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AL Bendruomenės taryba pir
majame savo suvažiavime jieš-
kojo priemonių saugoti lietuvy
bei, kurios turinj sudaro kalba, 
kultūra, švietimas, tradicijos ir 
kt. Šiam reikalui visų pirma pa
čioj Bendruomenes valdyboj įve 
darni trys specialūs postai: vie
nam jos nariui pavedama ypa
čiai rūpintis lietuvišku švietimu, 
k tam nariui — kultūriniais rei
kalais ir trečiam nariui — kul
tūrine 'nformacija (lietuvių ir 
anglų kalba). 

Toliau Bendruomenės taryba 

T a d 

sąjungos, lietuvaičių seserų vie
nuolynų, jaunimo bei sporto o r - m a l i n i ų dalykų ir to paties pa-
ganizacjų atstovai bei atstovės geidaudamas iš kitų, noriu čia 
ir toliau atskiri asmenys, dirbą p akartoti prncipinį savo nusis-
švietimo darbą ar juo domįsi. tatymą Kultūros fondo atžvil-

Švietimo Tarybos tikslas bū- ^ k u r j t a i p p a t aiškiau ir 
tų visi mūsų lietuviško švietimo Bendruomenės tarybos suvažia-
bei auklėjimo rūpesč'ai ir reika- vime: 
lai: pamokų lentelės, programos,I "Steigdami JAV Kultūros 
vadovėliai, skaitiniai, jaunimo f o n d ą g a i e tume eiti dviem ke-
stovyklos ir t.t. ija į s 

Jungtinis vbų kultūrinių insti- Pirmasis kelias — s teg t i Kul, 
tuciju susirinkimas ' t u f f o s &>"<*** 'pagal Vokietijoje 

T„ lx_ „ , . . -. priimtus įstatus. Tai būtų sava-, 
Kultūros fondas ir abi Tary- r .... ' ~ . .. ~~ mmmmm I 

rankiška organizacna su savo 

to? Tai Uk galimybės užsipuidi- j . Augustaityte -Vaičiūniene 
nėti š ą instituciją" ( iš liepos 
16 laiško). 

Iš kitos pusės labai aiškus 
Bendruomenės tarybos pasisa
kymas: LB Kultūros fondas. 

Nebūdamas linkęs svyruoti 
dėl antraeilės rekšmės ar for-

*\ 

pas i sakė už t r i jų inst i tuci jų s tei bos savo s r i t i es d a r b a i s r ūp in - ' s k y r i a i g a p v g a r d o r n i g įr centru 
girną - tai Kultūros fondo, Kul 
t ū r o s t a r y b o s i r Šviet imo t a r y 
bos. 

Kultūros fondas 

Pagal Bendruomenės taryboj 
vyravusias įtaigas Kultūros fon 
das, kaip reikalauja ir pats var 
das, savo esme turėtų būti in-
sttucija lėšoms telkti. KF lėšas 
sudarytų: a) Bendruomenės ta 

tusi individualiai. Šios visos in 
stitucijos taip pat turėtų ir at
skirus vadovaujamuosius savo 
organus: savo pirmininkus, sek
retorius ir t.t. Posėdžių rinktų
si pagal reikalą. 

Tačiau būtų momentų, kai bū 

Tačiau tokio pobūdžio organiza
cijai matau dvi kliūtis. Viena 
— kad Kultūros fondas būtų ly
giagretė organizacija pačiai Ben 
druomenei, taip (pat suorgani
zuotai iš apylinkių, apygardų ir 

Kaip stovyla Šventovės iškarto j , tėvų namų lange stovėjai, 
Po kojom ošė jūra duona ir vynu liūliuojančiais laukais... 
Nebesulaikomo buvimo ūžesiais plasnojo vėjai 
Kvieslių takais ir tavo kvepiančiais plaulcais. 

Tada žinojai, kad per tolin grojantįjį mėlį 
Pareis kas vakaras pala:mintų dienų lengva rimtis, — 
Pabers kieme takely sidabrinį ašarotą smėlį 
Mėnulio, gintariniais pirštais, iškasyta pilnatis. 

Ir tokia vėsuma gaivinančia tėkme sruveno 
Nuo obelų lydėjimo, nuo drebančiųjų jovaro šakų. . . 
Nuo ąžuolo, kuris čia gimė, augo ir paseno, — 
Nuo lūžtančių žaliakasc banga pusiaumirkų lankų. .. 

Nuo upės audeklo išnarstytų šilkinių nyčių, —~ 
įaudusių žvaigždes vandens gyvam pliene, 
Nuo karklų, varvančių pilkšvu medum, katyčių, 
Nuo tolumų, siūbuojančių plačia sutartine. 

Kaip taurė perpilta, diena ir vakaras savy netūpęs, 
Rageliais devifnbalsiais liejosi ir tilo nuostabiai. 
Ir paskutinį džiaugsmą išmetė stotelėj traukinys sušvilpęs. 
Kaip laimę pasakoj, dienų vainiko lapelius skabei. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Nelės Mazalaitės romanas I • A. Rinkuno "Kregždutės" 

"Negestis", išleistas Lietuviškos j UI dalis jau yra knygų rinko-
Knygos klubo, jau yra knygų j je ir galės būti panaudota mūsų 
rinkoje. Knyga turi 206 pusla- j moksleivių, prasidėjus pamo-
pius ir yra bene pats geriau- Į koms. Knyga skirta tėvynės pa-
sias iki šiol pasirodęs šior au- žn'mui: Lietuvos geografijos, 

ras susirinkimas. Tok] reikalą 
nustatytų pats gyvenimas. Bet 
vienu atveju bendras susirinki 

rybos nutartos apylinkių ir se- m a s t u r i DŪti ir nuostatuose nu-
niūnijų metinės įmokos (1956 
m. nuo pagrindinio tautinio so
lidarumo 1 dol. įnašo paskirta 
20c'r), b) nuolatinių KF rėmėjų 
metiniai mokesčiai, c) lietuviš
kų parengimo pelno 2 T , d) me
cenatų, draugijų, įmonių ir kitos 
aukos, 2) palikimai ir kitos pa
jamos. 

Pagrindinis KF tikslas būtų 
remti ir skatinti lietuvišką švie
timą, tautinę lietuvių kultūrą, 
padėti kultūrininkams jų darbą 
dirbti, leisti veikalus ir kitokius 
leidinius. 

Šiam re'kalui KF kasmet skir
tų premijas už svarbiausius kul
tūrinio lietuvių gyvenimo laimė
jimus ir k "tais būdais bei prie
monėmis tuos laimėjimus ska-
f n t ų bei iškeltų. 

Vyriausiąją KF valdybą iš nu 
matyto skaičiaus narių kvieti
mo būdu sudarytų Bendruome
nės valdyba. Kultūros fondo vai 
dyba, a) tvarkytų ir ugdytų KF 
iždą, b) palaikytų santykius su 
Bendruomenės valdyba, c) vyk
dytų KF atitenkančius nutari
mus, d) skelbtų KF apyskaitas, 
e) apskritai rūpintųsi v'sais KF 
reikalais. Atskirose vietovėse 
KF reikalais rūpintųsi KF val
dybos pakviesti įgaliotiniai. 

KF apyskaitas, patikrintas 
Bendruomenės Kontrolės komi
sijos, bendra tvarka svarstytų 
ir tvirtintų Bendruomenės tary
ba. 

KF veiklai reikalingas taisyk
les leistų Bendruomenės valdy
ba. 

• centro. Dviejų visuotino pobu-tų reikalingas ir visų jų bend- ... , ... ., . f. • • i - m i • M i dzio savarankiškai ve kiančių or 

Stasys Barsdukas 

matytas. Būtent sausio mėn. pir 
mojoj pusėj kasmet turėtų įvyk 
ti bendras KF ir abiejų Tarybų 
susirinkimas, kuriame turėtų 
būti apžvelgtas praėjusiųjų me
tų kultūrin's ir apskritai lietu
viškasis gyvenimas, jis įvertin-
tas ir paties susirinkimo nusta
tytu būdu išskirti svarbiausieji 
to gyvenimo laimėjimai ir Kul
tūros fondo biudžeto ribose pas
kirtos už juos premijos arba 
kitaip jie atžymėti. 

Motyvų šiam projektui 
bejieškant 

Kultūros taryba 

Pagrindiniai šio projekto bruo 
žai sus'dėstė po pasisakymo 
Bendruomenės tarybos suvažia
vime ir po susirašinėjimų su at
skirais suinteresuotais asmeni
mis. Dabar jis pateikiamas pla
tesniam dėmesiui ir kritikos ug
niai. Nelaikau šio projekto ko-

I k'a nepasiekiama tobulybe, bet 
jam ginti randu šių motyvų: 

Ji turėtų susidėti iš 10 - 15 1) Bendrasis kultūrinis mūsų 
narių, taip pat Bendruomenės gyvenimas organizuojamas Ben 
valdybos kvieč'amų. Visų pirma druomenės ribose, dėl to orga-
šios tarybos nariais turėtų būti n'zaciniu atžvilgiu jis pasidaro 
lietuviškų kultūrinių institucijų vienalytis. Šioj vietoj dėl to pa-
ir kt. vienetų atstovai: Lituanis s'sakau prieš tas pastangas, ku-
tikos instituto, Kultūros insti- rios prasiveržia į viešumą mū-
tuto, Lietuvių Profesorių drau- su spaudoje. Pvz. liepos 18 d. 
gijos, Lietuvių Rašytojų drau- "Draugo" kronikoj buvo įdėta 
g i jo s , L i e t u v i ų Žurnal i s tų są jun žinia, kad " K u l t ū r o s f o n d a s į a u 
ąps ir kt. Toliau jos nariais tu- gauna konkrečias formas... Chi-
rėtų būti kviečiami lietuvių kul- cagoje keletas žmonių organi-
tūrai vpaUngų nuopelnų turį zuoja jo branduolį ir greitu la:-
paskiri mokslininkai, literatai, ku numatoma sudaryti Kultūros 
muzikai, dalininkai, aktoriai, fondo tarybą, kuri paruoš jam 
da'ninmkai ir t.t. Į atitinkamą statutą ir išsirinks 

Kultūros tarybos tikslas bū- valdybą". Čia kyla keli klausi-
tų visi bendrieji kultūriniai mū- mai: ar KF steigiamas ka'p sa-
sų rūpesčiai ir klausimai, ku- varankiška organizacija? ar f 
riuos kelia pats reikalas arba žada veikti šalia Bendruome-
gyvenimas. nės? ar čika^iškių KF skiria-

« ,»nA« J . m a s t i k Chicagai ar visai JAV 
Švietimo taryba | teritorijai ? 

Ji turėtų ta'p pat susidėti iš Arba St. TamulahVs, antai, ra-
10 — 15 narių, taip pat Bend- šo, kad "K. fondui — Dieve sau 
ruomenės valdybos kviečiamų, gok — nepridėkite jokių jį siau-
Šios tarybos nariais visų pirma rinančių ir apribojančių etikečių 
turėtų būti Lietuvių Mokytojų] (pvz. L. B-nės K, Fondas). Kam 

gan i za c i jų būtų aiškiai perdaug, 
juo labiau, kad jų ir tikslai bū
tų labai artimi. Antra kliūtis — 
pačios suorganizavimo galimy
bės. Didelių sunkumų turi Bend
ruomenė, tad ar būtų pakelia
ma imtis dviejų visuotinių or
ganizacijų steigimo darbo? Juk 
pastangos ir rūpestis vėl turė
tų atitekti daugiausia tiems pa
tiems žmonėms. Be to, šaldo ir 
Oevelando pavyzdys, kur buvo 
mėginta steigti LKF skyrių, ir 
jis liko viena s vienintelis visoje 
Amerikoje (šiandien jį siūlo lik 
viduoti jau pati jo valdyba). 

Todėl tenka pasisakyti'ui ki
tą kelią — Kultūros fondą steig 
ti prie Lietuvių Bendruomenės 
kaip jos dalinį". 

v 2) Bendrinio kultūrinio lietu
vių gyvenimo organizacinis vie
nalytiškumas įgalintų mus iš
vengti ir bendrųjų organų per
tekliaus. Tik pagalvokime: Ame 
rikos Lietuvių taryba, Bendruo
menes taryba, Kultūros taryba, 
Švietimo taryba, Kultūros fon
do taryba, Chicagos Apygardos 
Kultūros taryba ir t.t.! Iš kitos 
pusės Bendruomenės ribos ne
užkerta kelio į bendrąjį darbą 
traukti kultūrines mūsų insti
tucijas bei organizacijas: kaip 
matyti iš šio pranešimo, balsas 
bus dudoamas Lituanistikos in
stitutui, Kultūros institutui, Pro 
fesorių draugijai, Lietuvių Ra
šytojų draugijai, Mokytojų są
jungai ir kt. 

3) Nevienas gali suabejoti, ar 
tik nenerdidelis vaidmuo skiria
mas Bendruomenės valdybai: ji 
kvies" anti Kultūros fondo ir Ta
rybų narius. Man atrodo, valdy
ba reikėtų pasitikėti, juo labiau, 
kad už jos nugaros stovi Bend
ruomenės 'taryba, vyriausiasis 
rinktinis Bendruomenės orga
nas, savo sudėty turįs gražų bū
rį kompetentingų ir patyrusių 
žinomų mūsų švietimo 'r kultū
ros reikalams. Bet jei kieno šir
dį varstytų baimė dėl demokra
tinio princ'po siaurinimo, neduo 
dant Kultūros fondo ir tarybų 
na r iu išs ir inkt5 , t es iū lo j ie ge
resnį būdą Kultūros fondui ir 
Taryboms sudaryti. Svarstysi
me. 

4) Apskritai pageidaučiau, 
kad mes neįklimptume į forma-
lybų svarstymus bei nagrinėji
mus. Jie gaišina laką, eikvoja 
energiją i r neduoda naudos. Ge-

vario varių 

torės veikalas. Siužetas — labai 
aktualus: tremtinė Danguolė, 
kurios vyras yra išvežtas į Si
birą, Amerikoje pripuolamai su 
sipažįsta su skyrybų bylomis be 
siverčiančiu advokatu Philipu ir 
su juo civiliškai susituokia. Dan 
guolė pergyvena gilias proble
mas tarp ištikimumo savo iš
tremtam vyrui ir naujai pamil
tam žmogui. Gili įtampa susida
ro joje tarp jos lietuviškose tra
dicijose brendusi o .charakterio 
ir susidariusių naujų gyvenimo 

Už vario vartų angelas ledinę fleitą pučia, 
Nusiskmt neleidžia nė vienos dienos žalios... 
Kaip paliktuos namuos, graudu ir tuščia.... 
Užgriuvę metais angos grįžti atgalios. t 

Girdžiu, kaip ji auksinių lapų rūbais čeža... 
Išliejus paskutinį kraujo lašą, Ugai negyvens. 
Paleidus klaidžiot verkiantį mažutį pažą, 
Numirs, kaip miršta paskutinis vakaras rudens. 

O mane veda angelas, sumušęs fleitą, 
Per jūrą ištiestais sparnais sušalusių drugių, 
Kur tiek šviesos, tiek džiaugsmo ir nusivylimo eita, 
Tiek daug, apakusių nuo saulės, neregių. 

fondas ir bent viena ar ir abi 
Tarybos pradėtų veikti ne kur 
Htur, tfk Chiįagoj, ^Amerikos 

lietuvių sost inėje 
Baigdamas dar porą žodelių 

mūsų spaudos žmonėms. 
Jūs dirbate labai svarbų ir at 

sakingą darbą. Jūsų plunksna 
formuoja žmonių nusistatymus 
ir nuotaikas. Jūs galite paskatin 
ti imtis darbo arba nuo jo at-

Nelė Mazalaite 

veikimą. 
-

Kompoziciniu atžvilgiu veika-

aplinkyb'ų. Iškyla doriniai, reli-
gin'ai, tautiniai konfliktai, ku
riuos autorė meistriškai spren
džia. Autorė puikiai orientuoja-

grasinti. Jūsų širdies ypač rei-' »i pavaizdavime dviejų kultūrų 
kalingas kultūrinis mūsų gyve- j susidūrimo, ryškiai piešdama jų 
nimas. Ir kaip būna sunku, kad įvairias apraiškas ir tarpusavį 
geriausias vietas savo laikraš
čiuose Jūs atiduodate tokiems 
pvz. Rosenbergų vaikams, pabė
gusiam šiaurės Korėjos puska
rininkiui, žuvų sukandž'otam Ar 
gentinos plaukikui, Mussollinio 
žudikui ir pn. dalykams, o pro 
kultūrinio gyvenimo įvykius ne
retu atveju praeinate visai ne
girdomis. Ir tada klausi: ar nu 
sipelno tie įvykiai tokios nelygy
bės ir skriaudos? Brangūs Bi
čiuliai, apie daug ką informuo
dami, nepagailėkite geresnės 
vietos ir platesnio žodž!o ir mū
sų kultūriniams rūpesčiams. Vie 
šai to iš Jūsų prašau. 

etnografijos, istorijos ir gamta
mokslio pradmenims pagal nau
ją JAV ir Kanados lituanistinių 
mokyklų programą. Puošnų tri
jų spalvų viršelį nupiešė dail. 
T. Valius. Knygą išleido Bosto
no Lietuvių Mokytojų sąjunga 
š i a s metais. Knyga turi 231 pus 
lapį ir Lietuvos žemėlapį. Kny
ga gausiai papuošta Lietuvos 
vaizdais. 

Knyga turi dvi dali: pirmojo
je yra pavaizduota lyg vaikų ke 
lionė į Lietuvą, steng'antis į vis
ką žiūrėti, ka'p žiūrėtų Ameri
koje augęs vaikas. Parinktas be 
letristinis kelionių aprašymo sti 
liūs. Norint vėl pertiekti labiau 
surf Memihtą med^7agą, duota 
antroji dalis — Lietuvos istori
jos, geografijos ir gamtos paži
nimo pakartojamoji santrauka. 
Čia daugiau laikomasi chrono
loginės tvarkos. Tekste yra ne
mažai eilėraščių Mairon'o, Vysk. 
Baranausko, Vaitkaus, Vaičiū
no, Binkio, Babicko ir kt., bei 
prozos ištraukų Vaižganto, Krė
vės, Žemaitės. 

Rašydamas šį vadovėlį auto
rius pasinaudojo talka dr. A. 
Šapokos, lėkt. A. Bendoriaus, 
mok. VI. Kulboko, mok. K. Moc
kaus, J. Kapočiaus, prof. J. Kup 
rionio, K. šcesuulcvičiaus, mž. 
J. JasVievi&aus, prof. A. Salio. 
Žemėlapį nubraižė S. Šetkus 
(gaila, kad šis — išspausdintas 
kiek blankia žalia spalva — nė
ra ryškus). 

Autorius dar planuoja išleisti 

Rūpintojėlis Vyt. Kašubą 
Sis mūsų skulptoriaus kūrinys 

bus didžiajame altoriuje lietuvių 
pranciškonų statomos Prisikėlimo 
b a ž n y č i o j e T o r o n t e , K a n a d o j e . L i e -
tuvoje šiuo metu okupantų b. lše>vf-
kų naikinami mūsų kryžiai su Rū
pintojėliais, už tat tremtyje norima 
tą lietuviškos liaudies įkvėptą kū
rinį — Rūpintojėlio statulą — pa
gerbti. Pagerbiamas Kristus šioje 
mūsų liaudies dažnai atkurtoje, iš
vaizdoje. Statula 5 pėdų augščio, 
jau išvežta į Torontą. Kai tik bus 
pabaigta statyti bažnyčia, šią vnsa 
rą ar rudeniop, Rūpintojėlis bus 

nau imtis pabeg darbo, o bedir-1 įkeltas į didjjį altorių. Tai bus pir-
bant paaiškės įvairus formali- .mas toks įvykis lietuvių bažnytinio 
niai trukumai, ir juos pataisysi- ! m.eno. į f ^ j e . Toronto lietuviai 

«_ . . ' • , , ę ipirmiep Rupintojel} išaukština ša
me. Netrukus savo darbą pra- v o a u o r įu je , dabar persekiojamą 
dės Bendruomenės valdyba — bedieviškų raudonųjų okupantų, 
kaip pradžoj pageidavau, ateiki Dai l. Vyt. Kašubą, kurs sukūrė 
me jai į pagalbą ir talką savo šią statulą, rugpjūčio 15 d. sulau-
patarimais, nurodymais s a v o s u i k i a 40 m- ^ amžiaus -sukakties, 
gebėjimu ir darbu. Yra visuoti-' s™vto™ ** i * " įf d

s
arbštu8' 

© J M ' u u u pačiame savo pajėgume ir iš jo ga-
nis pageidavimas, kad Kultūros iįm§ daug tikėtis. 

• Cezario, tokiu pavadinimu 
parašyto Mirko Jelusič romano, 
visos trys dalys jau yra knygų 
rinkoje. Išvertė A. K. Puida, 
antrą laidą parūpino Terra. Pir
moji laida buvo pasirodžiusi 
•1935 mdtais, kaip Literatūros 
Panteono leidinys, knygų rin-
korv paleistas Spaudos .Fondo. 

Autoriaus pavardė slaviška, bet 
jį taipgi savinasi austrai. Jis 
buvo veiklus kultūr'neje srityje, 
vadovavo teatrui ir mėgo rašy
ti istorinius romanus. Be Ceza
rio | lietuvių kalbą yra tas pats 
A. K. Puida išvertęs jo roma
nus: Don Žuanas, Hanibalas, 
Kromvelis. Vėliau Jelusič dar 
parašė romaną apie princą Eu
genijų (sapnas apie Reichą) ir 
knygą apie Jėzų (Tiesa ir Gy
venimas). 

Naujai išleistoji knyga skaito 
ma lengvai, duoda daug informa 
cijų apie Romos valstybės au
gimą paskutiniame šimtmetyje 
prieš Kr'stų, populariai pertie-
kia daug istorinių žinių i r pla
čiai supažindina, beletristinėje 
formoje, su Cezario asmeniu, jo 
karais, jo kultūrinėmis ir vals-
tyb'nėmis reformomis. Tač'au 
autoriaus palankumas respubli
kinėms valstybės institucijoms 
yra gerokai ribotas ir vietomis 
prasikiša tendencijos augštinti 
autoritatyvin'us Cezario palinki
mus. Gaila, kad vertėjo palikta 
nemažai kalbos klaidų, neišveng 
ta nei korektūros suklydimų. 

las sudarytas labai vykusiai, ketvirtą "ICregidutės" dalį, skir 
charakteriai ryškus, psichologi- tą lietuvių literatūros istorijos 
nis jų įžvelgimas gilus, intriga pradmenims. 
stj'.prl, kad knygą daro viena 
iš pirmaujančių tremtyje ir mes 
ją savo skaitytojams labai re
komenduotume. Skaitytoją pa
gauna ne tik įvykių pynės, bet 
ir mintys, kurios priverčia stap-
telti ir pagalvoti, o jų čia gau
su. Pvz.: Visoks nuostolis gali 
būti išlyginamas, tiktai ne tai, 
kad prarandi žmogų... Nėra to
kių mažų n'ekų žmonių gyveni
me ir santykiuose, kurie nereiš
kia ką nors didelio... Žmogus 
yra nuolaidus tik pats savo sen
timentams, — kitų atrodo juo
kingi... Knygos yra daiktai, ku
rie sugyvena su bet kokia kalba 
ir vieta... Širdis yra kaip drie
žas : jį sukapoja į gabalus, ir jis 
vėl atgyja. TUrtai reikia palauk
ti, reikia kantrybės... 

t 

• Konkursu terminai: 1) 
"Draugo" romano konkursui rei 
kia atsiųsti iki š. m. lapkričio 

• Naujos lietuviškos mišios 
jaunimui. Uždarant mergaičių 
stovyklą Putname buvo pirmu 
kartu išpildytos naujos m: šios, 
kurias parašė tėvas Bruno Mar-
kaitis, S. J. Mišių tekstas yra 
knn. Stasio Ylos. Stovyklos cho
ras, kruopštaus dirigento vado
vaujamas, palyginti trumpu lai
ku sugebėjo šias mišias išmok
ti. Žinovų nuomone, šios m'šios 
yra ne tik labai originalus bet 
ir labai nusisekęs jauno kompo
z i t o r i u s kūrinys. Reikia spėti, 
kad savo religingu melodingumu 
šios m: šios susilauks plataus 
pasisekimo. 

