe
riodinių leidinių, kurių keletas 
taipgi buvo plačiai skaitomi, 
pvz. iliustruotas savaitraštis 

i“Apu” (276,000 egz.) ar mote
rims skirtas “Eeva” (102,000 
egz.).

Dienraščiai — vakarietiško 
tipo, leidžiami po 16—20 psl. 
kasdien, savo technišku sutvar
kymu bei redakcine dalimi kiek 
primeną JAV dienraščių “edi- 
torial” puslapius, o savo bend
ra išvaizda pralenkia ir Fed. 
Vokietijos didžiuosius dienraš
čius. Pats žymiausias ir geriau
siai 
yra nepriklausomas, su aiškio
mis simpatijomis JAV politikai 
“Helsingin Sanomat” (253,000 
egz.), toliau, pagal tiražą — 
“Uusi Suomi” (92,000), leidžia
mas tautinės koalicijos parti- 

, jos, nepriklausomas “litą — Sa-
Deepstar (“Gilumų žvaigž- kamera, fotografiniai bei oke- nomat” (64 000) ir ketvirtoje 

dė”) - 
povandeninis laivas, kurį stato puojamo oro tiekimo sistema tautinės demokratinės sąjungos 
Baltimorės Westinhouse fabri- į ir kt. Laivas galės pasinerti iki leidžiamas “Kansan Uutiset” 
kai, bendradarbiaudami su Pa- ■ 12.C00 pėdų — daugiau kaip 2 (58,000 egz.). Tik Helsinkyje 

išeina net septyni dienraščiai, 
| kiti — Tampere, Turku ir kit.

NE TIK Į AUKŠTYBES, BET IR Į 
GILUMAS

Romas Viesulas Raganosis (spalvota litografija

ta Vakarų link, gali paliudyti 
pats repertuaras. Štai, jei pa
imsime 1960—61 m. teatro se
zoną Suomijoje, tai iš 100 su
vaidintų įvairių kraštų autorių 
veikalų vos du... rusų autorių. 
Daugiausia vaidinta suomių 
dramaturgų pjesės — 54, ame
rikiečių ir prancūzų — po 11, 
britų — 9, skandinavų autorių 
— 4 ir kitų tautybių autorių 

! — 11.
Filmai Suomijoje pradėti ga- ' 

minti 1919 m. ir jie rodomi tik j 
vidaus rinkoje. Palyginti su ki- 

, .. ... tais, didesniais kraštais, gamy-redaguojamas dienraštis , . •... J ........  ba nemaža, nes pvz. 1959 m.
suomiai sukūrė 14 ilgo metra- 
žo filmų. Krašte iš viso veikia 
618 kino teatrų, o Helsinkyje 
— per 50. Vėl būdinga, kad, 
kaip teko įsitikinti pačioje sos-

*

— jūrų gelmėm tyrinėti aninių tyrimų įrengimai, kvė- vietoje komunistų, oficialiai — į SIUNTINIAI 
/4oninic> lonroo rvs x —_J________ ___________________________

ryžiaus prancūzų firma LaSpi- myliag gyiio Jo bus
rotechtiųue. Laivas bus nedi- ,---- -----r—,-----------—-
delis, tik trijų žmonių įgulai. 3 2 myllos per valandą ir ga‘ miestuose. Dienraščiai dar ski- 
Jame bus įrengti prožektoriai, ilės išbūti Pasmėr?s 24 val- Bet. I riasi būdingais bruožais — pvz. 
mechaninės rėdės iūros dugno; reikalui ęsant, galės operuoti kai kurie jų net pirmuosius du 

puslapius skiria skelbimams. 
Dienraštyje kasdien rasi bent 
trečdalį ar daugiau puslapio, 
skirto... amerikieti,kiem» co- 
mick’ams. Matyti, jie turi pa
sisekimo, kad net ir komunisti
nis dienraštis jiems atiduoda 
duoklę...

c ° * ..
mechaninės replės jūros dugno reikalui ęsant, galės operuoti 
pavyzdžiams rinkti, televizijos i gilumose iki 48 valandų.