• Juozo L :ngio išversto vei
kalo Silia išleista antra laida. 
Išleido Venta Vokietijoje. Tira
žas — 1,500. Aplanką piešė 
dail. V. Palys. Knygos autorius 
— F. E. SUlanpaa, suomių rašy
tojas, 1939 metais laimėjęs No-

mėn. 1 d.; siųsti mūsų dienraš- belio prenrją. Autorius mėgsta 
čio adresu; premija — $1,000; 
2) Lietuviškos Knygos klubo ir 
ateitininkų Šatrijos meno drau
gijos paskelbtai jaunimo litera-
tjūrcfl, prerriĮH rankraščiai ar 
knygos turi būti atsiųsta iki 
1956 m. kovo mėn. 1 d.; siųsti 
"Draugo" .adresu r premdja — 

$500; 3) "Aidų" paskelbtai gro
žinės literatūros premijai veika
lus reikia atsiusti iki 1956 m. 
vasario 1 d., adresu: Aidų redak 
ei ja, 304 Anacostia Rd., S. E., 
Washington 19, D. C ; premija 
— $500; 4) "Darbininko" sce
nos ve'kalo konkursui rankraš
čius reikia nusiųsti iki š. m. 
gruodžio mėn. 1 d.; s u s t i adre
su: Darbininkas, Dramos kon
kursui, 680 Bushvick ave, Brook 
lyn 21, N. Y.; premija — $500i 
5) Lietuvių Mokytojų sąjungos 
paskelbto prad, mokyklos sce
nai skirto dramos veikalo kon
kursu'' rankraščius reikia atsiųs 
ti iki 1956 m. gegules mėn. 1 d., 
adresu: E. Vilimaitė, 5610 S. 
Winchester ave, Chicago, HL; 
premijos: I — $500, n — $250. 

realistiniame epe vaizduoti žmo 
sraus kanč;ą. Šis ve kalas, turįs 
372 puslaniu, yra, kaip titulinia
me puslapyje pažymėta, pasa
kojimas apie vieno seno kamie
no paskutinę atžalą, apie jauną, 
ęraž'ą kaimietę našlaitę, neturė
jusią giminų, mirusią pas sve
timus darbdavius pirtelėje. 

• Dr. J o n a s Grinius s a v o dar
bą Lapsv. Europos kolegijoje 
ba'gia spalio mėn. 15 d.; kolegi-
ia yra uždaroma. Savo laisvalai 
kiu dr. J. Grinius parašė studi-
iėlę anie kryžius, dabar tą moks 
linį darbą ealutinai baigia pa-
mošt ' spaudai. Neseniai dr. J. 
Grinius paruošė didoka stud?jė-
le apie sovietinę lietuvių litera
tūrą (25 psl. mašinėle). 

• P. Gaučio išverstą J. E. U -
veros romaną Praraja spausdi
na Venta Vokietijoje. Veikalas 
yra vienas žymiausių P. Ameri
kos romanų, lyriškai ir vaiz
džiai aprašąs • r a i š k ą ir žiaurų 
gumos rinkėjų gyvenimą. Kny
ga turės apie 350 p u s i 

y 
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_§_ DIKNItAfim ttUUCtAS. CHICAGO, ILLINOI3 Šeitadienis, rugpjūčio 13, 1955 

Ledai, popierius ir vaikštuicai 
BEN. BABRAUSKAS, Cicero, 111. 

Turime vos keturis kalbin'n- giname grąžnti senąjį, gullišką, 
kus, *> kalbinių klausimų spau-' gromatą vien dėl to, kad ir svo-
doje iškeliama daugybe. Deja,l gūnų laiškus tuo pačiu žodžiu 
retas kuris jų kalbininkų būna vadiname? Juokdarys sakytų: 
atsakytas. Savaime supranta-; gal ir laikraščiui reikia sugalvo-
ma, ne dėl to, kad jie nesugebė- ti kokį naują tikslesnį žodį (ži-
tų, bet todėl, kad neturi laiko ar niaraštį, nau jkwašt į ar pana-
nemato reikalo. Tikrai, tų klau-šiai), kadangi laikraštis netiks-
simų tarpe pasitaiko dalykų, ku; lįai sudarytas (juk jis ne apie 
rių nei klausti, nei atsakyti ne
verta. Jeigu klausiama ar gin
čijamasi, tai atrodo tik dėl to, 
kad rasėjai turi perdaug laiko, 
bet neturi ko rašyti. 

štai, kad ir įprastinis mūsų 
i&ių pavadinimas, dėl kurio Lie 
tuvoje per 20 metų nekilo nesu
sipratimų ir dėl kurio niekas nė 
karto nebuvo suabejojęs, dabar 
trumpu laiku spėjo susilaukti 
viešų ginčų. Ir Vilniuj ir Pa
langoj, ir Kaune, ir Telšiuose, ir 
laikrašty ir žydo būdelėje visi 
tą saldų šaldytą valgį vadino 
ledais ir tik ledais. 

Kiekvienoj kalboj yra daugy-

laiką rašo, bet žinias, naujienas, 
įvykius praneša...). Toliau: ir 
pieštukas gal netiksliai vadina
mas; tiksliau gal būtų rašiklis, 
kadangi daugiau negu 99 % žmo 
nių iš tikrųjų juo rašo, o ne pie
šia. 

Juokavimais norime baigti 
straipsnį dėl to, kad parodytu
me, jog nėra prasmės svarstyti 
"papunkčiui" naujai siūlomųjų 
"pakaitų" ledams. O tokių iki 
šiol jau siūlyta: a:skrymas, šal
ta košė, saldyledis, šaltėsiai ir 
kt. Šaltėsiai, kaip ir gardėsiai, 
saldėsiaj, puvėsiai... seniai jau 
žinomas ir vartojamas žodis, 

dėl jos nuoširdaus prisirišimo i • Lietuvių kalbos kursas Amt 
prie tikėjimo, kiek dėl nuosta- baust kolegijoje, prie Putniam, 
bių meno gabumų, kurių čia žer Com. , išeinamas per dvejus me
te prižerta" — Messias Tavares. | tus. Nuo šių metų už išklausy-
"Tik tikčj mas atl'oka didelę mi- (tą lietuvių kalbos kursą mokyk-
siją tautą suartinti. Aš — brazi- j la duoda 12 kreditų. Praeitais 
lė _ verkiau žiūrėdama į Auš- metais kursą išklausė 16 lietu-
ros Vartų Motiną, kurią Lietuva vai.čių. TUrmasi, kad lietuvių 
parode mums savo religinio me- kalbos kursu susidomės ir nelie-
no parodoje" — Elg. Moreira' tuvės studentės. Lietuvių kalbos 
(Coara). , departamento vedėjas yra kun. 

~ . , , . , . . f o 'V. Cukuras. šalia jo dar dirba 
Parodą lanke daugumoj inte- J 

. . . . . . -. .v • „ ^„ Bernotas. Išeinama lietuvių kal-lektua'ai ir suvažiavę ;s v sų^pa . \ .. , ,. ... V . i n o l w , b o s kursas lygus 8 klasių l:etu-saulio kraštų mligrimai. Daug Jb.. 7 

. . .-x*.. J . . . -; luf„ 1 . >»„«« L . ^ . v l s k o s gimnazijos kursui. Dau-

TeL Ofiso AR 6-0161; m . GR1-920S 

DR. JUOZAS BMTKtft 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHWEST MED1CAL CENTER 
6866 W. Chioago A ve., OoJoago SS, m . 
Vai. 1 2 : 8 0 - 8 : 3 0 , 6 * 0 p.p pirmad.,; 
antrad., ketvirtad. ir penktad.; 11 r. 
ryto iki 2 vai. p.p iefttad. Tik susi
tarus trečiadieniais 

be žodžių, turinčių skirtingas tik jo sąvoka platesnė, negu le-
reikšmes. Visi suprantame, ką du: gardėsiai yra gardumynai, 
reiškia žalia žolė ir žalia mėsa, t. y. gardūs dalykai, saldėsiai 
ir dar neatsirado tokio išmin- yra saldumynai, t. y. saldūs da-
čiaus. kuris remdamasis kitos ]ykai, dtmėM yra skanumy-
kalbos pavyzdžiais, tvirtintų, j nai, o šaitėeiai yra šaltumynai, 
kad žalia mėsa ar žalios bulvės \ t. y. šalti dalykai (pvz. drebu-
reikėtų kitaip vadinti. Jeigu fcaj, Saltibarščiai, šaltos vaisių 
koks miškinis pirmą kartą atsi-į griubos, ledai ir kt.). ftaJdytedis, 
durtų mieste, tai, išgirdęs, kaip į ka'p kad seniai žinomas saldy-
krautuvėse perkama popieriaus j medis, aišku, būtų taisyklingas 
kpai, stiklo lapai, skardos lapai! lietuviškas žodis, tik, kaip jau 
(stogui dengti), gal ir nustebtų,| įrodyta, jis v s a i nereikalingas: 
negalėdamas rasti panašumo tokiam lietuviškam žodžiui, ku-
tarp minėtųjų lapu ir jam žino- rį nesvyruodama vartoja visa 
mų medžio lapę. Laimei, tokių tauta, kurti pakaitalą yn . bergž 
miškinių nebebuvo, ir visi ne- j dftag darbas. 
kliudomai v a r t o j o m e lapą, 
plunksna, adatą ir kitus žodžius 
ne viena. b**t keliomis reikšmė
mis. 

Be to, visa eilė žodžių vieną 
reikšmę turi vartojant vienas
kaitą, kitą — daugiskaitą, pvz.: 
metas — metai, ratas — ratai, 
It-das — ledai. Metas reiškia lai 
ką o, metai — 12 mėnesių. Ra
tas reiškia tekinį, o ratai — ve
žimą. Ledas reiškia 

Tai būtų grįžimas į nepri
klausomybės laikų pradžią, ka
da kaikuriems patriotams ir tė
vas ir motina atrodė nelietuviš
ki ir ypač nepažymį santykių 
su vaikais, tad jie sukūrė atitin
kamus sudurtinius žodžius . . . 
Taip pat ir kojos pasirodė ne
tinkamos, kaip "nieko nesakan
čios", taigi tos rūšies speciaUs-
tų paleista "apyvarton" vaikš-

augštų dvasiškių, jų tarpe kar 
din olas Stritch, kuris teikėsi pa
sakyti kelių minučių kalbą pa
rodos salėj, iškeldamas lietuvių 
meną, kaip nuoširdaus tikėjimo 
ir kuklumo pasireiškimą; labai 
gausiai lankė menininkai, kurie 
studijavo Adomo Trumpio ir 
mūsų modernių da: Ii ninku kūri
nius, žodžiu — po aštuonius ar 
dešimt tūkstančių žmonių kas- ] jos 
dieną. Vienuolės ateidavo dažnai 
būriais. Labai daug būdavo klau 
simų apie Lietuvą. Parodos lan 
kytojams buvo duodama Aušros 
Vartų Motinos paveikslėlis, bet 
Jau po trijų dienų jo pritrūko. 
Žmones ašarodami prašė. Gau
siai lankiusiems spaudos atsto
vams buvo nemokamai duota 
LITUANIA ILIUSTRADA. Žy
mus Rio dienraštis "Tribūna da 
jimpręnsa" savo straipsnį apie 
parodą baigė taip: "Knygos, iš
leistos veik visuose pasaulio 
kraštuose, šventi paveikslai, ta
pyba, audiniai, kilimai — visa 
tai yra šioj parodoj, gražioj ir 
vienintelėj, kuri liudija, kad 
krikščioniška tautos siela mokė 

guma šio kurso lankytojų gyve
na pas Nek. Prasidėjimo sese
ris Putnam, Conn. 

• Kan. A. Saoai-ausJto malda
knygės "Viešpaties Angelas" 
naują laidą leidžia E. Vilutis. 
Spaudos darbus atlieka lietuvių 
saleziečių spaustuvė Italijoje, 
veikianti'prie lietuvių gimnazi-

• Dr. Greimų pakvietė Pleja 
den leidykla paruošti lietuvių li
teratūros apžvalgą jos prancū
zų kalba leidžiamam literatūros 
leks'konui. 

• Irena Klusaitė Argentinoje 
baigė veterinarijos studijas, tap 
dama pirma lietuve veterinari
jos gydytoja tame krašte. 

• A. Vaičiulaičio pasakų rin
kinį Auksinė kurpelė spausdina 
Venta Vokietijoje. Knyga turės 
apie 300 puslapių, gausiai V. K. 
Jonyno iliustruota. 

• Vytautas Palubinskas, ma
rijonas kunigas, Romoje, Ange-
likumo universitete gavo licen-

ru » - i 7 n , rr*. ttlf 

DR. BIEilS 
GYDYTOJAS IR CHmUROAS 

1148 VVest 63 Street 
Kasdien 1—I. Vakarai* 7—S, tiktai 
antradieniai* ir penktadieniai*. Tre~ 
čiandien. ir aekmad. ofiaa* uždaryta* 

BeckL 6641 |V. 666* PLAOft. 

DR. IRENA KURAS 
(Oydytoja Ir Chlrurgg) 

• M M K I Ų I R TAIKŲ LIGTJ 
SPECIALISTE 

flM 
(MEDICAL BUILDINO) 

Ptrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 T. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 Tai. vakare. Trečlad. nuo 
11 Tai. ryto — 1 • . p. p. fiestad. 11 
vai. ryto Iki t ral. popiet. 

Ofise teL R E . 7-1166 
Wi WAIbrook 6-676S 

DR. FL TALUT-KELPSA 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

MOS W66* 16ta Btreet 
Vai.: kasdien f - 1 , i e i t a d . 1-1 

TOwnb*Jl S-OS56 

M . VL BLAŽYS * 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 7 0 1 S o u t h D a m e n A v e n u e 
(Kampa* 47-tos Ir Damen A ve.) 
Vai. kasdien nuo «—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2 — i vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso I>Afayett^ 3-6048 

WAlbrook 

TeL ofiso H E . 4-5849, re* HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 \Vest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., ponkt. 1-4 Ir 1-9, 
actr . 1-i, treč. ir i e i t . pasai sutartį. 

• • J • — 1 ^ l _ - I III . I . — —I MM — — • • - . — • ! • - - . 1 1 . 1 . . - • • — 

DU Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
6317 Souf h VVestern Avenue 

Chicago 29, 111. 
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpnblic 7-4900 

Eemdeocija: GRovehill 64161 

TeL ofiso Y A. 1-5557, rea. R E . f 

DR. FRANK G. KWIHN 
( K V H ^ I N S K A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:50 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 vai 
vak šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pasai sutarti 
Ofiso U*. Vlrplnia 7-OOM 

Rezidencijos sel. BEverly 8-8344 

jo nugalėti visas kliūtis..." Apie' z i J a t o tepaų 

sušalusį ^ į ^ ^ k : t a g S U g a i V 0 j 0 d a r "gra 
vandeni, ledai - saldų šaldytą ž c g n r k o J Ų p a k a i t a i ą _ vaikš-
grietinnj vaJgj. Jeigu plunks- ^ukai. 
uos žodžio lytis dar nepasako, 
apie kurią plunksną kalbama 
(ar apie paukščio, ar apie rašo
mąją, ar apie tokias mašinų da
leles), tai ledo ar ledy jau pati • Lietuvos Religinio Meno 
lytis nusako, kas turima galvo-! parodą, kurią Lietuvos pasiun-
je, pvz.: prisikrovėm pilną le-įtinybes kultūros skyrius suren-
da'nę tedo — užteks visai vasa-j g ė Rį 0 de Janeiro meste , Tarp-

KRONIKA 

rai; pasiųsk vaiką, kad atneštų 
tris porcijas ledu^ 

Iš nepriklausomos Lietuvos 
atvykusiam šitos abėcėlės dės
tyti nebūt jokios prasmės, ka-

A. Trumpį: "Be nepaprastos 
reikšmės dokumentų, ši paroda 
pateikia nuostabų dalyką: A. 
Trumpį, gimusį Lietuvoje 1840 
m., gyv. Sao Pauly... Piešdamas 
paveikslus, dirbdamas šventųjų 
statulas A. Trumpis, kuriam 
jau 115 metų, mums yra nemir
tingos Lietuvos simbolis". Straip 
snis pailiustruotas Trump'o port 
retu, V. Stančikaitės-Abraitie-
nės pieštu, ir jo kūriniu, vaizduo 
jančiu šv . Pranciškų. Parodai 
eksponatus surinko ir ją tvarkė 
Petras Babickas. 

• Organizuoja paiiaitiecių o-
pera. Estų tenoras, operos dai
nininkas ir dainavimo mokyto
jas Eedo Karrisso, savo laiku 
dainavęs ir Lietuvos scenoje, 
atvykęs į Chicagą nori suorgani 
zuoti pabaltiečių operą. Prašo 
visus solistus, kurie tuo būtų su 
interesuoti, užsiregistruoti pas 
jį adresu: 1335 Birchwood ave, 

dangi, kaip minėta, niekas tų lro paveikslu (pagaminta Lietu-
žodiių ten nesupainiojo ir nie- vių Komiteto Eucharistiniam 
kas nepasigedo naujų pavadini-! Kongresui) vysk. V. Brizgys 
mų. Ak, juk ir Amerikoje nie-1 parodos svečių knygoje įrašė 

tautinio Eucharistin'o kongreso. __ . » - - . , « . 
proga, organizavo ir tvarkė Pet! C h l c a f ° 2 6 ' n L T a r P P i r n u i ^ 

Babickas. Parodą atidaręs! ^ u m a t o m ^ Pastatyti operų yra 
Puccmi: Tosca, Boheme, Mada-
me Butterfly ir R. Leoncavallo-
Pajacai. 

ras 
ir pašventinęs lietuvišką tris 
palvę ir vėliavą su šv. Kazimie 

• Dr. A. šešplaukis-Tyruolis, 
trejetą savaičių viešėjęs Chica
go je ir čia radęs medžiagos sa
vo naujai ruošiamai knygai, 
grjžo atgal į New Yorką. 

DR. JUZE ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI IK ( H U U I U i A I 
2 3 0 0 YVest 5 1 S t r e e t 

Vai. — pirm. Ir antr. 10 lkl 12 ryto: 
2 Iki 4 ir 6 iki » popiet; ketv. ir 
penkt. 2 iki 4 ir 6 Iki 9 popiet; i e i t . 
10 iki 2 popiet. 

Ofiso tel. PItospeot 6-1 T t t 
Re*, tel. CillmeliiU 6-560S 

TfL otLno Vlrglnia 7-OfiOO. 
rez. RUpublic T-6M7 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( • p e c m o t ė m lifi?oe ir akiišei ij*) 

4 0 5 6 A r c h e r A v e n u e 
K a m p u Archer Ir California a v e 

VAL.: 2—I Ir 6—8 v. p . p. 
ieniaia 2—7 vai. p. p^ 

tftskyrua sekmadienius 

Tesi. Ofiso HE. ^-6«99 ra. PU. 6-73.13 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1057 VY. Garfield Blvd. 
VAI*: 1—i Ir 6—» 

še&tadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.. 
Išskyrus ketvirtad. ir sekmad 

kas nekelia vaidų, kai tuo pa- 'Tautai gerai atstovauti didelės 
čiu žodžiu vadinama ir tas ir I niinios žmonių nebūtinai reikia. 
kitas daiktas. Pavyzdžiui, tėvas' Pakanka ir nedaugelio mokan-
sako vaikui: Nupirk popierių,j čių darbuotis... JParoda liudiia, 
paduok popierių, išmesk popie-| kad ir nedaugelis žmonių gali 
rių... Tai, žinoma, turi reikšti,! daug nuvekti Tautos {reikalui 
kad vaikag turi nupirkti, paduo-1 ir garbei. Už atliktą darbą šir-
ti ar' išmesti laikraštį, nors vai-' dingai dėkodamas, linkiu Rio de 
kas juokaudamas galėtų atneš-1 Janeiro ir visos Brazilijos lie
ti, pavyzdžiui, vyniojamojo arba: tuviams Dievo palaimos... ir to-
rašomojo popieriaus. Nė nau
jieji ateiviai užsispyrę nereika
lauja, kad amerikiečiai liautųsi 
laikraštį vadinę popierium. 

Iš savo pusės laukiame, kad 
ir broliai Amerikos lietuviai ne-

liau gražiai garsinti Lietuvos 
vardą". 

Parodos lankytojų knygoje 
šalia lietuvių, besidžiaugusių 
grepfu Rarodos įrengimu, yra 

daug įrašų ir kitataučių. Štai jų 

• Dr. Pr. Skardžiaus straips
nį "Veiksmažodiniai daiktavar
džiai ir su -imas ir JU vartoji
mas" išspausdino "Aidai" Nr.6. 
Besidomintiems mūsų kalbos 
d a l y k a i s j i s y r a r e k o m e n d u o t i 
n a s p a s k a i t y t i . 

Pritaiko aklnUis — 
4022 South W«st— 

Valandos: Antradieniais ir penkta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. J s s t sd . 
nuo 10 ligi I i ir nuo 1 ligi i v. p. p. 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: P R . 
telef. VYAlbrook 

TeL ofiso ir rea. \YAlbmok s-3588 

DR. S. GESTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
Kampas 71st ir Tai man Ave. 

Vai.: Nuo 7 lkl 9 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

GR. l - f tSN, PR. 6-47*3 
DR. A. MACIUKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PEC. CHIRURGINES LIGOB 

2423 Wwt 63rd Street 
(Kampas Clrd ir Artesian) 

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—B v. vak. 
Trečia d. ir sekmad. uždaryta 

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IB CHIRUBOfi 

10748 South Michip&n Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
iftayrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. p o p i e t 

Tel.: Ofiso — P l l l v i a n 5-67M 
Buto — ENtievroed 4-4»7» 

Ofiso Ir btrto t d . HEmlock -^5815 

M . k. NARBUTAS 
PLAUČIŲ I R TTDAUS LIGOS 

- 6757 South Western Avenue 
Valandos: pirmad.. trečiad., ketv ir t , 
penkt. 6:S0—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto flestad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku papai sus i tar ime 

26M W«st 68th Street 
Vai.: tik Ii anksto susitarus 

Telef. HJCmiock 4-7080, neatsakius 
skambinti CEntral 6-2294 

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIBUEOAS 
B E N D R A PRAKTIKA I R 

M'l ( . MOTKRl U G O S 
Ofisas Ir resftd.: 2410 W. 51st 8C 

Tel. PR 8-1223 arba W E « 5377 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr., 
Treč. ir Penkt. e—f v. v. ir Ketv. Ir 

Šeatadieniais 2-4 vai, popiet. 
TeL ofiso H F. 4-2123, rea. P R «-8484 

DR. ¥ . F . TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS m OfflRUBGAS 

8PEC. CHIRURGINES U G O S 
6255 South We*tern Avenue 

j Vai. 2—i p. p. ir nuo 7—t v. v. 
| Treč. ir sekm. uždaryta. Vasarą iki 

Labor Day ftest. uždaryta. r 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUHSKIS 

GYDYTOJAI IR CHIRI RGAI 
3 2 5 9 S o u t h H a l s t e d SU 

Kasdien t—6 vai. vak. 8< štad. nuo 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku paeral susitarimą 
Telef. Vlctory 2-1484. Resid. 2257 W. 
23rd l'i .ACi;, tel. FRontser 6-5141 

TeL ofiso: DAnube 6-1128 

A. VALtS-UBOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTERŲ L4GŲ GYDYTOJAS 
*267 Soutt Hnlnted 

Vai. i iki 4 v. p. p. 
Šeštadieniais 1 -

ir f—f v. 
-4 v. p. p. 

YArds 7-3526 Y Arda 1-7410 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CH1KURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
Vai.: kasdien 6:30—8:30, iest . 

TeL ofiso PRoepeot 6-6400 
Rezid. PRoepeot 

D R. CU VAŠKEVIČIUS 
(YaMkevirtūte) 

GYDYTOJA IR CHIRCRGsI 
6248 South KedsAa Avessw 

Vai. kasdien 1—S p. p. ir nuo 
v. vak. fiestad. 1—4 p. p. 
kitu laiku tik susitarus. 

telefonas — Blsl iop 7-8636 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Aveniu* 
( K a m p a s Kedzitj ir Archer) 

VAL. kasdien nuo t iki f vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik s i* i tarus 

Ofiso ir buto tel. ARdmore 1-1463 

DR. J. VAfTAITIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

144)7 & 4 9 t h 

Kasdien 

( o u r t , Cic*ro 

ortss 

10-11 ryto ir i - f vaL 
Šeštadieniais 10-2. 

Ir buto tel. OLympic 2-1881 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
5 0 1 5 — 64325 N . PauUna %tmeC 

(Bethany M»»hodist Ligoninėje) 
Vai.: Tik telefonu susitarus 

Ofiso telef. l.Nterooean 8-7664 . . 
B o t o telef. I Nurooean 8-8788 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS 7R CHIRURGAS 
Ofisas 1075tf So. Mciiigan Avd 

VaL: Kasdien • — 1 2 vai. ryto. 1—# 
ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadieni, 
deitad. 10 — S v. Kitu laiku susi
tarus. 

Ofiso telef. YArds 7-1166 

M . J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
C kampas Halsted ir 8 5-ta gatv6) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

96)1 (oeioi 

keltų tokių lietuvių kalbos klau i būdingesni 
simų, kurių pačioje lietuvių kai- j "Tegyvuoja Lietuva — civili-
boje nėra. Ta proga galima zacijos ir krikščionybės tvirto-
priminti; kad ne vien tik mes i vė — kenčianti del tų pačių ide 
ledams neturime atskiro žodžio.: alų, kaip ir Kroacija" — Mari-
Lenkai, panašiai kaip mes, ledą jan Cubakovic. "Mažas kraštas, 
nuo ledu teskiria skaičiais: vie-! kurio širdis yra didelė, visuomet 
naskaita lod jkms reiškia ledą, pasiliks Dievo globoje" — Be-
o daugiskaita lody — ledus, t. renice Figuera. "Labai Įdomi 
y. valgomus ledus. Vokiečiai nė paroda, kuri padeda mums su-
skaitinio skirtumo neturi: ir prasti, kaip giliai yra įleidęs šak 
vienam ir kitam vartoja tą patį nis tikėjimas Švento Kazimiero 
žodj Eis, nors norėdami gali pa-1 žemėje" — Alexandre Colonne. 
sakyti Spe:seeis—^valgomi ledai "Jei visi žmonės gyventų tokia-
arba Gefrorenes — šaldytiniai. | me augstame dvasios pakil'me, 

Ledai taigi taip ir liks ledais.! kaip lietuviai, mūsų žemė pavirs 
Naujo žodžio jieškojimai ar su- j tų meilės rojum" — Luciano 
darinėjimai čia neturi pagrindo.' Lemos Nogueira". "Giliai sujau 
Argi mes jieškome naujo žo-1 dintas lenkiu galvą prieš didvy-
džio l«istaii pavadinti arba mė- [ rišką lietuvių tautą ne vien tik 

f eiel. KEpubhc 7-tfttlS 
ADOMAS VAITKFVICirS 

ANGLIŲ JR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visu rūsiu namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Gretas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas 

ATLAS FUEL CO. 
t s t o v a g 

4919 So. Paulina S t 
PRospect 5-7960 

I M B O B 

visoM 

Jsigu negausite. 
kreipkit6s 
i kepyklą 

W» S l 4 s J i l . a S , 

1800 W . 46tb St. 

Telef. LA S-1610 

M O V I M O 
A. BENUL1S atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 j 
atbe, BI. 7-7075 

1885 CANALPOBT 

OflSO GRovelittl 6-4020 
Rea. i l l l l t o p 6-1660 

Dr. Alexander J. iavois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
N M West Mmiueste Bd. 

Vai. t—A p. p. ir nuo f—8 v. vak 

Trečiad. ir SeStad. pagra.1 sutarti 

TeL ofiso PR. 6-66S6, rea. R E . 7-6166 

Ufffi Ai I L H I V I I I S 
OTDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 6Srd Street 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Telef. REpubUc 7-2260 

SPEClALTBfi CHIRURGINES IR 
ORTOPEDINES LIGOS 

2 4 3 5 vVe«t 6 9 t h S U e e i 
Vai. kasdien 1 0 — l f Ir 6—8 vai. vale 
išskyrus pirmad. tik nuo S lkl 8 v.v. 
fiestad. 10-12 v. Kitu laiku susit&ru-

TeL ofiso Vlctory 1-1661, 
rea. Vlctory 6-6742 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVest Slst Street 
Kampas Halted ir t l - m o s gatv l? 

PrlSmimo valandos: 2—4 p.p. Ir 
v. v. fiestad. 2 — i vai. popiet 

TeL ofiso P R 6-6446, rea. H E 4-6166 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

2420 We*t ManjueUe Bd. 
VAL nuo 2 iki 4 p. p.; C lkl S 

Treč. Ir sestad. pagn.1 sutarti 

Dr. Antanas Rinkikas, 0. D. 
Tikrina akis : pritaiko akinius, 

keii'ia stiklus Ir rėmus. 
4455 So. California Ave.. Chicagc 

aaukite YArds 7-7661 
Pri ima: vakarais 6 lkl 9; šeštad. 
10 vaL ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad. 

tik susitarus 

TeL oftoo OT. 4-OSSS. res. GR. 6-M76 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

4645 S. Ashland Av6. (kamb. 811) 
Pirmad.. antr., ketv. Ir penk. 

C:to—8:10 vai. vakare 
fieftt nuo 2 lkl 4 popiet. 

8053 S. GmnpbeU Ave. 

TeL ofiso CA 6-0667, 

DR. P. 2. Z AUTORIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAfl 

1821 So. Halsted Street 

VAL. 11 v. r. Iki I p. p. 

VAL. kasdien nuo 
iki 9 vai. Trečiad. 

DR. STRIK 0L 
GrYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo J—4 Ir f—g; trečiad., ftei-
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso YA 7-4567, rea. VR 6-1630 

p. p. Ir 7:10 J Jeign neatsilieps viršmineti telefonai. 
tr iest . uidarvta 

<r 
TELEVIZIJOS, RAOIO IR PHONOGRAFU 

TAISYMAS IR PARDAVIMAS 
Geriausios firmos — garantuotos dalys. Prityrę mechanikai 

darbą atlieka sąžiningai ir greitai 

FRANKAS TV & RADIO 
SALES & SERVICE 

Pranas KERŠIS — Paulius F. E N D Z E U S 
748 VVest 83 Street CAlumet 5-7358 

* — — » — - • i . i i • • • .n i. , n Jr 

Oltovohill 6-1665 

M . ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų S P E C I ' A L I I T I 

PRITAIKO A K I N I U ! 
Valandos: t — U Ir 7—t v. v. pasai 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius. 

2 4 2 2 vVest M a r q u e t t e B d . 

Telefonas REUance ft-1811 

DR. MfALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHmURGAS 

(LIE?rUVI8 GYDYTOJAS) 
S925 H est 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—S:S0 vak. 
Uždaryta trečiad. Ir iefttad. vakarais 
TeL ofiso ir bato OLymplo 3-4166 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15fh St., Cicero 
Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Butas 1666 So. 4»th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette f-SSIO, Jei 
neatsiliepia, l auk i t e KEdzie 3-2868 

M . EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4146 a Archer Ave. 
V A U Kasdien popiet nuo 12-2:16 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:10 v. 

Trečiadieniais tik susitarus 

Aaukite Mldway 3-0O01 

j M . L J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 6Srd S t 
Ofiso tel. K E l i a i - * 6-4410 

Rezld. ie le i . GKovehii 6-0641 
Valandos: 1—t p. m. 7—8 p. m. 

Penktadieni tik popie t 
Trsčlad. Ir i e i t a d . paaml sutarti 

Ofiso teL Ol i f f lde 4-6866 
BezldencUos: LAfayette S-1171 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 \Vest 471 h Street 
Kampas 47th tr Hermitage 

Vai.: nuo 2 lkl 4 ir 6 Iki 9 v. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., iftskyr. 

P. ŠILEIKIS. 0 . P. 
Ortbopedas - Frotesista* 

Aparatai-Protesai . Med. Ban
dažai. «peo. pa«alba sTnjnsasi 
. (Arcb Supports) tr (A. 

VAI..: 9-4 ir «-8. geStadlenk ta 6-1 
ORTHOPIOHJOS TKCHMfciOS LAB. 
1611 W. 5»th St.. Cbicaco 66. 

TeL: PRospect 6-6064 

f 
DR. močiomis 

1>A NTV G VI>YTOJAS 

ATOSTOGOSE IKI 
15 D. EUOPJŪČIO 

DR. G. SERNER 
LIKTI'VIS A M V <;Vl>VTOJAl 

66 m e t o patyrimas 
TeL TArds T-l 
Pritaiko akinius 

766 
Vai. nuo 10 iki 2. nuo C lkl t . 
Čiad. nuo 10—12; penktadieni 16—t J 
ies iad. 16—2 p. p. 

vak. 

czm&k 

*s*m& 9 

DR. S. VAITUSH, OPI. 
Palengvinu akiu Jtempima, kurta 

yra priežastis gaivos skaudėjimo. 
svaig imo Ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tol iregys-
tę. Pnronku teisingai a k i n i u s Vtat 
egzaminavimsd daromi su elektriniais 
instrumentais rodančiais mažiausius 
trūkumas. Speciali atyda kreipiasaa 
} mokyklos vaikus. 

4712 So. Ashland Avėtum 
Vai. 10:20—7 v. *.. iefttad. 10:10—4 

sekm. ir treč. uždara 

t 
> . . 
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Šeštadienis, rugpjūčio 13, 1955 
— 

ŪfflNRASTIa DRAUGAS CAtCAGO, ILLOTOIS 

ATLAIDŲ PAVĖSY 
DR. P. CELIEšIUS, E. Chicago, Ind. 

P. Abelkis, Atlaidų pavėsy/ Psichologais pagrindimas 
išleido Trijų Tulpių knygų lei-| ^ g . ^ ^ 
dykla 1955, romanas, 467 p. romanas 
Spaudė Memmingene. 
1000 egz. 

Turinys 

Tiražas kas ir savo veikalan įvedė dau
gybę įvairių tipų. Cia rasi giliai 
tikinčių žmonių, vidutiniokų ir 
nedorėlių plėšikų, apsimetusių 

. A, u • -i i « ubagais ir viliojančių pinigą. Čia' Nors šis A. Abelkio veikalas ° J H * ? T > . 
, . v. , ras. pamaldžių moterėlių ir veid 

tori per puspenkto šimto pusla- m a i n i š d a v a t 
p.ų, tačiau j i . savo t ™ nu- - v e n t v a g i š k a i a r t i n t i s p r f e K o . pasakoja vienų didžiųjų Kalva 
rijos atlaidų vyksmą Lietuvoje 
spaudos draudimo laiku. Atlai
dams ruošiasi ne tik klebonas 
su dailininkais puošdamas baž-

munijos. Čia rasi didžių patrio
tų, tiek iš pasauliečių, tiek iš ku 
n gij, bet greta jų pinasi lenkuo
jantieji kunigai, lietuviai knyg
nešių sekliai ir išdavikai. Čia 

nyč-ą organizuodamas vyskupo r a g . administracijoje,1 

utikim, ir daugeho dvasišku, ^ m a J ^ į girtuokUų, hu-' 
maniškų, lietuviams draugiškų 
kazokų su jų karininkais. Tipų1 

Įvairumas pareikalavo iš auto-1 

riaus plačios erudicijos ir dide-' 
lio gyvenimo stebėjimo. Ir šį už-
dav'nį autorius išsprendė tik iš 
dalies. Stipriau jam pavyko pa
brėžti kunigaikštienę Oginskie
nę, policijos vadą Samaliubovą, 
išsigimusią davatką Emiliją Pa-
caitę. Skystai pava'zduoti dail-

s 
su augštais svečiais pr'ėmimą, 
bet ir visa parapija: miestelė
nai stiprindami tvoras, kaimie
čiai darydami alų ir svečiams 
užkandžių, būdelninkai užpirkda 
mi vietas savo palapinėms, uba
gai kovodami už geresnes vietas 
prie šventoriaus ir bažnyčios du 
rų, čigonai užimdami paupį, 
miestelio davatkos j)letkavoda-
mos. knygnešiai susdarydami 
didesnes lietuviškų knygų atsar-

I 

V. Kašubą Bareljefas ŠvČ. Širdies altoriui Marianapoly 

, ninkai, kun. Tumas, Emilija Rep 
! ! ^ _ . . ^ L J a . . Z . ? " 5 x a ^ K ! ^ ! ! i s a i t ė , Oginsks. Sunkiai pateisi-

namas yra vyskupo po bažny
čios užkampius šniukštelėjimas 
ir su žvake rankoje po supelė
jusius požemius landž'ojimas. 
Vyskupui jo orumas ir tradici
jos neleidžia landžioti po para
pijų bažnyčių užkampius ir net 
požeminius urvus. Tai galėtų at
likti klebonas su zakristijonu, 
bet ne su vyskupu. 

daugiau apsaugos prieš galimus 
sukil:mus. 

Atlaidų diena sutraukia didžiu 
les minias žmonių iš įvairių Lie
tuvos kraštų. Užpildytas visas 
miestelis: namai, kiemai, keliai, 
šventorius, bažnyčia, kapinės, 
Kryžiaus Kelių laukas. . Visur 
banguoja minios, kaip javų lau
kas. Norntieji praeiti alkūnėmis 
praskria sau kelią. 

Centrinis atlaidų momentas 
yra ne Suma su pamokslu, bet 
ryte prieš Sumą didžiule Kry
žiaus Kelių procesija, į kurią įsi
jungia iš kitų parapijų atėju
sios procesijos su savo vėliavo
mis, altorėliais, Kančios simbo
liais ir kitais religiniais ženk
lais. Tai didžiulė krikščioniško
sios dvasios paradą. 

Po atla'dų: klebonas su vys
kupu dar peržiūri bažnyčią ir 
tiria bažnyčios požemius, senie
nas, policija pagal seklių prane
šimus areštuoja l'etuviško raš
to plaitintojus, kunigaikštis O-
ginskis rengia sąmokslą išlais
vinti suimtuosius ir išsiųsd'nti 
į Ameriką, ženukliai, atlaidų 
pro^a susipaž nę su merginomis, 
vaduoja subirti vestuvių. Bet 
ir jaunavedys, kaip knygnešys, 
bėga į Prūsus, o iš ten leidžia
si Amerikon. 

Intriga 
Didžiųjų Kalvarijos atlaidų 

fone vystosi Tetuviško rašto 
slaptu būdu į Kalvariją kaupi
mas, knygų slėpimas ir per at
laidus platinimas. Iš antros pu
ses, rusų policijos per papirktus 
lietuvius sek :mas, gaudymas, a-
roštai ir siuntimas Sedos kalėji-
man. Į šį dramatinį momentą 
įs:pina kunigaikštis Oginskis su 
pol:cijos priešu kazokų karinin
ku. Jie parengia sukilėlių būrį 
ir pakelėje išlaisvina suimtuo
sius. Po atlaidų policijos virši-
nnkas Samaliubovas areštuoja 
vėl visą eilę uždraustų knygų 
platintojų. Tač'au ir šie yra 0 - | 
ginsk'.o sąmokslininkų išlaisvy 
nami ir persiunčiami į Prūsiją,' Pagrindinis meno požym's yra 
kad iš ten galėtų sprukti į Ame- kiekvienos situacijos įsijautimas 
riką. I ir to įsijautimo tobula išraiška. 

Be patriotinio momento intri- Tokių lietuviško kaimo būties 
gą dar padidina knygnešio Ani- įvairų situacijų įsijautimu že-
ceto Bubelio meilės drama. Jis ruoja visas Alės Rūtos romanas 
įsimyli buvusią jo tėviškės tar- "Trumpa diena". Tai yra kaimo 
naitę, vėliau tapusią žymia knyg būties simfonija, apjungusi įvai-
nešių vadove, Eugeniią Uogytę, j riausius momentus, bet visur 
Anceto tėvas žemaitišku užsis- taip gyvai ir natūraliai įsijausta, 
pyrimu ir šaltu apskaičiavimu , kad, rodos, gyvenimas varvėte 
liepia sūnui vesti per atlaidus, varva. 
įpirštą turtingą, bet negražią' To negalina pasakyti dėl p. 
merginą. Sūnus del to pameta Abelkio "Atlaidų pavėsio". 2o-
tėviškę ir, sutikęs savo mylimą- dingumas prastas. Stilius - visai 
ją Uogytę, įkalba bėgti kartu į ne puošnus, kaip istorijos vado-
Ameriką, kad ten n'ekieno ne- vėlyje. įsijautimas prastas. Au-
kliudomi galėtų vesti ir laimingi torius daugumoje apibūdina sa-
būti. T'k peržengus Prūsijos ru- vo veikėjus racionaliu nupasa-
bežių rusų sargybinis nušauna koj^mu, ka'p mokslo vadovėliuo-
Uogytę, ir Anicetas lieka vienas, se, o ne jausminiu išgyvenimu, 
netekęs nei tėvynės ir mylimo- Tik kelios situacijos yra meniš-
sios. Teperduoda sukruvintus kai lyžtertos: Aniceto susitiki-
rankraščius Tilžės lietuviui dak- i mas su cigonaite, didžiosios pro 
tarui. 

VASAROS ATOSTOGOS IR 
TAUTINE DAILE 
A. TAMOŠAITIENE Kanada 

Neabejotina, kad lietuviškas sodžiaus aplinkoj ,tad ir šian-
jaunimas daugiausia lietuvėja dienin'am jaunimui yra žym'ai 
vasaros atostogų metu bendrau- arčiau prie širdies sodžiuje at-

Daug psichologinio prieštara
vimo yra Kalvarijos klebono J. 
Petrauskio elgsenoj. Iš vienos 
pusės jis vaizduojamas vyskupo 
patikėtiniu didžiajai Kalvarijos 
parap : jai ir dar žadamas paaugs 
tinimas, iš antros puses — at
rodo suvaikėjęs klebonėlis, ku
ris čia pat užkluptą nusikaltime 
davatką bara, baudžia ir tuo pa 
čiu laiku su ta pačia davatka 
bėga vidurnaktyje prie svetimų 
palangių klausytis pletkų ir pa
silipęs kopėčiomis žiūrėti pro 
lango uždangos plyšelį. Tai ga
lėtų padaryti koks degeneratas, 
bet ne augs to rango Kalvarijos 
klebonas, kuris turi plačias pa
žintis su kunigaikščiais, vysku
p a i , rusų augštais valdininkais, 
dvarininkais, plač'ąja dvasiški-
ja. Tokie tūzai paprastai saugo 
savo autoritetą visuomenės aky
se ir nelaksto kaip piemenys po 
miestelį ir nesikarsto po sveti
mas palanges patikrinti davat
kų praneštų pletkų. 

Ypač psichologiniu požiūriu 
negyvenimiški yra veikalo did
vyriai Anicetas Bubelis ir Euge
nija Uogytė. Tai yra bejausmės 
šaltos figūros, sukurtos pagal 
autoriaus logiką, bet neimti iš 
gyvenimo. Šį teigimą pagrin
džia kad ir sekantis visa savo 
būtimi įsimylėjusio pokalbis: 
"Uogyte, nusiramink, užmiršk 
viską ir būk mano žmona". 

— Suprantu, bet negaliu... 

damas su savo šeima, draugais 
ir prietelia.'s. Tada yra proga 
pagyventi savu lietuvišku gyve
nimu, kalbėti savąja kalba, do
mėtis letuviškais papročiais, 
dainuoti sutartį ies ir laisvalai
kius praleisti prie dailės dirbi
nių. 

Būtų labai pravartu, jei tėvai 
ir auklėtojai pas stengtų suda
ryti jaunimui lietuvišką aplinką. 

V^si įsitikino, kad miestas žu
do lietuv.'šką aplinką. Vasarą 
geriausiai jaun'mą išsiųsti kai
man į lietuviškus ūkius, kur 
dar vakarais nuskamba mūsų 
dainos ir labiau primena gimtą
jį kraštą. Lietuvių ūkininkų 
gyvenamose vietose labiau, ne
gu miestuose išs'laikiusi lietu
vybe. 

Romantinėje gamtos aplinko
je, prie lemės ūkio darbų ge
riau skamba ir lietuviška daina, 
mielesni ir labiau tinka lietuviš-

lietuvėti. 
Panašiai galėtume pasakyti 

ir apie l;etuvių jaunimo stovyk
las, kuriose iš anksto sudarytos 
darbo ir polsio programos. Pa
tiems stovyklų vadovams reikė
tų žymiai daugiau kreipti dėme
sio į lituanistinę programą. 