Čia “gilumų žvaigždės” sker
sinis piūvis. Matyti įgula eks
pedicijos metu: vairuotojas ir 
du stebėtojai, stebį aplinką per 
specialius langus, kurie bus pa
daryti iš 4 colio storio stiklų. 
Konstrukcijos pagrinde 6 pė
dų diametro rutulys, padarytas

t

iš 1’4 colio storio plieno, kad 
atlaikytų vandens spaudimą, 
kurs 12,000 pėdų gylyje bus 
didesnis, kaip 2V2 tonos į vie
ną kvadratinį colį. Laivas svers 
apie 7 tonas ir bus baigtas 1963 
metų pabaigoje.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 29 d. 7

jo 1956 m. Normalios televizi- ir televizijos programose 
jds programos pradėtos perduo- skelbimų labai nedaug. Skandi- 
ti nuo 1958 m. pradžios. Šiuo navai šitai ypatingai pabrėžia, 
metu televizijos aparatais nau- i štai, vienos turistinės kelionės 
dojasi 190,000 suomių. Įdomu, : metu Stockholme autobuso pa- 
kad dienraščiai skelbia ir Tali-1 lydovas, kreipdamasis į apieri- 
no televizijos programas, tačiau kiečius turistus, visiems girdint, 
jos geriau matomos tik tam tik- paaiškino: pas mus kitokia 
rais metų tarpais. Panašiai tvarka — pas mus skelbimų ra- 
kaip ir kituose skandinavų dijo ir TV programose nėra, ir 
kraštuose ar šiaip Europoje, ra- i mes tuo tikrai didžiuojamės.

Teatruos vyrauja Vakarų 
reuertuaras

nių 
ant 
čio 
Ui 
go.

Suomijos teatras — be senes- 
tradicijų, tvirtai atsistojęs 
kojų tik praėjusio šimtme- 
pabaigoje. Tačiau jis grei- 
iškilo, gyventojai jį pamė- 
Veikia 40 profesinių teatrų

ir bent 5,000 mėgėjų teatrinių

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresni ir pigesni alyva” 

TH HEmlock 4-6264
PETRAS STIRBIS

6741 So. Maplevrood Avė. 
Chicago 29, III.

6

“Gilumų žvaigždės” prototi
pas jau pastatytas ir išbandy
tas. Gali operuoti iki 1,000 pė
dų gylio ir išbūti pasinėręs apie 
4 valandas. Jo greitis apie l’/ž

LEARN IBM
KEY PUNCH IN 3 WEEKS 
Morntng—A ft^rnoon—Eventng 

and Sat. Claases 
Call 644—MOS

Rm. 7134 Merchandiae Mart 
4156 N. MUwaukee, Chlcaro 

•333 S. W<xtcrn Avė., Chicago 
5317 Hohman. Hammond. Ind. 
223 N. Geneaee, Waukecan, DL

COMPTOMETER SCHOOL 
(A Victor Comptometer Corp. 

Actlvity.)

mazgo. Juo jau atlikta 65 sėk
mingi moksliniai nėrimai prie 
Puerto Rico, Guadaloupe, Ca- 
pe Verde salų ir Viduržiemio 
jūroje. V. Rdž.

* T <

( O K ” GENERAL SALES MANAGER COAL Pietvakarių miesto daly yra

PETER P. R I N
6940 S. ARTESIAN AVĖ.

Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. atokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas

Tel. RarideBdjM: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BĮ 2-1700

I 
LIETUVĄ

I
i
I

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ.

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED 8TREET TeL YAnta 7-1911

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

i

co.

I 
I

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
1914 West lllth Street 

Didžiausias Paminkime Pianų 
PMtrNkiMMM Viaeme Meste 

elef. —. CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo Kapuuu

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIHYčIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2448 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

1- .

ANT BONUS 
SĄSKAITŲ

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda

MIDLAND 
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

DOVANAS KALĖDOMS
savo artimiesiems 

SIŲSKITE JAU DABAR 
ir tik per

CENTRAL PARCEL 
SERVICE

kurio pagrindinė įstaiga yra

220 South Statė Street
Telefonas WA 2-9S54,

gi B. Vitkaus vedamą skyrių rasite 
2618 West 63rd Street 

Telefonas VVA 5-2466

Maisto produktų siuntiniai, akordeonai ir 
siuvamosios mašinos dabar pristatomi 4-5 
savaičių laikotarpyje.
Turime ypatingai gausų pasirinkimą pre
kių siuntiniams sudaryti. Apsilankykite 
pas mus ir vietoje įsitikinkite.

r

I
I

GARANTUOTĄ SIUN
TINI V PRISTATYMĄ 
rRI MPIAISIU LAIKU 
ATIJKK.AME JAI' 
NET 1« METI".

O’KEEFE BROS. COAL
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas 
6 ' OK

OIL 
KUS

UNIVERSAL SHOE STORE ’j

(Liet, batų krautuvė) YArds 7-0525 
(Virš 40 metų BridgeDorta) 

Naujausio stiliaus batai visai šeimai

3335 South Halsted Street
Chicago, Illinois

Atdara: Kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais duo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

J. F. E5JDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-234^6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhail 3-2108-0)

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

BZEMVANS
TRYS MODERNI1KOB 

AUt-CONDHlONlD KOPLYČIOS

fe*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Aeodacijoe Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tb STREET TeL REpabHc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrgtsU 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
«348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayetto 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
<80“ IJTUANICA AVĖ Tel YArdi 7-3491

TeL YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8 50tb AVĖ. CICERO. IIJ Tai OLynple 2-1908

*
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ŽMONĖS, KURIE IR MIRĖ GYVENA
Grožiui ir laisvei Adalbertas 

Staneikia aukojo visą savo gy- Į 
venimą. Jis sakydavo, kad jo į 

tikrasis pašaukimas yra dailė, 
o diplomatinė tarnyba yra tik 
jo pareiga Lietuvai. Todėl ir 
dirbdamas Užsienio Reikalų Mi
nisterijoje, visą laisvą laiką pa- 
švęsdavo tapybai. Kūrybingame 
savo gyvenime jis nutapė daug 
paveikslų, daug lietuvių, taip 
pat labai daug kitataučių port
retų Italijoje, Prancūzijoje, Vo
kietijoje, J. A. Valstybėse, ir jo 
darbai kaip lietuvio, dailininko, 
liko paskleisti plačiai po sve
timus kraštus.

Albertą Staneiką prisiminus

surengęs savo individualią pa
rodą. Spaudoje visad susilaukė 
labai palankių atsiliepimų. Ku
rį laiką mokytojavo Amerikie
čių Choltenham Art Centr’e. 
Savo studijoje turėjo nemažą 

'studentų. Amerikiečiai dailinin
kai lankėsi jo studijoje, klaus
dami vienokio ar kįtokio pata
rimo.

F. ANDRĮ C NAS

Gyvenimo kelias

dar
paskutiniame laiške Pensylvani- 
jos Dailės Meno Akademijos 
direktoriui rašė: “Paskutinio 
šimtmečio ispanų tapytojai yra 
pirmos klasės koloristai, tikri 
koloristai. Jeigu nori tą žinoti, 
kaip spalvos tikrai atrodė, rei
kia pamatyti: Ispanijos Ferfu- 
ny, Italijos Mantini, Lietuvos 
Čiurlionį”... A. Staneika dalyva
vo su M. K. Čiurlioniu pirmuti
nėse lietuvių dailininkų parodo
se Vilniuje 1906—1907 ir 1908 
metais, o taipgi A. Staneika 
dalyvavo ir paskutinėje Lietu
vos dailininkų parodoje Vilniu
je 1944 metais, prieš apleidžiant 
Lietuvą.

šių metų pradžioje

Krikščioniškų ir plačių pažiūrų 
žmogus

Dailės meną A. Staneika pra
dėjo studijuoti žinomoje Kro
kuvos Dailės Meno Akademijo
je 1904 metais. Vėliau studijas 
tęsė Muenchene 1909 m., Pary
žiuje 1910—1912 m., Romoje 
M12-1918 metais. Italijoje jis bu” įiį-lvataji‘BaŠIT 
išgyveno 20 metų, kur žinomam ■ no Akademijos nil„s ši akade. 
daUimnkų centre Via Margute yra seniausia meno akade. 
turėjo labai gerą, didelę studi
ją ir buvo mokytoju gimnazi
joje. 1921 metais Martyno Yčo 
ir dr; J. Šaulio buvo pakviestas 
bendradarbiauti Lietuvos atsto
vybėje Romoje, kur dirbo iki 
1930 metų. Nuo 1930 metų tar
navo atsakingose pareigose U. 
R. M-jos centre, Kaune.