Čia galėtų būti gerų pavyz
džių iš mūsų nepriklausomybės 
laikotarp'o, kada stovyklose 
jaunimas išmokdavo liaudies 
dainas dainuoti, vaidinimus pa
sirengdavo. Jie mėgo tautinius 
šokius šokti, prie laužo ir ugnia
kuro programas parengti, viso
kiausiose varžybose dalyvauti, 
parodėles rengti ir savąja kūry
ba savo draugus ir drauges ža-
vėtL 

35 geriausios apysakos I Vokiečiai domisi JAV Kas ketvirtas turės veži 
Prancūzų "Figaro Littėraire"j b ib l io t eka Didėjant procentui senyvo 

savai t rast s, kuris anksčiau pa- Nebetoli nuo Geležinės Už- amž aus žmonių JAV-se, didėja 
skelbė anketą apie geriausia? dangos, Hofo miste, Vokietijo- ir susirgimai vėžio liga. Pagal 

.parncūzų apysakas, paskutiniu je, yrša amerikiečių įrengta bi- apskaičiavimus Amerikos Vėžio 
metu atsiklausė skaitytojų, ko- blioteka, pavadinta Amerikos Ligų draugijos, kas ketvirtas 
kias apysakas, išleistas 1850— Namas. Č'a yra 90,000 tomų šio krašto gyventojas susirgs 
1950 m. užsienyje, jie laiko ge- knygų. Biblioteka gyventojų v ė i i u. Taigi, kaip praneša 
riausiomis. labai pamėgta. Tame šiaurės "Science Digest", galima pra-

šią anketą suorganizavo Ge- rytų Bavarijos miestelyje yra matyti, kad apie 40 milionų da-
rard Bauer, o kom'siją sudarė 60,000 gyventojų ir *apie 10r'c ( bar gyvenančių amerikiečių ka-
keliolika rašytojų ir kritikų, ar- jų ima knygas iš šio amerikie- da nors sirgs vėžiu. Ypač dab3r 
timų "Figaro" redakcijos pažiū- čių knygyno. Salia bibliotekos didėja skaičius sus'rgimų plau-
romis. Jury jau par'nko 35 yra taipg' salė, kurioje rodomi čių vėžiu. Per paskutinius 20 
"geriausių užsienio apysakų", f lmai, ruošiamos paskaitos, —-metų mirimų skaičius nuo plau-
iš kurių skaitytojai išrinks dvy- yra vaikų biblioteka, skaitykla, čių vėžio moterų tarpe padidėjo 
lika. patalpos parodoms. Susirenka 2C0 r;, o vyrų tarpe — 6 0 0 % . 

Įdomu susipaž'nti su geriau- diskusijų grupės, atvykstantieji Eilė tyrimų parodė, kad plaučių 
sių "užsienio apysakų" sąrašu, amerikiečių specialstai praveda vėžys turi ryš'o su cigarečių 
kad gal ma būtų suprasti pran- seminarus. Ir tai vyksta tik 4 rūkymu, 
cūzų skonį, nuotaikas ir pažiū- myl'os nuo Rytų Vokietijos gie-
ras į literatūrą. ( nos ir 12 mylių nuo Cekoslova-

Pirmąją v'etą minėtų apysa- kijos sienos. Įdomu, kad čia 
kų sąraše užima anglų autoriai, raudonųjų palei sieną yra pra

vesta v'elų užtvara ir per vielas 
paleista stipri elektros srovė; 
ruožas žemes —• apie 30 pėdų — 
yra išartas. Kas keletas šimtų 
pėdų — sargybų bokšteliai. Rau 
don e ji sargybiniai budi su šuni
mis ir su šarvuotais automobi
liais. 

Panašių kultūrinių centrų, 
kaip Hofe, amerikiečiai Vakarų 
Vokietijoje yra įrengę 20. 

kurių suminėta net 11: Dicken 
sas, Meredith, Stevenson, Har
dy, J. Butler, Conrad (lenkas 
Korzeniowski), Kiplingas, D. H. 
Lawrence, Joyce, K. Mansfield 
ir V. Woolt. Antrąją vietą uži
ma 9 Amerikos rašytojai: D. 
Hawthorne, H. Melville, H. 
Scott Fitzgerald, John Dos Pas-
sos, Hemingvay, F, a u 1 k n e r 
Steinbeck ir H. Miller. 

Trečiąją vietą užėmė Rusija 
su Turgienevo, Dostojevskio, 
Tolstojaus ir Čechovo apysako
mis. Ketvirtąją — Italija su 3 
D'Annunzio, Pirandello ir Mora-
via apysakomis. Švedija turi 
dvi pozicijas: S. Lagerloef ir 
Lagerkvist. Po vieną apysaką 
buvo parinkta iš šių kraštų lite
ratūros : Vokietijos (Tommas 
Mann), A u s t r i jos (Stefan 
Zwe'g), Danijos (Jacobsen), 
Norvegijos (Knut Hamsun), 
Šveicarijos (Godfrid Keller) ir 
Čekoslovakijos (Kafka). 

Tas tikrai gražus, kurio sie
la skaisti. —Sapno 

Talentą* bręsta vienatvėje, 
charakteris — gyvenimo sro
vėje. . —Goethe 

Daug gali nuolatinė teisiojo 
malia. v —Jok. 5, 1G. 

Ne tas yra didis, prieš ką 
milionai, prispausti vergijos, ž: 
myn galvas lenkia. 

—V. Kud>ka 

Visa Lietuviška Visuomene Susitiks 
DIENRAŠČIO <T>RAUGO" 

miname 
n 

Nauja psalmių knyga 
Chicago je išleistas naujas 

Vasaros stovyklose tautinė psalmių vertimas į anglų kalbą, 
dailė galėtų rasti žymią vietą. | atliktas pagal naujai mokslini n-
Stovyklose vadovų ir mokytojų kų ištaisytą lotyniškąjį tekstą., 
priežūroj pagaminti lietuviški pavadintas: "The P S" a Ims". 
dailės dirbiniai būtų augštos Knygai įžangą parašė Mary Per 

ki papročiai, o taip pat labai na-' meniškos vertės, gražių formų,] kins 'Ryan. Psalmes ji vadina 
tūralu kai audžiamos jiiostos, įdomesnių rastų ir prašmatnių Dievo giesmėmis. Autorė aiški-

V*— \ 

na psalmes kaip maldą, kaip 
poezijos kūr'nį, nupasakoja apie 
psalmių autorių ir jų vardus, 

— Tai būk mano žmona 
160). 

Menine vertė 

(P-

siuvinėjama, mezgama, neriama spalvų derinimų — patrauktų 
ar drožinėjama iš medžio. Kai- jaunimo širdis. 
mo aplinka mažiau išblaško jau- \ Mergaitės galėtų austi juoste-
nimą, todėl yra geresnė./ proga les, kaklaryšius, siuvinėti, pinti paaiškina dažniau vartojamus 
labau susikaupti ir daugiau at- ir r'šti rankinukus, staltiesėles"! neįprastus žodžius psalmėse. 
sidėti meno dalykams. megzti ir nerti megztinius, pirš-j Prie kiekvienos psalmės yra 

Visa mūsų tautinė dvasinė tinęs, šalikus. O berniukai ga- duodama suglausta inofrmacija 
kultpra yra išiimtinai išaugusi lėtų dirbti įvairius dirbinius iš — kaip ji atsirado, ką ji reiškia. 

odos, metalo, medž'o ir lipdyti Pabaigoje yra sąrašas psalmių, 
kaip jos vartojamos brevioriuje 
ir duodamas eilinis sąrašas su 
pavadinimais. 

Knyga turi 306 pusi., iliu-

mo scena. Dėl to "Atlaidų pavė-, iš molio. 
sy" veikalas greičiau tinka api- - Stovyklų dailės dirbinių pa
budinti, kaip istorine apysaka rodos visada turėtų didelį pasi-
(pavaizduojanti knygnešių rizi- sekimą ne tik savųjų, bot ir ki-
kingą gyvenimą ir už tėvynės ta taučų tarpe, čia būtų labai. e t ^ u " s n 7 W c h e r ^ f e t t e d į 
re kalus pasaukojimą ir Žemai-i gera proga parodyti svetimie^ l a n k a f l _ d a i l darence E. 
čių Kalvarijos atlaidų vyksmą . sems mūsų jaunino sugebėji-, € i e s e K a - n a ^ ^ Leidėjas: 
su jų visais papročiais), o ne Ii-,mus ir lietuvių liaudies dailės p . ^ 2\ w Superior Chicago 
teratūrinis romanas. , grožį. Tose parodose galima iš- 1Q> n į g . . l e i d y k l o j e ^enas 

Tik vieną turi autorius kury- statyti ir ,mūsų sodžiaus Uau-j i § dM[tagią ^ Uetuvia j u o z a s 
bmę savybę — tai lakią fantą- dies dlrb nius. Jaunimui ir per y i imas 
ziją. Jos pagalba jis kuria pui- į jaun'mą parodykime mūsų tau
kias situacijas, jų susikryžiavi- tinęs dailės lobynus. Uetuviš-
mą ir dramatišką intrigą. Bet kieji ūkiai ir vasaros jaunimo 
to menui nepakanka. Dar trūks stovyklos tebūnie židiniai, ku
tą gyvo ir natūralaus įsijautimo rie ugdo ir skleidžia mūsų tau-
ir puošnaus išsire:škrmo. Taigi t 'nę kultūrą 
autorius gali būti geras pasako 

Pasmerkė lenkų autorių 

rius, bet prastas romanistas. 

Etinis momentas 
Atominių spindulių 

panaudojimas . 
"Atlaidų pavėsy" knygą bi tų Pastebėta, kad atominiai spin 

galima rekomenduoti mūsų jau- dūliai užmuša bakterijas. Tie 
nimui pasiskaityti, nes ji pavaiz sp'nduliai, kaip parode Michiga-
duoja mūsų liaudies papročius, no universiteto tyrimai, užmuša 
ypač jos religinį triumfą, ir su- trich :nos bacilas kiaulienoje, 
pažindina su knygnešių gadyne. Oregono Valstybinė kolegija pa 
Bet joje yra keletas nemoralių tyrė, kad atominiais spinduliais 
vaizdų, kurie gali paže'sti jau- švytinamos bulvės cšsilaiko po-
nuolio dorinį ir religinį jausmą, rą metų negedusios. Atominiais 
Be to — neleistinas ir girtaujan spinduliais švytinant tokias me
čių dailininkų lūpomis Šventraš- džiagas, kaip pen'cil'nas ir pa
čio tekstų išniek'nimas, perke- našūs antibiotikai, gali būti jie 
liant jų antgamtinę prasmę į sterilizuojami, ir tai svarbu, nes 
paraginimą girtuokliauti ir su jų nenmanoma sterilizuoti įpras-
mergonrs flirtuoti (p. 181 — tais ka"tinimo ar virimo meto-
184). dais. 

Baigiant galima pastebėti, Atominius spindulius sklei-
kad veikalo korektūra yra bai- džiantis strontiumas JAV Lai-
si. Daugybė žodžių dėl korektū- vyno naudojamas ženklams, ku-
ros klaidų yra nesuprantami, ar r 'e matomi nakčia. Juo naudo
tai yra žemaitiškos kalbos se- jantis padaryti ženklai nakčia 
nienų likučiai, a r naujadarai, yra dvigubai šviesesni negu bal-

Rugsėjo 5-t§ dieną (Labor Day) 1955 m. 

O A K S D A R 2 E 
Prie 119-tos ir Archer AveM Lement, III. 

šiais metais dienraščio DRAUGO metinis išvažiavimas 
vyks dideliame ir gražiame Oaks darže. Pirmą kartą lietuviai 
susirinks šiame erdviame darže su milžiniškom patalpom. 

Dramos artistai, Alfas Brinką, Jonas Kelečius ir Algiman
tas Dikinis, vaidins ''Patyrimai Sovietų Ūkininkų Delegacijos 
Amerikoje" Vaidinimas prasidės 4:30 vai. popiet 

Labai lengva nuvykti j šį naująjį darią, jei esate buvę 
praeitame piknike. Šis naujas daržas randasi ant to pačio 
kelio, bet tik penkiom myliom toliau j vakartis, prie 119 tos 
gatves ir Archer. 

Šokiams gros JURGIS AKELIS su savo orkestru, veiks 
bufetai, ir kiti pamarginimai. Bus linksma ir įdomi programa. 

Rezervuokite sių metų Labor Day (rugsėjo 5 d.) dien-
raščio DRAUGO piknikui, kur visa lietuviška visuomenė su
sitiks pasisvečiavimui. 

RENGĖJAI 

Šv. Sostas paskelbė dekretą, 
kuriuo pasmerkė lenkų "patrio
to kataliko" Boleslovo Piasec-
kio rai tus ir "Dzis i Ju t ro" 
(Šiandien ir Vakar) savaitraštį. 
B. Piasecki "Zagadnienia istot-
ne" (Esminai klausimai) kny
goje skelbė, kad krikščionybė 
klydusi bereikalingai iškeldama 
Atpirkimo esmę, kai turėjusi la
biau pabrėžti Sutvėrimo reikalą, 
nes nuo jo paeinąs žmogiškojo 
darbo įvertin'mas. Tą patį tvir
tinimą visą laiką gynė ir skelbė 
ir minėtas "Dzis i Ju t ro" savait 
rastis J 

į cesijos vaizdas ir Uogytės žuvi-j kurių mes dar nežinome. Čiausias popierius mėnesienoje. 

s A ii n u s 
BALDU 

PERKRAUSTYMAS 
! • ARTI IR TOLI 

Naujas 1965 specialus dkie* 
Ils sunkvežimis su pilna ap-
drauda. Pteus ir sąžininga.' 

patarnavimas. 
Saukite: 

R. S E R ' f i N A 8 
4546 8. Wood St., Chicago ą 

RU Tel. VI. 7-2972 

DIEN. "DRAUGAS" SKELBIA PENKTĄ 

ROMANO KONKURSĄ 
i 

Skiriama tūkstantis (#1,000.00) dolerių premija 
1. Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendra

darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1955 m. lapkričio mėn. 1 d. 

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dole
rių. Sių metų premijos mecenatas yra kun. dr. J. Prunskis. 

3. Jury komisiją sudaro Toronte, Kanadoje, gyvenantieji 
kultūrininkai: A n t Gurevičius, kun. dr. J. Gutauskas, Iz. Matu
sevičiūtė, S t Prapuolenytė ir Vyt. Tamulaitis. 

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių. . 

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas", 2334 So. Oakley avs., Chicago 8, Dl 

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyki slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pa
sirinktą slapyvardi. < 

7. Tūkstantį dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
"honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui", iškaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga 
duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui Premi
jos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susi
tarimu. 



D«il. Varno pagerbimas N. Yorke 
S. NABKEUCNAir f i , New York, N. Y. 

Kai Chcagos lietuviai garbė I juokaudamas sakė, kad tai jau 
dail. Adomą Varną jo 75 metų įpareigoja jį pradėti piešti, nors 
amžiaus sukakties proga ir lan- slaptomis dar žinojome, kad 
kė jo parodą, iš New Yorko te- profesorius laukia akinių iš New 
galėjo tada dalyvauti vok keli i Yorko. 
atstovai. Bet dabar, kai sukak
tuvininkas ^itfrado rytjiniuose 
krantuose, New Yorko lietuviai 
nutarė pas'naudoti proga. 

Liet. Bendruomenes Kultūros 
taryba jam renga pagerbimą, 
kuris įvyks Pranės Lapienė va
sarvietėje rugpjūčio 20 d., šešta 
d:enį. Programoje numatyta ei
le sveikinimų. Rengėjų pakviesti 
asmens, kuriems prof. Varną 
yra tekę pažinti iš anksčiau bei 
dirbti kartu su juo, trumpai per 
žvelgs sukaktuvininko gyveni
mą ir jo nuopelnus lietuvių me
nui ir kultūrai. Pagerbimo pro
grama prasidės 4 vai. popiet. 
RūTOnamasd fcauti nors keletą 
dailininko paveikslų, kad ta pro 
ga svečiai galėtų nors dalimi su
sipažinti su jo kūryba. Dailinin
kas jau yra keletą paveikslų nu 
tapęs ir pačiame Stony Brooke, 
kur rado naujų temų ir nuotai
kos dirbti 

Į Stony Brook dail. Varnas 
atvyko su imnoa ir D. Petru-
tyte po netrumpos kelionės po 
JAV šiaurę ir Kanadą. Dabar 
ligi rudens ilsėdamasis prie At
lanto, ketina padirbėti. Stony 

Pagaliau akinai atvyko nau
ji ir senuosius, kuriuos Andrius 
Daugirdas Ctiicagoje profesoriui 
plasteriu buvo suklijavęs, pa
dėjęs į šalį, profesorius susi
kaupė kūrybai, nors teko ma
tyti, kad ir su senaisiais aki
niais, kaip jis sake, neblogai se
kėsi. 

Pereitą savaitgal; profesorius 
negalėjo piešti. Jo kolegos dai
lininkai jį užsipuolė, kad jiems 
papuozuotų. Na, tai ir atsisėdo 
profesorius taip', kaip ir jam pa
čiam jau daug kas yra sėdėję. 
Taip jis pozavo, o dailininkai 
Janusas, Jonynas, IngeleviČienė 
ir Vitkus piešė. Bet tak dar ne 
viskas} Jei dailininkui pozuoti 
dailininkams n-etaip jau sunku, 
ta į sunkiau yra patenkinti foto
grafo užgaidas. 

Vytautas Maželis, kuris ne 
tik įamžina susirinkimų ar minė 
j'mų dalyvius, bet turi ir gausų 
rinkinį žymiųjų lietuvių asmeny 
bių, atsikėlė į Stony Brook ir 
dail. Varną fotografuoja. Jis 
T\~tTva padaryt? nuotraukų |iš 

dailininko kūrybos ir jo atvaiz
dų įvairiomis pozomis. Maželiui 

| mūsų L:etuva ir jos menu bei Poet and Airman". Sį veikalą 
teatru. Pareiškė užuojautą dėl j parašė R. Rumbold ir M. Ste-
dabart nėg padėties mūsų kraš- wart. Vertinant tą žuvusį avia-
te. torių poetą — jo veržimasis į 

vaidi- literatūrinį tobulumą lyginamas 
"The!8u Mallarmė, jo dvasinis įžval-

James Whitmore yra 
nes: "Kiss Me Kate", 

m PASAULI KELIAUJA 
tnoius 

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius i ios 
knygos gautas šiomis dienomis 

Drauge", 2334 So. Oakley Ave„ Great Diamond Robbery", "Bat- gumas su Rimbaud ir jo P^Xggg!%į> J ^ J j f ' £ £ £ £ į 
tie Cry", 'The McConnel Sto- nizmas - su Baudelaire. Tai kittBim vigeliais $2. 
ry" ir daug kitų. Mūsų pasikal- ypatingų gabumų žmogus — ne | ******* SWSSJBJSSSJIBSISBBSJBJSSSSJBSJSSJ 
Dėjimas buvo labai malonus ir t i k rašytojas, bet gabus pilotas, 
jis man paliko gerą įspūdį, pa- išradėjas, augštosios matemati-
re'ksdanrcs norą dar kartą issi- oks specialistas. 
kalbėti plačiau ir įvairiomis te 
momis. 

A. Val ias Nemunas ties Seredžium 

žodžiai — "The Beautiful hunk labai malonus. Jis neblogai pa-
man" (—Geras gabalas!)— Ir žįsta literatūrą: Šekspyrą, Dos-
dabar tebėra mano atmntyje. j tojevskį ir kitus pasaulinio mas-

— Kur ilg'ausiam laikui bu- to rašytojus. 
vote pasirašęs kontraktą? Gimęs ir augęs Buffalo, New 

— Su "20-th Century Fox" ( York. Lankęs specialią dramos 

Brooke. kur šiemet pasidarė tik patinka prof. Varno barzda, 
ra dailininkų karalija, dail. Var- nors Irti žavisi jo galva. Kai 
nas dabar piešia ne vienas nuo neseniai jis buvodamas New 
to laiko, kai aną savaitgalį at- Yorke, lankėsi rūmuose Jungti-
vykę į Liepienės vasarvieę dai- j nių Tautfc, kurių sekretoriate 
lininkas C. Janusas ir dail. Wm. (dirba ponios Marijos Varnienės 
Vitkus su profesoriumi sutarė sesers duktė, tai pastaroji vė-
automobiliu pakeliauti ir pajieš- liau pasakojo, kad ją daug kas 
koti vaizdų piešimui. Tai ir at- - klausinėjo, kas tas ponas su to-
sitiko, kad dabar ta grupė, darjkia įdomia galva. 
prisidėjus ir, kitiemg dailinin
kams, reguliariai išvyksta regi-
n'ų "medžioti". 

Gana jautrus momentas buvo 
anąkart, kai prof. Varno buvęs 
mokinys dail. Č. Janusas savo 
ir dail. Vitkaus vardu profeso
rių sveikino rytiniuose krantuo
se. Po vakarienės, dar svečiams 
neissiskirsčius nuo stalo, dail. 
Janusas priėjo prie profesoriaus, 
sėdėjus:o gale stalo ir įteikė dvi 

Ir pats profesorius į portre
tus pasinešęs, šalia vaizdų. Sa
vo bloknote jau jis turi visą ei
lę paskirų veidų škicų, ir, girdi, 
kad rengiasi kaikuriuos ir į dro 
bę perkelti, gal dar ligi rugpjū-

studiįa: nuo 1942 metų iki 1954 
teko matyti Viktorą, suka su 
metų; karo metu dar teko iš
būti trejetą metų "Coast Gu-
ard". Dar vis nebuvau paten
kintas. Man labai rūpėjo pa
tekti pas garsųjį režisorių 
DeMilles. Nežinau dėl kokių 
priežasč'ų jis mane ignoravo ir 
į savo statomus filmus neįsilei
do. Tada sugalvojau vieną 
pokštą: — išnuomavau "traile-
rį" ant jo užkabinau didelį pla
katą su nemažesniu užrašu; 
"Cicil DeMilles", duok man 
vaidmenį jūsų naujai statoma
me filme". Su tuo plakatu nu-
važavau prie DeMilles rastinės 
langu ir išstovėjau keletą dienų. 
Žinoma, DeMilles buvo už tai 
labai supykęs, bet visgi vėliau 
jin mane pasiskolino iš "20 Fox" 
studijos ir davė vaid:nti filme 
"Samson ir Dalilah", kur su pa
sisekimu suvaid;nau Samsoną. 
Tai buvo mano didžiausias 
triumfas. Man atrodo, kad tik 
nuo tada mano vardas pasidarė 
žinomas. 

— Kokose filihose Tamstai 
dar teko avidinti? 

Teko /aidinti dar "The 

mokyklą prie universiteto. Karo 
metu (paskutiniojo) buvęs jūri
ninkų leitenantu. Yra vedęs ir 
turi porą vaikučių. Labai nusi-
juo filmą "Lašt Frontier". Fil
mas buvo pradėtas sukti Meksi
koje ir dabar baigiamas Holly-
woode, greit pasirodys filmų pa
saulyje. 