1940 metais, bolševikams oku
pavus Lietuvą, A. Staneikia vė1 
pasišventė tiktai dailei. Nuo 
1941 iki 1944 metų buvo moky
toju Kauno Meno Institute ir' 
dalyvavo tuo metu rengiamose 
dailės meno parodose Kaune ir 
'Vilniuje. Kauno ir Vilniaus mu
ziejai yra nupirkę keletą jo 
darbų. A. Staneika buvo pasku
tinis laisvai rinktas Lietuvos 
Dailininkų Sąjungos pirminin
kas.

Nuo 1944, penkeris metus gy
vendamas Vokietijoje, yra nu
tapęs taipgi daug vertingų pa
veikslų. Po visų paskutiniojo 
karo sunkumų ir vargingų me
tų Europoje, 1949 metais at
vykęs į J. A Valstybes, A Sta
neika turėjo laimės apsigyven
ti labai gražiam Wyncote, Phi
ladelphijos rezidencinėje sekci
joje, arti jo taip pamėgtos gam
tos, tarp sodų ir gėlių, kur tu
rėjo didelę, dviejų kambarių, 
studiją. Dabar A. Staneika ga
lėjo pasišvęsti tik dailei ir gy
venti pilnu, įdomiu, kūrybingu 
gyvenimu.

Tarp amerikiečių

Čia J. A. V-bėse A. Staneika

A. Staneika buvo ne tik di
delis klasinės muzikos mylėto
jas, bet taip pat labai mėgo 
knygą. Lietuvoje jis buvo Kny
gų Mylėtojų Draugijos narys 
ir turėjo didelę savo biblioteką. 
Aštuonerių kalbų žinojimas lei
do jam plačiai ir nuodugniai 
susipažinti su kitų kraštų lite
ratūra, poezija, filosofija, me
nu. Jis giliai domėjosi visomis 
filosofinėmis kryptimis ir įvai
riomis pasaulėžiūromis. Surišti 
velionį su panteizmu bei jogų 
mokslu, taip, kaip buvo suges- 

j tijuota spaudos skiltyse, yra 
l klaidinantis dalykas. A. Stanei
ka visad buvo gilus krikščionis 
ir krikščioniu pasiliko iki savo 

I paskutinės gyvenimo dienos. 
Velionio stiprus tikėjimas ir jo 
lakai gilus dvasinis gyvenimas 
visada darė kitiems stiprų įspū
dį.

Tėvas ir sūnus

Jo altruistinis būdas, gilus 
humaniškumas ir didelis valin
gumas atsispindėjo visame jo 
gyvenime. Atrodo, jog daug bū
do savybių jis paveldėjo iš sa
vo tėvo, kuris buvo didelės va
lios žmogus ir atkaklus kovoto
jas su rusų caro valdžia: buvo 
1863 metų sukilėlis, septynis 
kartus sužeistas, paskutinį kar
tą kazokų būrys perjojo per jį, 
sužeistą į galvą, miške. Nepa
vykus sukilimui, tėvas turėjo 
bėgti iš Lietuvos. Pasitraukęs 
iš Lietuvos, tėvas buvo Italijos 
nepriklausomybės kovų dalyvis 
Garibaldžio pulkuose.

Muzika, intelektualai ir 
turtingieji

Dail. Adalbertas Staneika su žmo
na prie Philadelphijos meno mu-

Į ziejaus.Į

miją, J A V-bėse. Taip pat buvo 
narys Old York Read Meno Są
jungos. Gyvendamas Wyncote, 
nutapė nemaža lietuvių ir daug 
amerikiečių portretų, taip pat 
tapė peizažus bei kompozicijas. 
Dalyvavo su kitais dailininkais 
rengiamose parodose ir buvo

Visą gyvenimą A Staneika 
niekad nedirbo ir griežtai atsi
sakė dirbti komerciniam menui. 
Dailės meną jis laikė idėjiniu 
darbu ir todėl komercinio dar
bo mintį jis griežtai atmesda
vo.