Tą pačią dieną po Mature ga
vau ir antrą pasimatymą — su 
James VVhitmore, kuris vaidina 
tame pačiame filme. Mūsų pa
statęs prieš šeimų ardymą ir 
bet kokias skyrybas. Domėjosi 

• Dr. Joną* Grinius savo dar
bą Laisv. Europos kolegijoje 
baigia spalio mėn. 15 d.; kole
gija yra uždaroma. Savo laisva
laikiu dr. J. Grinius parašė stu-
dijėlę apie kryžius, dabar tą 
mokslinį darbą galutinai baigia 
paruošti spaudai. Neseniai dr. 
J. Grinius paruošė didoką studi-
jelę apie sovietinę lietuvių lite
ratūrą (25 pusi. mašinėle). 

• Vytautas Palubinskas, ma
rijonas kunigas, Romoje, Ange-
likumo universitete gavo licen-
cijato laipsnį. 

Studija apie Saint-Exupery 
Prancūzijoje garsėjęs auto

rius Antoine de Saint-Exupery 
susilaukė susidomėjimo ir JAV: 
išėjo iš spaudos nauja knyga — 
"The Winged L ;fe: A Portrait 
of Antoine de Saint-Exupery, 

•ttiiimtiiiiimuiHitniitimiiiiiiiiimimii 
V».i perka, ir skaito Liudo Zrlkau* 

LAIPTAI f TOLUMAS 
242 pust. Kaina | 2 « 
Užsakymu* kartu su plniaal* siuskit* 

D R A U G A S * 
2334 S. Oakley A ve. 
CHICAGO 8. ILL. 

iMHiiiiiit'fiitiititiniu'imiHrmnrrfKim 

Itiilf'lfinilIMUHIlHIHIIlINlIflIinflIUIlItlI 
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje 

MARUOS APSIREIŠKIMAI 

Kaina 40 centu 
Ją gante gauti 

"D R A U G I T 
2334 So. Oakley A ve* 

CHICAGO 8, ILL. 
iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHitiiiHimiiiiiiiiiiia 

KAZIK FURNITURE Co. | 
l506W.63rdSt„tel.PRS-!33l 

^ 

Naujose erdviose patalpose, lengva pasiekti gat-
vekariais ir automobiliams pastatyti yra vietos, be 
Jokių apribojimu. 

Turime didžiausj pasirinkimą Įvairių rOSių baldų ir kitų namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
Jūsų salionui. miegamajam ir kt. kambariams. Prieš pirkdami baldus, 
patikrinkite kalnas piimiau pas mus ir Įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur. 

GAMINAME SALTONO BALDUS PAGAL UŽSAKYMUa 
Pasirinkite stilių, kuris Jums patinka. Taip pat atnaujiname se

nus baldus. JUOKAS IR KAZIMIERA KAZTKAlčtAI 

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 

p a t a r i a : 
1. Nepraleiskite visų uždirbtų p :nigų. 

Taupykite nors dalį. 

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu. 
Mes apmokėsime pašto išlaidas. 

FEDERRL 
5BVING5 

Planingas taupymas 
gerus dividendus. 

visados moka 

k LOAN ASSN 2202 WEST CERMAK ROAJ) 
Tel. Vtrgtela 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. 

. Chartered and Sopervised by the V. S. Government 
ĮSTAIGOS VALAND08: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. Sestad. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma. 

^ 

čio 20 d., kada New Yorko ir ar
timesnių apylinkių lietuviai su- Egyptian" — Demitrijaus, Grai 
sirinks jo pagerbti. Visados rū- j kų verg*> vaidmenį, "The Gilded 
pestingų savo žmonos Marijos i Rooster", "The Robe" ir kituo-j 
ir Domutės Petraitytės globoja- j se. Iš viso teko vaidinti 37-se ( 

mas, svetingoje Pranės Lapie- j filmuose. Dabar kelias man 
drobes, aptemptas rėmuose, pa- nės vasarvietėje aplinkoje pro-1 praskintas į visas studijas ir' 
ruoštas, tik naimti ir piešti. Pro fesorius pasinešęs poilsiui ir kū-1 jau nėra tų, kurie mane igno-

Noredami pirkti, keisti ar parduoti automob;iį visuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobilio prekybą 

B A L T I C A. 
5805 S. WESTKRN AVE. WAJbrook 5-8200 

• 

fesorius, dėkodamas už drobę, rybai. 

Pas Hollywoodo aktorius 
JUOZAS KARIBŲ TAS, Los Angeles 

— Aš duosiu jums tik vieną Pasijutau gerokai prislėgtas, 
minutę interviev/, — kai įžen- bet visdėlto užklausiau: 
giau į jo kambarį, taip kalbėjo — Gal būsite toks malonus ir 
man Victor Mature. • Jis buvo papasakosite kai ką įdomaus iš 
visas suveltas ir rankos purvi- savo praeities gyvenimo... 
nos. Apžvelgiau kambarį: pa-1 — Įdomaus! Žinai, kad mano 
talpa maža; stovi sofa, fotelis gyven'mas labai neįdomus. Iki 
ir mažas kavos staliukas, apdė- aš atsiekiau savo dabartinę kar
tas įvairiausių valgių likučiais je--.. dirbau paprasčiausius dar-
— varškė, sviestas, duona ir jos bus, restoranuose ploviau lėkš-
trupinių tiek, kad galėtų priles-! tes, valiau ir ploviau automobi-
ti dar keletas paukščių. Prie | liūs ir t. t. Taip dirbau iki pas> 

ruotų. 
Su tais žodžiais pasirodė ir 

fotografas. Paėmęs varškę pa
dą v'au Viktorui .sakydamas — 
papozuokite. Jis godžiai valgy
damas siūlė ir man. Papozavo. 

Viktoras gimęs Louisville, 
Ky. Jo tėvai — austrai. Mėgs
ta golfą, valgo visa, kas po ran
ka pakliūva. Nemėgsta važinė
ti į k'tus kraštus sukti filmų. 

Viktoras — didelis talentas, 
nors be mažausio išsilavinimo, 
buvęs paprasčiausias lėkščių 
plovėjas. 

Columbia studijos, kr r man 
sikalbėjimas buvo trUmpas, bet 

Complcte Auto Service I 
4542-44 S. vVestern Ave. Tel. CLif. 4-0079* 

I 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 

V 

viso to maisto. Viktoras dar ra
do vietos ir savo kojoms. Sofa 
labai žema ir jo didelės kojos 
atsidūrė pr:eš pat mano nosį. 
Sėdžiu ir jaučiu, kad padėtis la
bai nemaloni. Viktoras dar pa
leido visą seriją "gražių" žodžių 
režisoriaus adresu: 

— Ot štai, berepetuodamas 
prisigėriau daug vandens ir da
bar darosi bloga... 

rašiau kontraktą su Hel Roach 
studija. , 

— Kaip tamstai pavyko įkop
ti į Hollywoodą? 

— Taip, kaip ir daugumai ak
torių — per New Yorką, kur 
pradėjau ir aš savo aktoriaus 
karjerą. Kada aš ten vaidinau 
"Lady in TheDark" New Yorko 
dramos kritikų buvau įvertin 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe 

Precin Photo Studio 
INO. 

EDVARDAS I H S , sav. 

4068 Archer Rvemie 
tas ir tai man atidarė duris į Telefonas VIrginia 7-2481 
garsųjį Hollywoodą. Užtai anie 

Sav. Stasys Dapkus, prityręs 
kas, turjs moderniausius įrengimus, ge
rai ir nebrangiai pataiso karos*'riją ir 
nudažo, taip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau naudotų benziną Ir alyvą. 
Jis šioje srityje dirba nuo 1930 metų, 
taip kad jo darbu būsite patenkinti. Ma
niu telef. VYAlbrook 5-75H0. 

MIDLAND 
V --.oridt'on 

I N S U R E O ^ 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

4038 Archer Aveiut Tel. LA3-6719 
AUGUST SALOUKAS Prerldsntos 

ALGIRDAS UNDSB£KG1S 

K£LI ONĖ' 
V. Adamkevičiaus apianka 

lĮsakymus su pinigais siųskit*: 
259 psl., kaina $2.50 

DRAUGAS. 2*34 & Oakley Ave., 
ohtaaao ». M 

kny-6)OB nuostabios ir nepaprastos 
STOS personažus šitaip {vertina ra
šytojas Gliaudą: "...W>isaa — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje .Fra Angelico angelų varsų 
Kama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgės 
ftlULlstumo ir nesuvokiąs jo esmes, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa 
voians beprot&jlmo procese** 

Pradekit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje MKrHTON SAVINCS and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BRHJHTON SAVINGS ANB 10AN ASS'N 
4071 Archer Ave., į vakarus ano CaliloraU Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad., penktad. tr 
Seat. t v. ryto iki 4:30 p. p. 

Trečiad. 9 ryto Ikt l t v.. • 
Ketvirtad. » vai. Iki t vak. 

N u o 

1 9 2 4 

i ki 

1955 

AUGŠTAS DIVIDENDAS Ut TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

Stai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
iki $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: .optional, investmentų, vakaeijų, Christmas Club ir Bonus Saviaga. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje prbgresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6234 South YVeetern Aveoue JOHN PAKEL, Prezidentas GRovehill 6-7575 

Ketvirtadieniais nuo 9 iki S vai. vakaro. Trečiaedieniais uždaryta visą dieną, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 vai. po pietų. 
Y4&AN£X>S: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradie aiais ir Penktadieniais nuo 9 iki i valandos po pietų. 
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SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2491 S. Oakley Ave. Tel. YRrds T 3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais — 

. —• Autobusais — 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti į Ameriką. Parūpiname doku
mentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME LIETUvlŲ Skyrių. 

Pildome afidevitus. 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FUMHTUIE 

COMMMYf INC. 
2310 West RooseveH Road 

Telef. SEeley 3-4711 
ffide away Bed — Sofa-lova $ | 0 0 < 
SOFA-LOVA \r/ krėslas . . iįįįW 
Nauji 1955 modeUo Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ { 4 9 00 
Pasinaudokite aiais nupiginimais ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vai 
dieną iki -5 vai. vakaro. 
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KURKIMES KOLONIJOMIS 
Koncentravimasis įsikuriant ir tautines kultūros 

išlaikymas 
JONAS VASAITIS, Cicero, BL 

liūs. Apl'nkoje skambėtų lietu
vių kalba, pasigirstų šird&ai ma 
loni lietuviška daina. Pasijus
tume vėl esą sau žmonėmis. Tu
rėtume grynai lietuviškas baž
nyčias, mokyklas ir visas kitas 
nstitucijaa, kurias pajėgtume 

I 
savo išgalėmis susiorganizuoti. 

"Draugo" š. m. gegužės 14 d. šiam kraštui . Todėl kelias yra T Q k o d ž oJ fe n ^ t e n ^ t u m e 
nr. 113, straipsnyje "Bologinis atviras r mūsA* susiorgamzavi- ^ 1 c £ r o m i g t u r ė t i ^ l ė t u m e ir 
lietuvių tautos a t sparumas" iš- mas pareina grynai nuo 
kėliau pavojus, kurie kyla ma- pačių valios. 

č aus 
tuos tautos tęstinumo. Turime 
atkreipti nemažesnį dėmesį j 
tautos grynumą ir tautinės są- į į į J į j Z į 
monės išlaikymą. Realieji tau
tos pažymiai, kurie formuoja 
tautinę sąmonę tur i amžinai 
egzistuoti. Savo kalba, tradici-

m u s ų toliau naudotis miesto instituci-
I 

i jom s. Su laiku dar daugiau 
žejant tautos narių skaičiui. Ta^ p ^ ^ g tautinės bendruo- prasigyventume ir kartu su tuo 

ri ta tik tautos narių skai- m e n ė g v a d o v ų u ž d a v į n y s turėtų atsirastų d dėsni patogumai. Tu 
nT*™*l b ū t i pas rūpinti tokia kūrimosi retume savą administraciją, ku-

organizacija. Tremtinių šei- ri protingais ir socialin'u jaus-
mos. norinčios kurt is tokiose mu pagrįstais potvarkiais leng-

visų pirma turėtų vintų mūsų kūrimosi darbą ir 
būti suregistruotos. Po to ture- rūpintųsi lietuviškumo palai-
tų būti parinkti asmenys, turį kymu. Tautinių švenčių progo-
daugiau patyrimo nuosavybių mis galėtų plevėsuoti, g re ta 
pirkimo srityje. J iems turėtų Amerikos vėliavos, ir lietuvisko-

jos i r tautinė kultūra turi būti ^ p a v e s t a a p ž i ū r ė t i i r parink-! ji trispalvė. Tada laisvai galė-
perduota iš kar tos į kartą. Taip ^ d i d e s n i u j u m - e s t u s u i š v y s t y J tume praktikuoti savoje aplin-
pat k ekvienas lietuvis turingi- u p r a m o n f i a p y l i n k e s stambes- ' koje lietuviškas tradicijas. 

^ ^ . ^ ̂  farmas. Norin- Daugelis tremtinių jau įsigi-
tiesiems apsigyventi lietuviško- jo nuosavybes. Tačiau tai nėra 
je kolonijoje sutikus ir su ta rus kliūtis kurt is tautinėmis kolo-
dėl visų sąlygų, toki ūkiai būtų nijomis. Nuosavybių kainos 
susidėjus perkami ir skirsto
mi pageidaujamo ir patogaus 
didumo sklypais. Organizuotai 
veikiant, rangovai — "kontrak-
toriai", suformuotų kebus, gat
ves ir pastatydintų mūrinius a r 
med nius pusiau baigtus na-

liai įsisąmoninti, kad mišrios 
š?imos kūrimas yra labai pražū
t ingas veiksmas tautai. Tik gry
na šeima gali išlaikyti ir per-

, duoti ateinančioms kar toms tau 
tinęs vertybes. Mišri šeima 
daugumoje atvejų visa tai pa
neigs. 

Be šeimos grynumo reikia 
dar rūpint 's ne tik privačiu, bet 
ir organizuotu auklėjimu. Sėk-

• l ie tuviškų Studijų institu
t a s Chicagoje šių metų semest
rui pasirinko socialinę sritį. Ko
misija, sus dedanti iš inž. J . Ru
gio, dr. Smilgos ir kun. V. Bag-
danavičiaus sudarė temų sąra-
t% JParink^a tryl/ika temų, iš

ryškinančių mūsų laikų sociali
nius paradoksus, juos analizuo
jan t pagrindinių šių laikų socia
linių srovių šviesoje. N U O UŽSI^ENEJUSIV 

SKAUDANČIA SAIZIM; 
IR ATVIROJ ODOS LKiC 

Tl«, kurte kenčia nuo SENT.'. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. JIS 
negali ramiai sftditi ir naktimis 
miegoti, nes jų uiaisenejualoe žaizda* 
niežti ir skauda. Kad pa&allntl tą 
niežėjimą ir skaudėjimą seną atvi
ru ir skaudžiu žaizdų. uždekite 

įg i jant i . CEGULO Olntment. Jų g y d o m o s 
' , ypatybta paleng-\ ins Jūsų skaudejl-

I AUStralų m e n o k n t l k a i JOS dar- m ą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skan
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORlAr 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyllma 
tarpirftčių. Tra tinkamas vartoti nuo 

• I>ail. Elena Kcpal&itė daly
vavo su trimis darbais Preston 
Motors parodoje, suruoštoje Me 
no draugijos, Australijoje. Joje 
iš lietuvių^dailininkų tedalyvavo 
tik ši mūsų jaunoji tapytoja, vis 

1 didesnį pripažinimą 

bus labai teigiamai įvertino. 

12 erdvių smūgiai į žemę 
Mokslininkai, studijuodami 

vandenynų dugną, nustatė , kad 
apie 7 bilionai įvairių dalelyčių 
iš erdvių kasmet kr inta į Žemę. 
Jų bendras svoris sudarytų apie 
30 tonų. 

SS 

Butkų Juze, kurio Raštai neseniai išleisti 

mingas auklėjimas gali būti tik m u g raemi_finiahedy. Šeimos 
organizuotas auklėjimas. Reikia x;_ J : . :_ . . - . u: pačios savo jėgomis, vienos ki

toms padėdamos, patardamos, 
galėtų atlikti vidaus įrengimo 

tai yra pasiekiama tik geros or- , . , _ - " ^ , • __ 
. • f. . darbus pagal savo skonį ir pa

yra pakilę ir todėl jos su pelnu 
galės būti parduodamos ir kuria 
masi ten, kur Tetuviai koncen- _ 
truojasi. I r atvirkščiai, jeigu 
kam nors dėl kokių nors prie- J o s egzistuoja su lietuviškomis 
žaščių labai nepatiktų gyveni- bažnyčiomis ir mokyklomis. No 
m a s lietuviškoje kolonijoje, ga 

Širdyj į augštybes 
Tik kilkite, žmonės — 
Ir lengva bus sielai, 
Kaip vaikui ant motinos rankų! 

Butkų Juzė 

grynai betuv'škų bažnyčių, mo
kyklų ir kultūrinių ratelių. Visa 

pagalba 
kiant d dėles lėšas. 
^anizacijos ir sutel-

Turime koncentruotis 

Visi šie dalykai yra neįmano
mi pasiekti čia, tremtyje, išsi-
barsčius ir paskendus svet'mų-
jų jūroje. Turime koncentruo
tis į didesnius lietuvių vienetus 
— atskiras kolonijas. 

ge'davimus. Šis namų pirki
mo būdas Amerikoje yra pla
čiai praktikuojamas. Tik pa
žvelkime į laikraščių skelbimus 
— pamatysime, kiek ten daug 
yra pasiūlų atlikti čia kalba
mus darbus. Net ir vidaus įren-
g'mų pilnai paruošta medžiaga 
siūloma. I r visa tai ilgamečiam 

KRONIKA 
rime, a r nenorime, tačiau turi- • H M M I M ^ I Korsakaitė, dai-

lėtų "perleistiTsavo nuosavybę m e pripažinti šį nuopelną di- nininkė iš Los Angeles, su mo-
kitiems ir apsigyventi ten, ku r dži<>je daugumoje lietuviams tina yna atvykusi į ryt ines vals-
patinka. dvasiškiams. Kad laikas ir dau tybes. Ilgesniam laikui sustojo 

Susisiekimo su miestu proble- &yb e kitų gyvenmo aplinkybių P*s Pranę Lapienę, Stony Brook 
baigia palaužti , senosios atei- vasarvietėje ,kur rugpjūčio 6 
vių kar tos palikuonių tautinį a t - d- turėjo koncertą vasarvietės 
sparumą, tai ne jų vadovų kai- j svečiams. Akordeonu grojo Vyt. 
tė. Senoji k a r t a neišsivežė iš Daugirdas. 
tėvynės tokio dvasn io tur to , ! r> J • T , , .... .* . , . . . . . . . „ . . Rudeniop Korsakaitė ir rašy-kokj mes turėjome laimę išsivež 

-uaadssĮ ĮBASUSĮ isq«l BJX BUI 
džiama automobilių ir ypač au
tobusų pagalba. To reikalo tin
kamas s u o r ganizavimag net 
"priar t intų" darbovietes labiau, 
negu kaikam dabar jos y ra 
Ypač ši problema lengvėja, kai | t l Didžiąja dalimi mes tur ime 
kaikurie mes t a i , pavyzdžiui Chi b ū t i dėkingi senajai lietuvių iš 
caga, yra baigiami "perskrosti 
greitojo susisiekimo autostrado
mis. 

Pradžioje, kad ir nebūtų mū
sų gatvės "meksfaltuotos", ga-

< išsimokė j mui — tik turėk savo 
Savaime suprantama, kad mū nuosavą sklypą. Tokio namo, 

sų tautinį organizavimas; remti kad ir dviaugščio, pastatymui 
nėra suinteresuoti tie kraštai , pradžiai tereikėtų /urėt i s u t a u - | | ? ^ v c ^ 
kuriuose mums t3nka gyventi, j pų apie 5,000 dolerių. Tuo bud*J ^ T a č i a u • b - t ų l i e t u v i š . 
Tiemg kraš tams daug labiau p a - ^ t ų sutaupyta labaį,daug p i m - ; k o g _ i g ^ ^ ^ 1 ^ i r g a p . 
tiktų mūsų besąlyginis įsilieji- gų, kuriuos dabar įsideda sau į i m u o s ? 

— ji meilė. 

eivijos kar ta i už tas dvasines 
vertybes, kurias įgijome nepri- , 
klausomoje Lietuvoje, nes jų p a ' 
s tangos a tkur t i nepriklausomą 
L'etuvą buvo labai didelės. Da
bar čia yra ne laikas ir ne vie
t a analizuoti senosios išeivijos 
jaunųjų kar tų nutolimo nuo 
tautos kamieno aplinkybes. Pa

to jas Ant. Škėma tenai pat keti
na surengti dainos ir poezijos 
rečitalį. 

Socialinis klausimas nėra 
v ien daTbininkų arba v a d i n a 
m o j o k e t v i r t o j o l u o m o , b e t iŠ dtiastaiici'os,' suskilusios odos d^dlr 
----- - «^i:„:.,.;„ U4„,,„;~,„„ tvintų, odos tftb€rlmų ir t. t., taipgi 
e s m e s re l ig in i s k l a u s i m a s . | tinkamas vartoU vaikučiams kad* pa-

sirodo skaudus isbčiitnas nuo vysty-— F . M. Dostojevskis 

8TAT\-BAI IB NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRIST AipME 
V1SOKIV RCMV 
MEDŽIAGĄ 

l l l l XH 

CARRMOODY 
LUMBER*CXX 

STASYS UTWINAS. Prex. 
MSt 8 a HALSTED fftJ 

TėL Vlctocy S-1S7S *0L 
APKArNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 4 

RAJTINt ATIDARYTA kasdien nuv 
I vai. ryto tkl C vai. vakaro Ir 
ieitadtenlals Iki I vai. vakaro 

ne sielvartas, 
—O. Milašius 

rass 1 JU gyventojų masę. Vie 
tos gyventojai neturėjo ir netu
ri tų tikslų, kuriuos mes turime 
— jie negalvoja grįžti į savo se
nąsias tėvynes. Todėl jų galvo
sena ir la kysena yra skirtinga. 
Mes gi esame joki imigrantai ta 
prasme, kuria jie yra. Didžioji 
dauguma mūsų niekad negalvo
jo apleisti savo kraštą ir apsi
gyventi svetur. Mes esame ko-

kišene visokie vertelgos kaip 
gryną pelną, ir būtų išvengta į į į į p o ž m r i u . " M ū s ų T u r i a -

Mes negalime viską I s i s t e n k i m e t k m e s p a t y g t 

vertinti vien lik asmeninio pa- I i n k y b i u įšgi^nkti at i t inkamai 
didesnio įsiskolinimo. Tada ne
tektų mums u2 .' spūstas kainas 
supirkinėti nuosavybes, kurios 
kitiems jau nebetinka, kaip tai 
dabar daugelis daro. • 

Laisvė ir vidine šilima 

Tegul mūsų kolonijose nebū
tų pradžioje tokių didelių tech-

votojai už savo tautos laisvę ir' niškų įrengimų, kaip miestuo-
nepriklausomybę, laikinai prisi- se, tačiau k e k laisvės ir vidinės 
glaudę mums politin'u atžvilgiu • šilimos suteiktų mums patiems 
drauginguose kraštuose. Mūsų ir mūsų jaunimui toks gyveni-
tikslas — nepalūžu s tautiškai i r imas . Vaizduokimės tik, kaip 
morališkai grįžti į savąją tėvy- būtų gera, kada kiekviena šei-
nę. Todėl nieką neturėtų ste- ma turėtų ne tik namą ir gara-
binti mūsų skirtinga la*kysenaj-ą. bet dar ir nuosavą sodnelį, 

susitvarkę, 
moji aplinka ir vertybės, kuriasi 
ji mums teiks, yra daug didesni; Profesiniu draugijų ta lka 
dalykai už vieną kitą asmeninį g i u o m < s t u jAV-bėse t u r m e 
patogumą, kurį teikįa m : es tas . beveik visas nepriklausomoje 
Tačiau turė tume ir labai daug Lietuvoje egzistavusias profesi-
pranašumų už miesto gyveni- nefe draugijas ats ikūrusias ir 
mą: išvengtume dulkių, suodžių, susiorganizavusias — te i s inn-
dūmų, smarvės, t r iukšmo. Ture- j k u > inžinierių, profesorių medi-
tume gryn? orą, ramybę, nervų vietoves, tiek atlikdami pati kū-
poilsį ir dvasinę širmą. Visa tai 

ir tvarkymasis . 

Amerikoje nei įstatymai, nei 
gyvenimo prak t kos nedraudžia 
ir netrukdo organizuot s tauti
niais pagrindais. Tereikalauja
ma iš kiekvieno tik lojalumo 

gėlių darželį ir savo stiliumi su
tvarkytą jaukią apl nką. Moti
nos, palikę savo vaikus než niai, 
neturėtų eiti naktimig į sunkių 
darbų "šapas". Turėtume sa
vus, europietiškus vaikų darže-

pilnai atsvertų miesto 
mus. 

patogu- ZĮ2 

J A U N I M O L I T E R A T Ū R O S 
P R E M I J A ! 

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų "Šatr i jos" m?-
no draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti t inkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 
vyresniųjų klasių pagiindines ir augštesniųjų mokyklų (High 
School) mokiniams, — skelbia 

$580 JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJA 
2. Premija bus duota už b^t kurios r§sies*a.r žanro auk?©-

jan.if veikalą: eilėraščius., poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
deli, a r kurios kilo-., rūšies kūrinį, skirtą jaunimui. 

3. Premija nebus skaldoma ta rp kelių autorių. 

4. Autoriai a r lcitlejai 1955 metais išėjusias knygas a r 
spaudai pa iengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos Šiuo adresu: Jaunimo 
Li tera tūros premijai skirt i komisijai, 2384 S. Oakley Ave., Ohi-
cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąją pavard \ 

5. Premijai skirt i komisiją kviečia Lietuviškos Knygos 
klubas ir "Šatr i jos" vadoiybe iš rašytojų, p2dagogų i r kultū
rininkų. 

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis . 

Senesniosios ka r tos pavyzdys 

Jeigu jauč amės turį kaikurio 
dvasinio pranašumo, tai įrodyki 
me darbais, o ne žodžiais. Tada 
niekas neturės pagrindo iš mū
sų šaipytis. Senesniosios kar tos 
lietu v ų -ateivių vadovai tai ne
abejotinai įrodė: Chicagos ir gi
tuose miestuose tokios koloni-

kų, pedagogų, miškininkų ir k t 
Visų šių organizacijų vadovy
bės ir nariai galėtų labai daug 
padėti tautinei bendruomenei 
organizuoti nau ja s lietuvių ko
lonijas. Juk susidursime su 
daugybe juridinių, techniškų, 
higijieninių, urbanistinių, eko
nominių bei soc* alinių problemų 
tiek pasirinkdami kolonijoms 
rimosi darbą. Mūsų visų sričių 
intelektualai turės la 'mės ir 
dž'augsmo pritaikinti savo ži
nias — sudėti auką a n t t au tos 
aukuro! Tada įgys prasmę ir 
tų a t s kūrusių organizacijų eg
zistavimas. 

Mų. Jl» yra f«ra gyduo** »«o 
virftlnly odos Ufų.Le-
gttlo Olntment yra 
parduodamas po 75 
et., $1.25, Ir IS.50. 
Pirkite raistine*© Chi 
oajroj ir apylinkėse— 
liilwaukee, Wlac Ga 
ry. Ind.ir Detrolt. Mi-
chiffan arba rsSyki
tę Ir atsiųskiU Mo-
ner order i: 

L E 6 U L O , Department D. 
5618 W. Eddy S t Chicmgo 34. IH 

CDHRAD'/IS FOTOGRAFAS 
, ( L I E T U V I S ) 

Modemiškai Įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe-
eialybe — vestuvea. 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi devana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie-
kamas darbai 

414 Wesi 63rd Street 
TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5840. 

iiiiiiiiiiiiiiiiimifNiirtimimiiiiiiHiiimii 
BABY SHOP 

4075 Archer, tel. BI. 7-2889 
(Archer & Calif.) 

26 tnoh dviračiai, 
^46 vertos $29.95 

Vaikų vežimėliai, 
$39.00 vertes * $28.80 

Lovytės, 
$30.00 vertes $17.50 

Ir daug kitų dalykų urmo kainomis. 

lIllIlIlItHIIIIIHIHIIHHIIIIItlIlliHIfHllinil 

JDRAS BRADIUSO? 
rEIiEVlZIJOS, KADIO, PATEFONE 

TAISYMAS 
"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 

— ATVAŽIUOSIM popnnr 
h G. Television, 944 W. S5th PI 

Telefonas FRontler 6-1998 
Pas Uetuv} — ir geriau ir Dltflau! 

NARIAI iffiTUVIU TAUP, IR SKOLINIMO 
B-VTŲ 1 , 7 0 0 6 . KURIOSE 

Apdraustos Iki $10,000.00 
IR 

e 

Paskolos Duodamos Namo Jgijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

S 0 P H I E BARČUS 
RfiDIO FR0GHAMA 

VESTVrUVAI-TEPiyTUVAI 
* rELEVIZIJOS • 

FM tr NEŠIOJAMI RADIJAI 
AupStos kekybes fonografai 
— DULKIASIURBLIAI — 

Elektriniai laikrodžiai 
VIDAUS IR LAUKO ANTENOS 
— TV IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

CHICAGO i SAVINGS A L0AN ASSN. 
6234 S. Western Ave. Chicago 36, III. 

Visų radijy, fonografų. TV Ir 
rekordą vi m ų aparatų 

TAISYMAS 
atliekamu patyrusių inžinierių 

— V18KAS GARANTUOJAMA — 
Kainos žemiausios 

lri]Dmim 
OTCLCvision 
Csales - service) 
3130 So. Hafeted — D A 6-6887 

I* WOES stoties — Bansa H M 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

1:45 Iki f:IO vai. ryte 
SĖSTA D. t: A0 Iki t : t t ryte 

PIRMAD1BNIO i t k . nuo 7—S • . 
SEEJHAD. I H M • : 9 0 T. r. i i stoties 

WOPA — 14*0 UL 
Chleaco 29. UL UEmlock 4-2411 

71 JI « 0 . RnCKWELL 8T. 

rir.j-\i ra SArciAi 
PtRKRAUSTAU 
B A L D U S 
\ IKTOIE IH l?i TOLIAI i 

K EIDUKOMS 
Turiu naujs dldeif 

ir apdraudas 
& I v i n a a , d 
TeL CTninsim 

CRANE SAVINGS A L0AN ASM. 
2555 W. 47th St. Chicago n. IU. 

DISTRICT SAVINGS A L0AN ASSH. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8.111. 

UNIVERSAL SAVINGS A L0AN ASM. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8,111. 

'lininiui iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiliniiiiiiiuiiiiiiniii1 

L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 

MES PERKAAUST0ME JŪSŲ 
baldos saugiai keletą bloku 

arba kelias dešimt myliv 
Vieno ||ambario baldos arba viso namo. Kreipkitės pas mus. Turįs dauc 
metų patyrimo perkraustymo darbe. 

Pristatome anglis a pečiams aliejų — dideliais ir mažais tsfrJMMh 

STASYS FABIJONAS 
214€ So. «bfn« Avenue Tel. Vlrginia 7-7097 

PERKRAUSTYM AI — M O V I N G 
P i p s i , sąžiningas darbas . Visi apdraudimai. I I ar t imų ir 

tolimų distancijų. feauitiU sekančisa: % 

ANTANAS VILIMAS 
S415 S. L n X ANICA AVE,, CHICAGO, 1X1 

Teleionas — FRontler 6-1882 

loumų osKsui 

. 

MCVHC ^M%TJTlA»»r«7s 
HAUJI OlO£U T*0K4I-NAUJAUSI KfiAUSTTMO (*A«K/AI 

IIGU MBTŲ P*Tr*»*AS-M€US l*SA±N*tNSAS A*7**mWfM 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIUMIC 5-9209 

% 



DfflNTtASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, rugpjūčio 13, 1955 

Studija apie meilę 
VYTAUTAS BIELIAUSKAS, fcichmond, Va. 

I 
Atrodo, kad jau apskritai ang jaunuoliu ir jaunuole. Pati dis-

lų kalboje praradęs savo pras- j kusi jų scena yra ramus namų 
mę, žodis "meilė" (love) buvo židinys, kuris yra, tarsi, simbo-
dar labiau nuvertintas su neperjlis tam tikro pastovumo, t r ad i - l

| m o įnd0 . Ligšioliniais įtaisais 

Galingiausias oro 
išsiurbejas 

Wisconsin universiteto fizi
kas Raymond G. Herb išrado 
naują įtaisą, pavadintą "Evapor 

Nuo ko pareina apetitas? 
Kalifornijos u n i v e rsiteto 

mokslin'nkai Los Angeles Medi
cinos centre nustatė, kad suma
žėjimas žmogaus kraujuje ami-

T^ZZZZZL lv^r a"i l no rūgšties iššaukia žmoguje ai -įon". Juo Įstengiama žymiai' j " *„^„,„„ -Ko „i* 
. . . v v .. „„„ t* ~^;irio i ki. Darydami tyrimus jie vie-

pilniau pasai nti oras iš reikia- *. Jr. " į J . „ A nBV(1i 
r r i n a i grupei žmonių davė pavai-

Dantis naikiną 
mikroorganizmai 

Chicago* ir Notre Dame 

ro salę. "Prie patalpų vaidini
mams yra ir vieta parodoms. 
Katalikų teatras turi ir baleto 
skyrių, chorą, simfoninę orkes-

seniai pasirodžiusiomis Kinsey d jos ir taip pat žmogiško artu- buvo galima išpompuoti kone 
visą orą iš norimo sandaraus 
indo, bet dar v'ana molekula iš 

ir panašomis studijomis. Nors' mo ir nuoširdumo, 
paprastai žmonės labai lengvai j Ir taip degančio židinio švie 
pasduoda smalsumui surištam \)p)p teutonus pradeda kalbėti j biliono molekulų palikdavo, 
su lytiniu gyvenimu, bet, jeigu apie meilę. Pirmiausia jis apra-, Naujasis aparatas dar ir iš li-
viskas yra persotinama, prade- šo tris me lės rūšis: adoraciją, Į kusiųjų išima 99 r'c Tame a pa
dą greit atsirasti apatija ir a- etine ir erotinę meilę. Taip pat, r a t e yra panaudojama pusės co-
buojumas. Del to ir visoki sta- autorius išgvildena įvairius jaus iį0 skersminyje metaline plokš-
tistiniai lytinių ir erotinių per-! miniua pergyvenimus, kurie ga- telė. Į tą plokštelę paleidžiama 
gyvenimų grupavimai, nors iš. Ii turėti įtakos į meilę. Vienoje elektros srovė, kuri ją įkaitina 
karto ir sukėlę didelį susidome 
jimą, dabar jau yra pradėję nu 
sibosti ir nugristi. 

Tikrumoje tai yra normali re 
akcija: sveika reakcija, rodanti, 
kad žmogaus prigimtis yra vi
suomet pasiryžusi kovoti prieš 
perdėjimą, nežiūrint ar jis be
būtų f'zinėje, fiz'ologinėje ir 
psichinėje srityje. Gaila tik, kad 
viso to išvadoje žmonės ima at
mesti ne tik augščiau minėtą 
literatūros "žanrą", bet kad jie 
pradeda jausti nenorą nei skai
tyti nei kalbėti ap'e tokias rim 

vietoje Benot padaro šią labai iki 4,000 laipsnių Fahrenhęito 
įdomią pastabą: "Jausnvnis kon Tame karštyje titanijus ima ga-
f lik tas yra, tarsi, dialogas tarp ruoti, jo molekusos sugeria in-
dviejų kurčių, kurių kiekvienas 
galvoja, kad jis supranta kitą 
ir kad jis yra patsai supranta
mas, kai tuo tarpu su nė vie
nu taip nėra". Tai yra labai gi
lus psichologinis supratimas 
jausminio gyvenimo, kurį Be
noit ne kartą parodo savo vei
kale. 

daug proteino — kiaušinių, pie 
no (proteino sudėty yra amjno 
rūgščių), kitai gi grupei davė 
amino rūgščių injekcijas į krau
ją ar davė tos rūgi ties išgerti 
praskiestos. Amino rūgšties ga 
vusieji injekcijomis ar skiedinio 
pavidalu jautėsi sotūs, kaip 
prisivalgę kiaušinių su pienu. 
Visi bandymai rodo esantį ryšį 
tarp amino rūgščių kiekio krau
juje ir alkio jausmo. Kaip t a 

*~2 J - — j ; - r j ^ / ^ r , | A m i n o rūgštis veikia į mecha-
delyje esančio oro ar kitų dujų, * kontroliuoja mūsų 
keletą molekulų ir prilimpa p r i e į n i z m ^ *""* ^n^ro iuo ja mūsų 

. . . n« • J 'i i,,,i~, apetitą, mokslininkai dar nesu-
s.enel.ų. Ta.p dujų molekules, ^ « — » £ ^ . ^ ^ 

gyti tokių valgių, kurie tur i ' cjUOs/unWersitetūose/ka<Ja pe-

Katalikų teatrai Čilei 
universitete 

Katalikų univerritetas Čilėje 
mokslininkų tyrimai parodė, yra susirūpinęs teatro reikalais' trą ir nemažai prsideda prie 
jog streptokokai gali būti prie- įr negeniaj įsigijo nuosavą teat- j šalies kultūrininio gyvenimo. 
žastimi, kad bandymams pa-' 
naudotų pelių dantys sugenda,' 
Ankstybesni tyrimai tuose pa-

j JSsr? .Vodo, kad meile jnėra 
vien tik biologinis išgyvenimas, 
bet ji pirmoje vietoje yra psichi 

tas ir galvojimo vertas sąvokas,' n s i r dvasinis patyrimas. Mei-
kaip meile, šeima, lytinis gyve- lė reikalauja gilumo, galvojimo, 
nimas ir t.t. Benoit yra nepalankus nuolati-

Hubert BenoH, nrancūzas gy-l n e i neprofesinei autoanalizei, ku 
dytojas ir psichologas, be abe
jo, pamatė, kad yra neišvengia
ma iššaukti skaitytojuose nema
lonaus jausmo, jeigu jiems pris
tatoma t" k viena tikrovės dalis, 
visiškai užmirštant ar atstu-
miant, kitą. Ir dėl to jo nauja! . 
knyga apie meilę (prancūziškai:! P o h n k l s ' ^ lvoj imas yra buti-
D'Amour; angliškai: The m m y n a s kiekvienam gilesniam per-
Faces of Love, nesen'ai išleista' Sy™**™*- Galvojimas meilei 
Pantheon lesyklos New Yorke)! d u o d a t u n n * ' k a l a n a l l z ė » s u " 
yra, tarsi, maloni staigmena šių! skaldo \ daleles. 

pašalinamos iš indelio ir jame 
atsiranda, galima sakyti, abso-
lu t i tuštuma, kuri reikalinga 
elektrinių lempų pramonėje, ir 
kit. Naujasis įtaisas nebrangus 
ir nesudėtingas. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII 
SENYVTEMS »MONRMS TIK f 100 
• I M i ' M > | : 
NAUJAI ATIDARYTI NURSING 

BOARDING NAMAI 

liau, ir juos remia Laivyno Ty
rimų įstaiga. 
(>00<X>0000000000<>0<>00000<><>0 

Willow West Inn 
Picnic Grove 

83rd & Wil low Šer ines Rd. 
Wil low S p r i n t . UI. 

Tel. Wi l low Sprines 1064 
Savininkas — Richard A. Butchas 

ri yra labai paplitusi šame kraš 
te. "Pažvelk tik apfnkui", 

gus ir pamatysi, kad tie, kurie i macijų rašykite — 
\ , . ,fc . Mrs. Annie Good, 

^ V e 1 V f. VOS CHa ^:UOJįa y r a s t ^ „ p Nursing and Boardlng 
daugiau ar mažiau neurotikai". 
Kai savianalizė yra neurotinis 

D A B A R A T D A R A S 
M & S SNAK SHOP 

Sandvičiai — vištienos — stei-

dienų literatūroje. Žinoma, auto
rius temą gvildena, naudodamas 
visai kitokį metodą negu Kin
sey, bet tai jam nekliudo svars
tyti gilius gyvenimo klausimus 

Speciali priežiūra, g-eraa maistas 
ir patogi aplinka! ši dviguba Js'al-
ga. priima gulinčius ligonius ir tuos, 
kurie gali vaikščioti — atskiruose kai — žuvies — Chili — kutletai. 

— , — - « - ^ . namuose. Geros ga i l e s ingos seseles, i Special iai paruošiame išsinešimui, 
sako jis, - "stebėk savo drmu- SEį S ^ S T D * ™ U ™ ? £ ' i r . nemokamai pristatome į namus. 

Prieinamos kainos, geros kokybes 
maistas. Atdara 9 v. r. iki 2:30 v.r. 
kasdien; šeštad. 9 v. r. iki 3 :30 v.r. 

Ralph Schackart 
Delores (Montalvo v 

8345 Burley Avenue 
REgent 4-9026 

F & M O L E A N E R S 
1849 W. 59th St. 

Tel. PRospect 6-0351 
"The Many Faces of Love" 

yra veikalas duodąs naują, šv:e-
ą atmosferą meilės suprati-i s= 

mui. Angliškai skaitanti visuo
menė, po to kai dabar jis yra 

BenJt , būdamas g laus išsilavini: V e r s t a s j anglų kalbą, beabe-
mo žmogus, žino, kad subtilius > ' « ? ve*tu ? ^ u a ' k r « P t ' 
gyvenimo dalykus galima išreikš s a v o dėme*K » s l » *****: 2 m o ; 
ti be diagramų ir skaičių; j i s . m a ' n e r e , k l a n e l -***• k a d 

Homfs, St. Aime, IU. 
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lės buvo auginamos sąlygose, 
kai jų negalėjo paliesti jokios 
bakterijos, parodė, kad tada pe* 
liu dantys negenda, nors jos ir 
buvo ma'tinamos medžiagomis, 
kurios prielankios dantų gedi
mui išsivystyti. Taigi — dantų 
gedimas turi ryšį su mikroorga
nizmų buvimu. 

B ū t i n a i d a l y v a u k i t e mtaų k a r a i va le r u g p j ū č i o ( A n g . ) 2 4 - t ą d i e n ą ! 
S A I N T J O H N O F G O D R O M A N C A T H O U C C H T R C H 

S i n t a n d E l i z a b e t h S t r e e t , C h i c a g o , ni inoin 
P e l n a s s k i r i a m a s p a s t a t y m u i " S o č i a i C e n t e r " prie bažnyč ios . 

B u s d a u g p r y z ų ir l a i m ė j i m a s n a u j o C H E V R O L E T automobi l i o . 
R e v . H e n r y Jagodz insk i , K l e b o n a s 
R e v . C h a r . e s Gryzlk , K a r n i v a l o M a n a g e r 

A D A M S S T A N D A R D S E R V I C E 
S T A T I O N 

SUTAUPYKITE % % % U « AUTO-
MOBILTO A P T A R N A V I M Ą IR 
REIKMENIS. TURIME PILNA PA-
SIRINKIMĄ STANDARD BATERI
JŲ IR P R I E D U — ACCESSORIES. 

•Srd A MA.IOR A V E N U E 
T e t — P O 7-7t27 

C OMP T 0 M E T R 0 -
M f l Š I N R A Š Č I O 

M O K Y K L A 
Priima naujus kursantus kiekvie

ną savaite. Per 3-4 mėn. išsivaduo
si iš dulkino fabriko ir dirbsi Sva
rioj rastinėj. Skambink tuojau Mo
kyklos Ve-iejul P. Keslflnul tel. BI-
shop 7-8>lS arba kreiptis tiesiai t 
mokykla 938 W. 31 PI. 

AUDYKLA JUOSTA 
Sav. Kazys Prišmantas 

1806 West 46 Street 
Chicago 9, UI. 

LA f a y e i te S-8085 

REZERVUOKITE VIETAS 
ŠIANDIEN PIKNIKAMS 
IR IŠVAŽIAVIMAMS! 

žino, kad kiekviena kalba turi 
lab?5 reikam'ngij specialių žo
džių įvairiems gyvenimo subti
lumams aprašyti, kurie dalykų 
neaptamsina ir kurie taip pat 
gali būti naudojami padorioje 
kompanijoje. Ši knyga išdalies 
primena dar prieš dešimtį me
tų Vokietijoje pasirodžiusią 
Sch^ffer'.io nkygą fTJeber tdie 

Ehe und Liebe", kurios auto
rius taip pat parodė didelį su
gebėjimą aprašyti subtilius fak
tus jų augštumoje ir su pilna 
pagarba. 

Pati knyga yra parašyta dia
logo formoje. Savo forma ji pri 
mena Platono "Symposion" ar
ba Hoelderlin "Hyperion". Au
torius diskutuoja apie įvairius 
meilę liečiančius klaus'mus su 
oooooooooooooooooooooooooo 
SAINT ROCH 

PATRON IN AFFIilCTION 
Perpetual Novena Every Monday 

s o l . I MS NOVENA 
August 8 t o 16, ( F e a s t ) 

Free Booklet upon request 
Pictorial History of 8hrine 75c 

Address Petitions to 
NATIONAL SUKINK OP ST. ROCH 

721 St. Ferdinand Street 
New Orleans 17, l>>uisiaim 
Inquire How To Become A 

Promoter 

kiekvienam, kuris yra pripratęs 
prie europietiškų verčių ir Eu
ropos kultūros, Benoit studija 
bus maloniu dvasiniu atsigaivi-
n'mu. 

ŽVEJIBA - MAUDYMOSI - LAI
VELIAI, ka/ i inoui s \astirvirt<~ ir 
piknikams daržas ant gražies Fox 
vapea. š»imos piknikams | 1 už au-
tomob. specialios kainos didelioms 
grupėms arba komerciniams pikni
kams. 40 myliu J Šiaurvakarius nue 
Chicagos. 7 mylios J šiaurvakarius 
nuo Barrington. Keliai iš Chfcagos 
U. S. 14 iki 59 Barrinffton, 59 1 
šiaurę iki Roberts Rd. J vakarus iki 
Rlvcr Rd. U. S. 12 iki 22. 22 J va
karus iki 59. 50 i šiaurę iki Roberts 
Rd., j vakarus iki River Hoad. Tel. 
Ilarrtnfrton 124-.1-2. 