Tapydamas savo studijoje, 
visad naudojo klasikinę muzi
ką, nes laikė tapybą ir muziką 
einančias ranka rankon. A. Sta
neika tikėjo, kad muzika pade
da kūrybai. Jis mieliau tapyda
vo portretus rašytojų, intelek
tualų, dažnai neturėjusių pini
gų apmokėti už darbą, negu ge
rai apmokėtus turtingų žmonių 
veidus. Tapyboje naudojo ne 
vien aliejų, bet taip pat tempe
rą ir pastelę. Iki paskutinių die
nų labai rūpinosi, kad tik ga
lėtų užbaigti savo didesnius 
darbus, kompozicijas.

A Staneika taipgi Čiurlionio 
genijaus gerbėjas vis rūpinosi, 
kad mūsų genialusis M. K. Čiur
lionis būtų parodytas pasauliui, 
išleidžiant jo darbų spalvotų 
reprodukcijų rinkinį - monogra
fiją, nes Čiurlionio spalvos ir 
kompozicija yra visas didingu
mas, o nespalvota monografija 
neatsiektų tikslo. A Staneika _

Dail. Adalbertas Staneika savo studijoje Wyricote, Pa., 1958 m.

Adalbertas Staneika Muziko Avajou šeimos portretas

I
nepalaužiamai tikėjo į Lietuvos 
išlaisvinimą.

Adalbertas Staneika visada 
stovėjo arti politikos. Iki pat 
paskutinių dienų jis labai sie
lojosi Lietuvos išalisvinimo by
la. Per eilę metų A Staneika 
korespondavo su formuojančiais 
ir JAV užsienio politiką lemian
čiais sluoksniais Washingtone. 
Ne kartą jo nuomonė yra tu
rėjusi lemiamos reikšmės. Jis

Adalbertas Staneika Dr. Juozo Nemeikšos portretas

Žmogus, diplomatas, 
visuomenininkas

• Reikia aplankyti. Antano 
Tamošaičio dailės paroda Čiur
lionio galerijoj dar atidaryta 
šiandien nuo 12 v. iki 9 v. v. ir 
rytoj (sekmadienį) nuo 10 v. 

: iki 9 v. vakaro.
Keletas atsitikimų iš A. Sta- 

neikos gyvenimo gana daug pa
sako apie jo4, asmenį. Romoje 
kartą už vieną paveikslą A. Sta
neika gavo labai vertingą žiedą 
su brangakmeniu. Tą žiedą jis 
tuojau padovanojb savo drau
gui, nes niekad nenešiojo jokių 
papuošalų.

Kai A. Staneika atstovavo 
Lietuvą Italijoje, viename la
bai dideliame Lietuvos vyriau
sybės užpirkime A. Staneika, 
panaudodamas turėtus ryšius 
ir pažintis, sutaupė Lietuvai 4 
milijonus litų, aplenkdamas 
agentus ir prieidamas tiesiog 
prie ministerijos, tačiau atsisa
kydamas turėti iš to bet kokios 
asmeninės naudos. Taipgi dėka 
asmeninių pažinčių su didžiųjų 
Romos dienraščių redaktoriais 
A. Staneika visada labai sėk
mingai nušviesdavo Klaipėdos 
ir Vilniaus bylas italų spaudo
je, sukeldamas viešosios opini
jos palankumą Lietuvai.

Būdamas Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus vyriausiu įgalioti
niu karo belaisvių reikalams 
Lietuvoje, ne kartą išgelbėjo 
mūsų krašto prestižą prieš 
JAV ir Anglijos Raudonuosius 
Kryžius. Pareigą tarnauti savo 
kraštui ir savo žmonėms A 
Staneika gyvai jautė ir poka
rio metų Vokietijoje, šitą ypač 
akivaizdžiai turėjo progos ste- 

. bėti buvusi Ravensburgo lietu
vių kolonija.