Gamina Juostas, takelius, Juosteles, 
pagalves vardinių, g imimo tr kttsj 
progų dovanoms. Taip pas 
gauti tr knygy. 

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
R. RALNF.NAS 

•40S S. Fairfield Ave., Chicago 9 t 
(S-čias augštas, durys po kairei, arti 
68-eios gatves Ir Cali fomia Ava.) 

__ , .duoda tremtinys prieš karą baigęs 
Nemokamai paimame ir pn-jcikagos universitetą. 

1 dol. 25 et. vai. — privačios. 
VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI 

statome. Stebėkite naują vietą 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

1 9 5 6 M E T I ) 
Televizijos Aparatai! 

R.C.A. Victor, Philco, General Electric, Zenith, Ad-
miral ir Budrik Custom padaryti kurie jau parduodami 
Budriko Sandelyje. Pirkdami vasaros metu jūs gausite 
didelę nuolaidą — sutaupysite iki $100. Lengvi išsimoke-
jimai. Pirkėjai dar gaus dykai auksinį laikrodėlį jei pirks 
T. V. setą vasaros metu. 

I inclose $ 

FOR SHRINE OF ST. ROCH 

Name . 
Address 
City . . State 
<)<XKK)<><><X><>0<><>O<><><VKK)<XKKK)C 

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'e Lietuvių 
Kataliky Radijo Programę 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčiu Pittsburęhe 

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena sekmadlen' 

A R T H R I T I S ! 
' HEW HEAT • AND - MASSAGE PAD 

S00THES ARTHRITIC PAIR 
Now, Science makes it possible, for the first tune, to 

apply two of mankind's most famous healersi simultane-
ously for the relief of pain of arthritis, burbti s, fibrositis, 
strains and sprains. -

A new safe, comfortable pad 
called the Thermo-Cyclopad, has 
been developed that contains* a 
cyclo-massagreR motor and a spe-
cial heating element. The motor 
develops a pleasant, soothina, 
non-electrlcal m a s a g; e action 
while the heatlns; unlt develops 
a penetrating: type of deep heat. 

R e s e a r c h proves that thls 
unląue comblnation of heat and 
m a i s a g e drives deep down 
through tlssue and bone to re-

lleve achlngr museles and joints. 
st imulate peripheral and 1 o c a 1 
circulatlon, decrease many typea 
of reflex pain, relleve n e r v o u i 
tension, and encourage deep rest-
ful s lumber. 

A F R E E INFORMATION 
tells you all about thls blessed, 
new pain-rellever. W r 11 e for 
your copy to Thermo-Cyclopad, 
Dept. C. 1024 Lake S t , Oak 
Park, 111. 

J Ū S Ų 

A t e i t y j c 
v Y r a 

N a m a i 

withaDown-
Payment 
Savings Account 

Jūsų Dabartyje ! 
Mūsų sistema tiškas taupymo planas gali jums pagelbėti 

sutaupyti reikalingą sumą tam svarbiam įmokėjimui. 

Mr. A. J . Darovic, President 

RELIANCE FEDERAL LOANS 

2000 W. CERMAK INSURED CKICAG0, ILLINOIS 

«i: 

AR NORITE ROTI KUNIGAIS? 
Ttvų Martjony Kon**regacl)a. a . t a Arkivys
kupo Matulevičiaus. MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus i kunigus. Tival Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpa: 
Dievui leldiiant Jie darbuosis ir Lietuvoje: 
Jis veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltes po Paneles švenčiausios vėliava: 
stokite | T i v ų Marijonų Kongregacija; rašy
kite novicių vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigfte, klek amtlaus ir koks svei
katos stovia. Lai ik* siųskite sėmiau paduotu 
adresu, 

IR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS? 
Marijonų Kr agregacija kviečia pas save kandidatus \ brolius, kurie 

dirbtų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kokj amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga. 

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui ir Panelei §ven-
Siauslai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite BU novtcljato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj Ir užbaigtus mokslus. 

MASTER OF NOV1CES, MARIAN HULLS SEMINARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS 

JUČUS SISTERS RESTAURANT š 

(Naujai) dabar atidarytas 
G a l i m a g a u t i r ū g š č i ų k o p ū s t ų ir k i t ų s k a n i ų 
l i e t u v i š k ų v a l g i ų . A t i d a r y t a s j>er v i s ą nakt į . 

2 9 m e t a i t o j e p a t v i e t o j e . 

1608 W. 47ih Si., Tel. U 3-9670 

t n Year of 
Service 

South-Sides gyventojai šiandien iš Dist-
riet Savings tikisi gauti geriausi patar
navimą, tok] pat, kok| visi gaudavo nuo 
jos įsikūrimo pradžios — 1887. Per 68 
metus ši stipri, pastovi [staiga statė, au
go ir tarnavo tapiom šeimom Chicagos 
didžiojoje South Sideje. 

ONOS ČARNECKIENES 
O T E R Ų S A L I O 

Atitekami pusmetiniai sušukavimai ir visi kiti pa
gražinimo darbai Prašau apsilankyti ir įsitikinti mielu 
ir sąžiningu patarnavimu. 

2632 W. 43rd Street CUfhlde 4-2994 
BRIGHT0N PARKE 

^ 

l to lkl S:00 vai. p. p. 
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS 

WLOA 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkite* IHuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUF. 
Radio Station WIX>A. Braddock. Pa. 

17 colių Televizijos J 

21 colių Televizijos J 

00 l r aukščiau 

•00 ir aukščiau 

24 colių Televizijos $ 1 4 3 - 0 0 ir aukščiau 

Jos. F. Budrik, Inc. 
3241 So. Hakted St. Tel. CAlumet 5-7237 
Budriko Radio Valanda iš WHFC stoties — 1450 Kilocycles — 

Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valandos vakaro. 

lOlSltKI 

3430 SOUTH HAISTED ST.. 
Cljffitds 4-0104 

0<K>0<>0<XXXXX>000<>0<>0<>00<><K>00<>0<>0<>0<>0<>^^ 
__ mm _— f~ o • Į T y a*j a s 

K. u A t j l l J n A l J MOTERŲ BCBŲ 
Priima moteriSkų kostiumų ir paltų užsakymus. 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenki* savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja 

6718 S0UTN MARSHFIELD AVENUE 
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < > 0 < K > 0 0 0 < > 0 < > 0 < > 0 0 < H > 0 0 0 0 < > 0 0 0 0 0 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « 

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu! 
Jei norite užsitikrinti nuo agales namus, baldus, automobilio* 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą p*r mflsu kompanija. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. 
GENERALINIAI AGENTAI Siu kompanijų: 
AMERICAN*AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT 

AMERICAN INDEMNITT COMPANT 
DUBUOUE F I R E a MARINE INSURANCE COMPANT 
F I R E M A N S F U N D INSURANCE COMPANT 

F I R E M A N S INDEMNITT COMPANT 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT i 

MASSACHUSETTS F I R E & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL F I R E INSURANCE COMPANT 

PĘARL. A8SURANCE COMPANT 
RELIANCE INSURANCE COMPANT 

- UNIVERSAL 1N8URANCE COMPANT 
V7ESTERN F I R E INSURANCE COMPANT 

W E S T E R N CASUALTT & S U R E T T COMPANT 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritera'* 

OMALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams St. Room 800 

Telefonas CEntral 6-5206 

• 

http://Char.es
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Lietuvių kalba Vilniaus apylinkėse 
Ms*. h is t K. STALŠ ANS, Elirabeth, N. J. 

Atkreipiame skaitytojų dė- kalba buvo baisiai darkyta, pil- Vilniaus j !
s yra sut :kęs ne ma-

mesį, kad šio straipsnio auto- na lietuviškų žodžių, pvz. "Trze- žiau kaip 50 senosios kartos 
rius yra latvių mokslininkas, ba 
istorikas, savo studijoms rin- sią 
kęs medžiagą Vilniaus krašte. 

Red. 

przez zagory povazyniac 

I-atv!o pranešimas 
Pagaliau i r latvis Edg. Bau-Jau &?mau į v a r ų kitataučių i . ttr ...„ .* u i i * i manis savo knygoje "Leisi", iš-

tyrinėtojų — archeologų, isto 
rikų, keliautojų, rašytojų, dva
sininkų, visuomenininkų ir kitų 
yra įrodyta, kad Vilniaus, Gar
dino, Suvalkų, Lydos, Ašmenos, 
Švenčionių, Pastovų bei Bres
laujos sričių gyventojai yra 
lietuvių kilmės žmonės. Istori
joje nėra jokių įrodymų, kad 
ten būtų imigravusios didesnės Ę 
slavų mases. Yra žinoma tik
tai, kad savo laiku lenkų atėjū
nų buvo vos 3—4Cf, gudų—5%, 
nes Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštijos įstatymai draudė sve
timšaliams apsigyventi ir pirkti 
žemę Lietuvos valstybėje. Ne-
ž ūrint to, net paskutiniu laiku 
svetimeji atėjūnai, kaip lenkai, 

leistoje Rygoje 1902 metais 
tarp kitko rašė taip: "Vykda
mas traukiniu iš Daugpilio į 
Vilnių, visose stotyse mačiau 
įl'pant vien lietuviškai kalban
čius žmones. Jie buvo papras
tai, bet švariai ir tvarkingai ap
sirengę, kuklūs ir dievobaimin-

Lietuvis turi gerą širdį. 
Patsai Viln'us gerokai sulen
kintas, nes lenkai čion atėjo 
jau seniau. Kad Vilnius lietu
viškas miestas, liudija miesto 
atskirų dalinių pavadinimai, 
ka'p pvz. Antakalnis, Pamed-
kalnis, fceškynė ir kiti. Aplan
kiau Aušros Vartus ir Kalvari
ją — visos lietuvių tautos šven-

lietuviškai kalbančių. 
Žinoma, jų buvo daugiau, argi 
visus surasi. Jašiūnų pradžios 
mokyklos vedėjas tais pačiais 
me tas patvirtino, kad valsčiu
je esą lietuviškai kalbančių žmo 
nių. Panaši padėtis esanti ir 
kituose valsčiuose. 

Naujausieji patyrimai 
Šių eilučių autoriui lankant 

Šalč ninkus per Jonines, 1943— 
metais, pirmas sutiktas vietinis 
žmogus buvo mokyklos sargas. 
Jis turėjo gražią lietuvišką pa
vardę — BaaiuliB — ir šiek tiek 
kalbėjo lietuviškai, bet save va
dino gudu. Jis papasakojo, kad 

! |tin$i kelionių aprašymą. Šituo 
atžvilgiu Šalčiaus kelionės nuo-
tykingesnės ir turtingesnės. Ta
čiau ir Dan Kuraitis, ypač imant 
dėmes'n, kad jam visą gyveni
mą teko koncentruotis kitose 
srityse, ne spaudoje, šiuo leidi- tūros klaidų, 
niu yra daug padaręs. 

TELEVIZIJOS 
formų, kai turime nuo seniau 
priimtus geresnius pakaitalus. > 
Pvz. p. 55 rašoma "moslėjus'V 
kai lietuvių kalboje priimta ma- IT lUUilO AparatŲ T a i s y m a s 
hometonas, muzulmonas. Gaila,1 Sąžiningas ir garantuota* darbas 
kad nemažai pasitaiko ir korek- M. RIMKLS, 4617 8. Sawy«r St. 

Dan Kuraitis 

karų — muo Pacifiko. Beveik 
visas kelias atliktas lėktuvu. 

tovės, kas man padarė gilų įs-
taip .r gudai pretenduoja , VU- važiavimui U Vilniaus j 
nių ir 50 kraštą. Abudu non ' 
pagrobti net latviškąją Latga-
lę, kur tų atėjūnų nuošimtis 
taip pat yra labai mažas. Jau 
yra paruošti žemėlapiai, kur Vil
nius ir Daugpilis su Rėzekne 
yra inkorporuoti į būsimąją Gu
dijos nepriklausomą valstybę. 
Balinskio ir Lapinskio liudymas 

Cia būtų pravartu mesti žvil
gsnį atgal į netolimą praeitį. M. 
Balinskio ir T. Lapinskio tyri
nėjimai ir kelionių aprašymai 
lenkų kalba praeito šimtmečio 
viduryje liudija, kad lietuviškai 
kalbama artimesnėse ir tolimes
nėse Vilniaus apskr. vietose, 
kaip Maišiogaloje, Nemenčino, 
Varnėnoje; lenkų k. vartojama 
tiktai vietomis Rudaminoje, 
Medininkuose, Šalčininkuose iš 
dalies maišosi •gudų kalba. Čia 
išvardintos vietos yra apie 18— 
20 km. (apie 10—15 mylių) nuo 

Tarkus mane sutiko paimti lie
tuvis ūkininkas Šuraitis. Už 
miesto girdėjome maišytas lie
tuvių, gudų, lenkų kalbas, bet 
juo toliau, juo mažiau: vyravo 
lietuvių kalba." 

Dar vėliau, 1905 meta ;s, "Vil-
n a u s Žinių" 217 nr-je lietuvių 
dvasininkai skundžiasi, kad jie 
iš lietuviškų parapijų yra kelia
mi į nelietuviškas, todėl, be kitų 
— tolimesnių, sekančios parapi
jos neturi lietuviškų pamaldų: 
Maišiogala, Sudervė, Riešė, Kar 
vys, Naujieji ir Senieji Trakai, 
Nemenčinė, Varnėnai, Rykantai, 
Šalčininkai ir Šalčininkėliai, Rū
diškės, Rūdininkai. Reiškia,Vil
nius yra apsuptas lietuviškai 
kalbančiųjų iš visų pusių. 

Vilniaus universiteto 
tyrinėjimai 

1935 metais lenkiškojo St. Ba 
Vilniaus, bet tų vątecn, r . b o 3 ) t o r i a u g u n i v e r e i t e t o v i l n i u j e 

prieina arčiau. Pagal tuos ra-, ^ ^ H T u r a k a b u v o p a d a 

Antroji čia aprašoma kėlio
jo jaunystėje šalč'nink u o s e ' n£ tęsėsi 56 dienas, jos metu pa-
vien lietuviškai kalbėta. Bet, de daryta 21,000 mylių, penketą 
ja, jaunimas tais laikais prade- dienų pabūnant Europoje, o dau 
jo "laužyti liežuvį" gudų kalba, g m ^ i a jk0 _ Afrikoje: Prancū 
jis irgi taip pat padarė. Buvo Zų kolonijose — Morokes Daka-
kaimų, kaip Jackūnai, Čuiekam- r o j paskiau — Pietų Afrikoje, 
piai, Stasylai, kur nekas kitaip Ugandoje, Belgų Kongoje, Egip-
ir nemokėjo kaip tik lietuviškai, te. Cia per vandenynus kelionė 
k- dabar tenai tebekalbama lie- atlikta laivu, kitur — dauguma 
tuvškai. i kelio lėktuvu, bet Afrikoje gero 

Trumpu nepriklausomybes ir fcaį pavažinėta lėktuvu, 
vokiečių okupacijos laiku Vii- . . . . . . 
niaus apylinkės per mažai buvo' Autorius stengėsi kiekvienos 
ištyrinėtos. Bet ir iš to, kas pa- d l ! n ° s M"*2™ *as vakarą su
daryta, matome, kad lietuvių r a s v t l - Keliautojui tai is vienos 
kalba Vilniaus artimesnėse apy- Puses atima dalį laiko nuo po-
linkėee yra išsilikusi iki mūsų lls*>' d a J i . n U 0 kfasto apziureji-
laikų, nors ir viešai nevartoja- ,™, tyrmejimo, bet is kitos pu-

sos — jspudziai neisbianksta 

Pasaulėžiūriniai klausimai 

Šioje savo knygoje autorius 
jautriai iškelia išt'ktas sociali
nes neteisybes ir nevengia drą
sų žodį pasakyti išnaudojan
tiems baltiesiems. Įdomi auto
riaus pasaulėžiūrinė raida. Anks 
čTau, }":aap savo ankstybesnėje 
ats minimų knygoje suminėjo, 
stipriai domėjęsis marksizmu; 
ir dabar yra agnostikas dėl Kris 
taus prisikėlimo fakto (p. 27), 
jis su dideliu dėmesiu dabar lan 
kė šventąsias Palestinos vietas, 
savo šioje knygoje Kristų vadi
na taikos kunigaikščiu ir skel
bia, kad "pati krikščionybė pri
sidėjo daug prie žmonijos kultū
ros ir gerbūvio augimo" (p. 27). 
Autorius savo akimis matė dide 
$ '(muronieri^į pasišventimą ir 
kultūrinį darbą ir juos augštai 
vertina (p. 88, 81, 224, 239 ir 
k t . ) ; apskritai autorius pabrė
žia, kad "visada gyvenime vė
liau ar anksčiau laimi dvasinis 
-iričjįitfs pradas" (p. 62). Jis 
krikščionybei skiria nemažą vaid 
menį kovoje su komunizmu (p. 
88 — 89); vertina, kad jos at
stovai užtaria skriaudžiamuo
sius (p. 189) ir padeda kovoti 
su vargu ir skurdu (p. 107). 

Tel. VI 7-8067 — Vi 7-39S7 

Cia gale suminėtieji dalykai 
vis tokie antraeiliai. Apskritai,' 
skaitytojas šioje knygoje ras p £ j J Q K U B K A 
daug ką ir naujo, ir įdomaus, 
ir i perkai tęs žinos daugiau « r . ^ A M O K ^ ^ T C - * 
apie mums tolimus žemynus, 4 1 0 2 A r ch e r Ave., at Monrt 
kur gyvenimas labai skirtingas; chfcago S2, 111. — TeL LA 3-8617 
nuo mūsų. . 

Kai rašys naują knygą 

tas, prie antros 
• 

A. Morkus. 

Daug įdomybių 

gi autorius ruošiasi dar kartą 
patraukti po Pietų Amerikos 
sostines ir parašyti dar vieną 
kelionių knygą, reikėtų ateity
je kaikurių dalykų vengti. Visų 

šiuose, nors gaminamos statis
tikos apie krašto vokiškumą. 
Didelė staigmena ten buvo pa
bėgėliams, kurie 1944—1945 Autorius turėjo* progos pama-
metais arkliais atsitraukė per tyti daug egzotiškų dalykų. Jis 
tuos plotus: jie tvirtino, kad stebėjo ir kaip Indijoje degini j p i"n* - asmeniškumų (pvz. p. 
kaimuose rado lietuviškai kal- ' i a vonus prie šventosios upės, ir 1 5 : "Man buvo labai malonu gir 
bančius iki pat Karaliaučiaus J važinėjo po laukinių žvėrių ka- d ė t i» kai mane pristatė publikai, 
Tremtyje Vokietijoje teko susi-1 rali ją Afrikoje (rezervate, kur vadindami keliautoju; p. 34: Aš 
pažinti su vienu redaktoriumi iš j "vienoje vietoje jūs būsite nar- e s u drąsus ir prie pavojų pri-
laikraščio "TiUės Keleivis". Jis Ve, 6 žvėrys laisvi"*; jis stebė- Į Pratęs...). Reikėtų vengti skai-
pasakojo, kad prieš, nacių reži-j j0 pasakišką Indijos architektu j Rytojams jau z romų dalykų, 

leidusi vietos lenkų kalbai tiktai J ? * k a l ^ ° S
K ^ » ™ » * i e š ė s ' m laikraščio prenumeratorių n k a i p Taj Ma*al, ir landžiojo! anot prof. St. šaukauskio, tru 

taip apt buvo iki pat Karaliau 
čiaUs. 

V ii iii u a t# a v u s 
Lietuvių kalbos padėtis Vii 

niaus apylinkėse pagerėjo tuo 

pietuose, prie pačio Vilniaus 
miesto. Vadinasi, lietuvių kal
bos ribos prie pat Vilniaus mies 
to prieina iš trijų pusių — ry
tų, vakarų ir šiaurės. 

Žinomas rašytojas ir keliau
tojas VL Sirokomla tuo pačiu 
laiku, nupiešdamas savo kelio
nę iš Vilniaus į Kauną, sustojo 
netoli Vilniaus grynai lietuviš
kuose LeLanų ir Pekelianų kai
muose, kur dėvimi tie patys 
tautiniai drabužiai kaip prie Vii 
niaus. Toliau, jis keliavo Suder
vės link 13 km į vakarus nuo 
Vilniaus. Sudervė, esą, tokia gra 
ži vieta, kad ten reikia ne plun
ksnos, bet teptuko jai nupiešti. 
Sudervė esanti gudų kalbos ri
ba, nes į vakarus nuo jos kalba-

Karvių, Paberžės, Nemenčino ir 
kitose parapijose ir rado, kad 
yra senosios kartos žmonių, ku
rie daugiau ar mažiau kalba lie
tuviškai ir patvirtina tų parapi
jų lietuvišką praeitį. To pat 
universiteto etnografijos sky
rius 1937 metais padarė moks
line ekspediciją Nemenčino pa
rapijoje ir rado ten senosios kar 
tos žmones lietuviškai kalban
čius. Užtat kun. Gimžauskas 
savo laiku ir sakė: "Nemenči-
nas savo gimtąją kalbą ginąs. 

"Lietuviams inteligent a m s 
panašios ekspedicijos Vilniaus 
krašte daryti lenkų okupacijos 
metu buvo pavojinga — j:'e ga
lėjo patekti kalėjimą n arba būt 
ištremti į Lenkijos gilumą. 

Tiktai po Vilniaus atgavimo 
ma tik lietuviškai, bet Vilniaus; 1939 metais buvo galima pradė-
link maišosi lietuvių ir gudų 
kalbos. 

Yra įrodymų, kad praeito 
šimtmečio pabaigoje ir šio šimt
mečio pradžioje taip pat kalbė
ta lietuviškai prie pat Vilniaus 
miesto. Taip senosios kartos 
dvasininkas Petras Būčys savo 
jaunystės dienų aprašymuose, 
kurie yra išspausdinti tremties 
žurnale 'Tėvynės Sargas" 1. 
nr-je, 1947 metų, rugpiūčio 1 d., 
Vokietijoje, tarp kitko taip ra
šo: "Mes su keliais Seinų Dva
sinės seminarijos auklėtiniais 
1893 m. Velykų atostogų metu 
aplankėme Vilnių. Po poros 
dienų sustojimo mieste, paliko
me jį, kad susipažintume su 
apylinkėmis. Pervažiuojant ža
liąjį tiltą, aplankėme Šv: Rapolo 
bažnyčią, kurios parapijai pri
klausė artimesnieji kaimai. Pa
sirodė, kad tuose kaimuose gy
veno lietuviai, ir bažnyčioje 
jiems buvo paskirtas lietuvis vi
karas. Į šiaurę mes greit pasie
kėme netolimą Paberžės parapi-

ti tyrinėti savo sostinę ir jos 
apylinkes. Taip, Vilniaus ap
skrities pradžios mokyklų ins
pektorius, kuris turėjo galimy
bės arčiau susipažinti su gyven
tojais, 1943 metais pabrėžė, kad 
Mickūnų valsčiuje prie paties 

po pigmėjų lūšneles Afrikoje. | i z m u - k a i P JU neišvengta minint 
Šios abi kelionės juk aprėpia1 k ^ d a r o Amerikos Balsas (p. 
visus penkius kontinentus: iš 16>- Reikėtų saugotis pašalinių 
Amerikos jis pasiekė Aziją, I digresijų (pvz. suminėjimas, 
Australiją, o antroj kelionėj — ka*P prieš 25 m. su žmona va

jau po Vilniaus atgavimo. 1943'Europą ir AfrJką. Kelionėje ra- ž i avo_ P M uošvius — p. 36). Ta-
metais lankant Lentvario, Mic- toriui su lėšomis neteko l a b a i ' d a b u t l * daugiau vietos aprašyti 
kūnų ir Rudaminos valsčius, I varžytis, taigi — turėjo galimy- Į naujoms kelionėj pastebėtoms 

bes daug ką pamatyti, ir knygo įdomybėms. "Svetimus terminus 
je daug naujų dalykų aprašo. I vartojant svarbu juos iksliai 
Kelionių aprašVietojo sunkumai 

pėsčiomis arba dviračiu, kai 
muose sutikti ir užkalbinti mo
kyklinio amžiaus vaikai atsaki
nėjo taisiklinga ir gera lietuvių! 
kalba. Mokytojai dž'augėsi, kad 
vaikai be jokio slaviško akcen
to ir greitai išmoksta kadaise 
niek'ntą, savo tėvų prievarta su
darkytą arba pamirštą kalbą. 
Panašus reiškinys buvo ir Lat
vijoje su latvių kalba keliuose 
pasienio sugudintuose a r b a 
Ilukštės apskrities sulenkintuo
se valsčiuose. 