A Staneika mirė 1962 me
tais vasario mėn. 17 dieną 4 
vai. ryto nuo širdies smūgio 
(ne nuo kraujo išsiliejimo į 
smegenis, kaip per klaidą spau
doje buvo rašyta). Mirė pilno
je sąmonėje, sakydamas, kad 
mirties nėra ir kad yra tik am
žinas gyvenimas, kur vėl visi 
susitinka.

— Pasaulis yra pilnas nusi
minimo ir rūpesčių, skurdo ir 
ligų. Jam reikia daugiau saulės 
šviesos, jam reikia linksmų žmo 
nių, kurie išspindi laimę, žmo
nių, kurie kitus paguodžia, o 
ne dar labiau juos prislegia, jų 
dvasią sustiprina, o ne sugriau
na ją. —O. Swett Marden

• Lietuvis Amerikos grafikos prūsų kronikos, baudžiavinės 
parodoje. Rugsėjo 21 d. Chica- priespaudos dokumentai ir kt. 
gos Meno Institute atidaryta Retenybė rankraščių skyriuje, 
reprezentacinė Amerikos grafi- tai Kr. Donelaičio “Metų” poe- 
kos paroda “American Prints 
Today — 1962”, kurioje daly
vauja ir Romas Viesulas su sa
vo spalvota litografija “Rhi- 
No”. Paroda, skaitoma, esanti 
“a cross section of American 
graphic arts”. Tuo pat metu ta 
pati paroda atidaryta Bostono 
Muziejuj, Cincinnati Muziejuj, 
Los Angeles County Muziejuj, 
Whitney Muziejuj New Yorke, 
Philadelphijos Muziejuj, Achen- 
bach Foundation of Graphic 
Arts San Francisco ir National 
Gallery WashingĮtone. Visur ji 
truks apie mėnesį. Vėliau (lapk
ričio mėn.) ta pati paroda bus 
rodoma ir kituose muziejuose: 
Baltimorėj, Clevelande, Detroi
te ir užsieniuos.

• Nauji lituanistiniai leidiniai 
vokiečių kalba. Gustav Rank: 
Die Bauemhausformen im bal- 
tischen Raum (Sodiečių namo 
formos Pabaltijo erdvėje) 
(Marburger Ostforscherungen 
17 t.), Marburg 1962. XVI, 120 
psl., 58 pav., 11 lent. Kaina 
DM 24. Veikale liečiama taip 
pat lietuvių sodžiaus statyba ir 
cituojami lietuvių mokslininkų 
S. Daukanto, J. Gimbuto ir kt.

I veikalai.
Ernst - Albrecht Plieg: Das 

Memelland 1920—1939. Deut- 
sche Autonomiebestrebungen 

į im litauischen Gesamtstaat 
(Klaipėdos Kraštas 1920—1939. 
Vokiečių autonominiai siekimai 
bendroje Lietuvos valstybėje). 
(Marburger Ostforschungen 19. 
t.). Marburg 1962. XII, 268 psl. 
Kaina DM 27.

• Apie P. Pakarklio palikimą.
Lietuvos Mokslų akademijos 
centrinės bibliotekos rankraščių 
skyriuje neseniai baigta tvar
kyti palikimas, priklausęs miru
siam prof. Povilui Pakarkliui. 
Tai rankraščiai, dokumentai, | 
įvairios retenybės. Esama dau-1 
giau kaip 2,000 rankraščių vie
netų lietuvių, rusų, vokiečių, 
lenkų ir lotynų kalbomis. Kaip 
Vilniaus radijo atstovui papa- į 
šakojo rankraščių skyriaus ve
dėja Juodvalkienė, rankraščiuo
se esama daug originalios, nie
kur nespausdintos medžiagos. 
Gausi archyvinio turinio medžia
ga _______ ___ =
mai, istorijos šaltinių užrašai, l. šimučio sūnus?

to ranka rašytas rankraštis — 
originalas, be to, esama ir pir
mųjų lietuviškų laikraščių, vo
kiškomis raidėmis, egzemplio
riai. Prof. Pakarklio palikimas 
buvo gautas 1960 m„ iš velio- 
nies sesers Onos Bugailiškienės.

• Kiek Lietuvoje išleista kny
gų? Lietuvoje pasirodė Knygų 
rūmų parengtas dviejų dalių 
leidinys “Lietuvos TSR spaudos 
statistika 1956—1960” Apie lei
dinį rašydamas J. Kurliandči- 
kas (“Literatūra ir Menas”, 34 
nr.) pastebi, kad iš paskelbtų 
lentelių matyti, jog per 20 metų 
Lietuvoje išleista 22,573 kny
gos ir brošiūros 156 mil. egz. 
tiražu. (Leidinių skaičius ma
žas, nes metams išeitų per 1,000 
knygų, brošiūrų, tuo tarpu kai 
laisvoje Lietuvoje per metus 
tas skaičius siekdavo per 3,000 
pavadinimų. O milijoninis tira
žas daugiausia liečia agitacinio, 
propagandinio turinio leidinius 
— E.). Per 1956—1960 metus 
lietuvių k. originalios literatū- 

! ros išleista 562 knygos (7,921.8 
tūkst. egz. tir.). Iš kitų kraštų 
rašytojų dauigausia versta 
prancūzų rašytojų kūrinių (58 
knygos), o iš sovietinių sateli
tinių kraštų — lenkų rašytojų 
(37 knygos).

t

Dr. Leonardas šimutis, jau de
šimt metų dėstąs muzikos mokslo 
dalykus ir diriguojąs studentų cho 
rą Chicagos Mokytojų kolegijoj, 
Chicagos miesto Švietimo tarybos 
ir Mokytojų kolegijos vadovybės 
yra pakeltas ekstraordinariniu 
(associate) profesoriumi. Jisai yra 

redaktoriausmonografiniai tyrinėji- “Draugo”

CAMBRIDGE ATIDARYTAS
ELEKTRONŲ EKSELERATORIUS

pat visų tyrimų pranešimus. So
vietai pagal amerikiečių brėži
nius stato lygiai tokį patį ekse- 
leratorių pas save su visomis 
detalėmis, tik jie atsilikę nuo 
amerikiečių kokiu pusmečiu ar 
metais. Pradėjus rengti šį ekse-

Harvardo ir MIT universite
tų bendromis jėgomis ir Ato
minės Energijos Komisijos pi
nigais pastatyto ekseleratoriaus 
atidarymas įvyko 1962 m. rug
sėjo mėn. 14 d Iškilmėje daly
vavo arti 300 fizikos mokslinin
kų ne tik iš garsiųjų Amerikos leratorių, jų fizikai čia lanky- 
universitetų, tyrimo laboratori
jų, bet taip pat ir iš kitų pasau
lio kraštų: Anglijos, Austrijos, 
Australijos, Italijos, Egipto ir• 
kitų. Buvo pakviesti ir Sovietų 
Rusijos mokslininkai, bet jie ne
atvyko. Jie šitam nerodė jokio 
intereso. Mat, šio ekselerato
riaus autoriai siunčia visus da
vinius ir brėžinius jiems, o taip

davosi. bet dabar atvažiuoja tik 
retkarčiais kai kuriems pasitik
rinimams. Gi viešame atidary
me jie nepasirodė.

Kai Amerika, planuodama ir 
darydama tyrimus ir bandymus, 
išleidžia milijonus, tai sovietai 
gauna tuos davinius be cento 
išlaidų.

Apie patį ekseleratorių ir ja
me daromus tyrimus mano bu
vo rašyta “Elektronų tyrimai” 
Draugo 1962 m. rugsėjo 8 d. lai
doje. Tik per klaidą raštas bu
vo atspausdintas dr. V. Lito 
vardu.

Nuotraukoje matome Camb- 
ridge Elektronų Akseleratoriaus 
Adikacijos dalyvius, fizikos 
mokslininkus akseleratoriaus 
eksperimentų salėje požemy. 
Užpakalyje cemento Uokai ap
saugai nuo radiacijos, o už jų 
tunelyje pats žiedinis akselera
torius. Šioje požemio salėje vyks 
elektronų tyrimai. Nuotrauka 
CEA. P. Žičkus
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