Įdomu būtų sužinoti, kokia 
lietuvių kalbos padėtis yra da
bar Vilniaus suslavintose apy
linkėse? Galėtų šiuo klausimu 
duoti žinių netaip seniai iš Lie
tuvos atbėgę VI. Mironas ir M. 
Bakanas. 

Daug kraštų, daug žmonių 
Dan Kuraičio kelionių knyga 

JLOZAS PRUNSKIS 

Kitados (1788 m.) vokiečių 
poetas Šileris rašė: 

— Labai gerai, kad Jūs kelio
nių aprašymais savo mažą kam
barėlį padarote dideliu ir plačiu. 
Man visuomet yra neišpasaky
tas malonumas dvasioje po did
žiąją žemę paklajoti... 

Mūsų sėkmingas verslininkas 
Dan Kuraitis turėjo ypatingą 
malonumą paklajoti po plačiuo
sius kontinentus ir turėjo lėšų 

ją, kuri kalbos atžvilgiu buvo Į šią savo kelionių knygą — 
marga: ant 2 lietuviškai kai-' "Daug kraštų, daug žmonių" — 
bančių kaimų išėjo vienas len- lietuviškai visuomenei padovano 

visdėlto vertinga dovana skai
tančiai publikai. 

Aplink pasaulį ir po Afriką 

Joje aprašomos dvi didesnės 
kelionės: aplink pasaulį ir po 
Afriką. Aplink pasaulį, kaip au
torius mėgsta sakyti — aplink 
žemes rutulį — kelionę autorius 
padarė per 2 mėnesiu, išskridęs 
iš New Yorko ir siekęs Kana
dą, Prancūziją, Italiją, Palesti
ną, Iraką, Pakistaną, Indiją, 
Burmą, Siamą, Hong Kongą, Ja
poniją, Filipinus, Australiją, 
Naująją Zelandiją, Fiji ir Hava-

kiškai kalbantis, bet toji lenkų ti. Knyga turi 239 pusi. ir tai jų salas. Grįžo. į Chicagą iš va

ži noma, atžymint kas vakarą 
įspūdžius, yra pavojaus likti 
sausai protokolišku, ir autorius 
to pavojaus neišvengė. Be to — 
skubant pamatyti daugiau šalių, 
priseina tenkintis, kad ir parink
tais, bet prabėgomis pamatytais 
dalykais, pripuolamai sutiktais 
asmenimis, kurie suminimi, bet 
iš kurių nevisada įmanoma iš
čiulpti tai, kas įdomiausia ir kas 
svarbiausia. Nėra kada pagrin-
diniau pažinti krašto kultūra, 
tautų papročius, folklorą, net 
humorą ir tais dalykais pratur-
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G U Ž A U S K Ų 
BEVERLY HTLLS G&UNYCIA 

Geriausios geife d*i vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 WEST 6311D STREET 
FeL PRospect 8-0&ftS Ir PR 8-08SJ 
lUIimiMIUIIIIIIliMlllllllMHIIUIHIHIimi' 

panaudoti. Pv. iš 94 pusi. atro
dytų, kad "kuli" yra tik rikšos 
traukėjas, kai tikrumoje jis yra 
Azijos skurdus juodadarbis, ver
gišką gyvenimą beturįs darbini n 
kas. Reikėtų vengti ir svetimų 

»WAWv\?.rasw??,?xcs?;'; '.VV.'.'.W.',','^,',C^ 

V I K T O R O K O Ž 1 C O S 

CALL ME MOTORS CO. 
Lietuviška gazolino Shell stotis ir 

Auto taisymas. 5759 S. Westcrn Ave. 
Tel. R E 7-9533. ' Atliekami motorų 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
ir keičiamos dalys. 

ūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą Ir dalis. 
I. HifiLims 

Telef. — HUmbold 6-1038 

PIRKTU TIESIOG 
ME. NELS0N 

- SAVININKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3914 West Mlth Slreet 
Viena* Woka< MO kapinių. 

Didžiausias paminMamt plano 
pasirinkimaf mieste. 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR CAS0LIN0 STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t t MOBILGAS benzinas. įvairių rūšių alyva. 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos. 
1931 Wes* S9th Street Tel. GBo?ehiU 6-S 

M. CESAS, patyręs 

ma, nežiūrint falsifikuotų sveti 
mųjų statistikų apie tų apylin- naujų matytų vaizdų poveikyje. 
kių lenkiškumą arba gudišku- V e h a u ' k i e k z i n o m e , P r : e P i r" ( Veikalas gana gausiai iliust-

| mos dalies įspūdžių techniško r u o t a s , vaizdai pritaikyti teks-
Panaši padėtis yra Rytprū- : sutvarkymo prisidėjo K. Augus- t u i , bet kaikur — atsieti. Kadan 

STEPONAS C. LACKANICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRTS K0PLYCOS: 
2424 W. 69th St. REpublie 712*3 
2314 W. 23rd Place Vlrgima 7-6612 
2314 W. 23rd Place Vlrgtaia 7-6672 

JOHN F. EIDF.1K1S 
LJUD0TŪVIŲ DffiEKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605 07 South Herraitage Avemie 
TeL Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851 

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

AMBULANCE D I E N 4 IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite 
mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame 

INTAKAS M. PHILLIPS 
& LITUANICA AVE. M . TArfs 7-Mtl', 

PETRAS P. GURSKIS 
TeL SEeley 

ALFREDAS VANCE 
f ITT WOODSIDE Rd., RivetKide, UL Tat T s T j Į h 

mttAS J. RIDIKAS 
S854 & HALSTED STREET Telepbooe t Alte 7-1011 

F. BUKAUSKAS 
*A*J AVE, TeL COmmodore 4-JB2S 

mtffir r RUDMII 
" \š 4k LB UAN1CA AVg. TsL YArds 7-1188-llSt 

KT1AS I1ELHUIAS 
|4M8 S. CALIFORNIA A V E M E TeL LAfayette S-Mlt 

VASA1TIS — BUTKUS 
,1446 Soath 60ib AVE^ CICERO, ILL, Tel. OLvmpic MOOI 

-

I-
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GYVENIMAS 
Redaguoja ST. SEMĖNIENE, 3130 S. Kalsted St., Chicago 8,111.. Tel. DAnube 6-6887; VIrginia 7-0618 

Jaunamartes romanas 
P. Orintaites Paslėpta žaizda 

DANUTĖ LEPČI© M , Chicago, 111. 

Naują svečią mes pasitinka- tojasi — gyvenimas gi amžinai 
me kiek galėdami mandagiau, tas pats, nors kartu ir amžinai 
dažnas nesakome visko, ką gal- naujas. Gyvenimo rėmai k'nta 
vojame arba dar daugiau: — — gyvenimo branduolys, žmo-
stengiamės kalbėti tik manda-
g'ai, maloniai, kiek įsiteikdami. 
Tą gi, kuris lankosi nebe pirmą 
kartą, *nes sutinkame arba iš
skėstomis rankomis arba šaltai, 
jei jig mums nėra labai mielas, 
Panašiai esti ir su knyga. 

Neperseniai rašytojos P. O-
rintaitės romanas "Paslėpta 
žaizda" išėjo antru leid:niu. Iš
leido Nemunas. Jei knyga lei
džiama pakartotinai — ji turi 
būti to verta. Kaip iš tikrųjų 
yra šiuo atveju? Kas paskati
no ledėja vėl prikelti prieš 20 
metų skaitytą kūrinį ir kas pa
trauks mus — skaitytojus — 

gaus pr'gimtis, jo žmogiškasis 
• r gyvuliškasis pradmuo amži
nai maištaujantis ir kovojantis, 
ir Vtmžinai klumpantis, pralai
mintis ir keičiantis ar triumfuo
jantis, bet vis daugiau ar ma-
ž'au — tas pats. 

Vyro ir moters šeimyninio su
gyvenimo problema, kuri knygo 
je liečiama — įmanoma natūra
liai, bet sve:kai ir priimtinai. 
Nors kartais kaikur kalbama 
drąsia', kad ir intymesniais klau 
simais, tačiau žiūrima iš sveiko 
krikščioniškos galvosenos taško 
ir bręstančiam jaunuoliui ji gali 
sukelti tik naudingų klausimų ir 

tikrai, kaip seniau buvo pava-
d ntas,« "tarptautinis veidas". 

Tą dieną, kai "Garbo" buvo 
išleista, autorius pasiuntė jai 
veną autografuotą kopiją. Iki 
šiol ji nedavė jam jokios žinios 
apie gavimą, bet ir jis nesitiki 
iš viso kada nors apie tai iš
girsti. O iš tiesų j ' s net to no
ri, nes jei ji atsilieptų, pas'elg-
tų ne pagal savo būdą, ir būtų 
taip pat nuviliančiu dalyku, kaip 
išvysti susiraukusią Moną Lizą; 
tuo pač'u Garbo iš dalies užtu
šuotų puikią legendą apie save. 

Dainininkes Aid. Stempužienes 
pergale 

vėl versti naujas knygos pusla- teig'amų jų išsprendimų. Aišku, 
pius ir išgyventi Celės (knygos knyga nėra rašyta vaikams, 
herojės) gyvenimo kryželį? 'Kiekviena skaitytojų grupė (am 

Knvra nepretenduoja nei į f i- žiaus atveju) turi turėti savas 
losofinių problemų sprendimą, knygas. 
nei į mirguojantį vienu atsidu- "Paslėpta žaizda" bus mielai 
sėiimu skaitomą romaną, nei į skaitoma jaunų, subrendusių ir 
stilistinių puošmenų ir žodyno senatvėn žengiančių, 
mandrybiu tomą. Tai paprasta1 Kalba sklandi, taisyklinga, sa 
ir nuoširdi moters gyvenimo in- į kniai darniai sudėti, dažnai 
triga; paprasta, nes ji nepap- chrestomatškai tobuli, žodynas 
rastai natūrali ir tikra — įsi-' neperkrautas, bet ir neskurdus. 
jausta ir išgyventa; ir autorė Prioš porą savaičių "Nida" 
neapsiriko rašydama, kad skai-, išleido P. Orintaites apybraižų 
tydami "Paslėptą žaizdą": "mes j ir apsakymų knygą "Grožvyles 
pajusime tikrąjį gyvenimą, skau | meilė". Apie ją buvo jau rašyta 

Iš motery pasaulio 
* Moterų žurnalas "Moteris", 

greitu laiku pasirodysiąs Kana
doje, redaguojamas Stasės Pra-
puolenytes, "Tėviškės Žiburių" 
moterų skyriaus,redaktores, po
etės ir literatės. Spaustuvei bus 
atiduota rugpjūčio pabaigoje. 
Medžiaga, skelbimai, fotografi
jos ir t.t. priimama ligi rugpjū
čio 20 d. Žurnalo viršelį supro
jektavo H. Žmuidzinienė. "Mo
teris" bus iliustruota, 32 psl., 
spausdinama Toronte. Medžiaga 
sistematingai plaukia iš New 
Yorko, Chicagos, Montrealio, 
Clevelando, Kingstono ir kitų 
vietovių. Kadangi šiais metais 
yra numatyta išleisti tiktai šis 
pirmasis numeris, laukiama, kad 
kuo didžiaus'as moterų skaičius 
jame įrašytų savo žodį. Kviečia
mos bendradarbiauti visos lie
tuvės moterys. 

* Ligi ja Bieliukiene, Pabaltijo 
Moterų tarybos pirmininkė (ant 
ri metai iš eilės pirmininkauja 
lietuvė) ir Lietuvių atstovybės 
pirmininkė New Yorke, per sa
vo atostogas besivaž'nėdama su 
vyru , užsuko ir j Chicagą. L . 
Bieliukiene dalyvavo ^Pabaltijo 
Moterų tarybos Lietuvių atsto
vybės klubo Chicagoje valdybos 
posėdyje. L. Bieliukiene padare 
išsamų pranešimą apie organi
zacijos ve:klą. 

* "Daily News", Chicagos 
dienraštis, paskelbė europėjinių 
valgių virimo-kepimo konkursą. 
Sąraše nėra lietuvių. Kaikas 
lietuvių, net keli, reagavo į tai 
ir raštu bei žodžiu telefoninia
me pasikalbėjme buvo užtikrin
ta, kad sekantį kartą lietuviai 
nebus apleisti. Būtų labai gražu, 
kad lietuvaitės ar tai paskam
bintų "Daily News" redakcijon 

Toji naujoji knyga atgaivino I ar parašytų atvirutes, prašyda-
švedų artistę Gretą' susidomėjimą Garbo, ne vien j m o s sekantį sykį įtraukti lietu 

j kaip artiste, bet ir kaip asme-

Vieną vakarą, kai jis buvo n y b e ' T a s f a k t a » . kad vos pa 

džiai žeidžantį ir sielos audro
mis blaškantį, šviesai viliojan
tį ir negailestingai gramzdinan
tį". 

Al. Barono 
me priede. 

'Draugo" kultūrinia 

Fe'kia tik džiaugt's, kad 
'Viltrakių vaikų" autorė ima vėl Jei pradžioje jaučiamas senti , . . 

. , . . i j - i * ^ A t a i p ak tyv ia i r e ikš t i s h t e r a t u r i -m e n t a l u m a s , ta i gal del to , kadi Į __._*_ ^jmm . ^T _._ ,__ 
tokiame amž'uje, kuriame mums 
autorė pristato vyriausią veikė
ją Celę, tikrai dar esama nema
ža doza persaldintų įspūdžių ir 
galvojimų. Kaikam ateis galvon 
mintis — knvga galėjo pasenti. 
Ne! Joje liečiama tema yra ly-

n iame gyven ime . N a u j a k n y g a 
gi lyg gaivinants lietus ar vė
jas vasaros karščiuose — žmo
gų prikelia ir sustiprina! 

P. Orintaitė "Paslėpta žaiz
da". Jaunamartės takas. Roma
nas. Antras leidimas. Išleido 

g'ai tokia pat nauja, kaip buvo, Nemunas. Viršelis Ad. Šermukš 
prieš 20, kaip bus po 20 metų. nio. Spardė VI. Matulaičio spaus 
Mes pratę sakyti: istorija kar- tuvė. Tiražas 650 egz. 1955 m. 

GARBO - ŠVEDIŠKASIS SFINKSAS 
John Bainbridge, neseniai iš- rališkame DT«»I.JOS teatre, filmų 

leistos knygos "Garbo" auto- studijose, kur ji gavo pirmą 
rius, papasakojo spaudoje kai- pradžią filmuose ir kitur, 
kurias detales apie "šio šimt
mečio nepamirštamą veidą" 
garsiąją 
Garbo. 

* Dolores Paužvardiene lai-
m'nga grįžo į namus su gražia 
naujagime dukrele Juzyte-Mary-

I te (vardus mažytė gavo savo 
veikėjų močiučių — Juzės Dauž 
vardienės ir Marijos šrupšie-
nės). Jaunieji Daužvardžiai au
gina dvejetą sūnelių: Petrą IV 
Aleksandrą ir jtfykolą Fabijo
ną. Jaunoji Daužvardienė daly
vavo aktyviai Ate'ties šokėjų 
grupėje, Kęstučio chore, vyčių 
chore ir yra L.R.K. Moterų są
jungos 46 kuopos narė (jos ma
mytė yra tos kuopos garbės 
narė ir finansų sekretorė). 

* Dr. Anelė Kazlauską it*--
Juškenicnė, gyvenanti Clevelan-
de, šiuo metu baigia atlikti savo 
stažą (anestezijos specialybei 
įgyti. Prieš kurį larką išlaikiusi 
valstybinius egzaminus ir įgijusi 
praktikos, teises, ji nesustojo 
vietoj, bet ir toliau gilina savo 
mediciniškas žin'as. Reikia pa
žymėti, kad dr. A. Juškenienė 
yra vienintelė iš 4 lietuvių gydy 
tojų moterų Clevelande, siekian
ti specialybės. 

• 

Dr. A. Jušken'enė yra Akade-
mikių skaučių draugovės fil'ste-
rė ir skautininke. 

* Juzės Daužvardienės knygą 
"Popular Lithuanian Recipes" 
gražiai išgarsino per radiją sa
vo programoje Mary Merryfield 
kalbėjusi iš WMAQ. Per visą 
savaitę kasdieną ji davė lietu
viškus valgių gaminimo recep
tus ir lietuviškų dainų plokšte
les. Apie knygą atsiliepė ,kad tai 

i yra "žemčiūgėlis". Virimu besi
dominčios moterys gali nemoka-

, mai gauti Mirimo receptų, pa
siuntusios savo adresą tos pro
gramos vedėjai: Mary Merry
field, WMAQ, Chicago 54, UI. 

* Illvaois Elektros kompani
ja, pravedanti tarptautinį kepi
mo ir virimo konkursą, paskyrė 
rugsėįo 7 d. lietuviams. Konkuri 
se dalyvaus lietuvaitės iš atski
rų organizacijų. 

* Hamiltono katalikės mote-
• 

irys rengiasi švęsti Dangun Ėmi
mo šventę 2olines rugpjūčio 13 
ir 14 d. d. 

* K. Juozapavičienė yra nau
jai išeinančio moterų žurnalo 
"Moteris" administratorė: 

Clevelando lietuvių bendruo
menės kultūrinu parengimų 
dainininkė, Aldona Stempužie-
nė Butkutė, savo gražia dai
na guodžianti lietuviškas širdis 
šiame mieste jau šešerius me
tus, neseniai pasiekė gražių lai
mėjimų dainos meno srityje. 

nius dainos garsų pasaulyje žen 
gė po gimtuoju Jurbarko dan
gum. Būdama ketvirtos klasės 
gimnazjos mokinukė jau vaidi
no ir da'navo Eglės vaidmenį 
Miko Petrausko melodramos 
"Eglė, Žalčių Karalienė", vaidi
nime. Vėliau, 1939 m., gimnazi

nio studijas tęsia pas Metropoli-
, tan operos dainininkę Lilli Rob-
son, o operinį pasiruošimą atlie
ka Carmelos Cafarelli operos 
bendradarbių — dainininkų gara 
būrio pastatymuose. Aldona tu
ri sultingą, malonaus tembro ir 
plačios apimties kontralto bal
są, pasižymi įgimtu muzikalu
mu ir nuoširdžia meile dainai. 

Varžybų metu Aldona buvo 
Carmelos Cafarelli pakviesta į 
jos operinį bendradarbių sam
būrį dainuoti rudens metu sta
tomose Offenbacho "Hofmano 
pasakose." Tuo pačiu metu pa
garsėjusio Clevelando Moterų 
Simfonijos orkestro dirigentas 
Hyman Schandler pakvietė ją 
simfoniniam koncertui soliste 
Lakeside puošnios vasarvietės 
koncertų rūmuos*, kur susirin
ko per 4,000 rinktinės publi
kos. 

Aldona Stempuž enė, augin
dama gražų prieauglių — sūne
lius Liną ir Almį (jos vyras 
Juozas, žymus kultūrininkas ir 
nuoširdus čiurlioniečių veikėjas, 
vadovauja Clevelando Lietuvių 
Rad'jo klubui), daug laiko ski
rta šeimos reikalams, užtat ir 
šeima supranta josios pastan
gas, remia, skatina ir rodo pa
lankumo jos dainos menui. 

Vyt. Bra*. 

Laimėtoja Aldona Stempužienė 
"Oleveland Plain Doalcr" ir "Olevelaiul News" reAakeijų sureng
tose dainininku varžytose mūsų solistt" Aid. Stempužienč laimėjo 
pirma vietą. Nuotraukoje ją matome laikančią mažą statulą už pir
mą vietą kontraltų balsų atrankoje ir didelę "Grand Championship" 
dovaną už geriausios varžybose dainininkes titulą. 

viškus valgius į konkursą 

* M. Š'mkiitė, lietuvaitė, at-
sirodžius knv?a ; ii buvo atenau • stovavo Buenos Aires universi-

jpusejęs savo veikale, rašytojas ^ ^ j ^ l ^ S ^ l * • studentiją Tarptautinėje 
žmona vakar.emavo draugu ad nta Anglijo^ Prancūzijoje,.. U n ? y e r y a d k o n f e r e n c i 

Vokietijoje, Australijoje, sve- . . . _, 
' i joje, kurią suorganizavo Pasau-

dijoje, Norvegijoje, Italijoje ir , n ė U n i v e r s i t e t ų s-ga. Konferen 
dar keliose kitose šalyse, rodo, c į j a įv yko San Carlos de Barilo-
kad "švediškasis sfinksas" yra che mieste, Argentinoje. 

su 
tarpe ir šeimininkas, karštas 
Garbo garbintojas, užklausė, 
ka'p jam sekasi su knygos ra
šymu. Rašytojui atsakius, kad 
neblogai,«tik turįs daug padir
bėti, šeimininkas sušukęs: "Ar 
vadini tai darbu — sėdėti visą 
d'eną ir mąstyti apie Gretą Gar 
bo?" Autorius prisipažįsta, kad 
rašyti tą knygą apie žaviąją, 
paslaptingąją pasaulio moterį 
buvo vienas malonumas. 

i 
Rašytojas turėjo daug ke

liauti šiame krašte ir Europo
je, nes Garbo yra labai užsida
riusi ir sunkiai prie'namą pasi
kalbėjimams; jis turėjo nesus
kaitomai daug pasikalbėjimų su 
aktorės draugais, jos profesijos 
bendradarbiais, kurie davė daug 
įdomios informacijos, padėju
sios šspręsti jes gyvenimo mįs
lę. Labiausiai sėkmingas buvo 
praleistas laikas Švedijoje, kal-
bant's su žmonėmis, pažinoju
siais Gretą Gustafson vaikystė
je, vėliau universalinėje krau
tuvėje jai raštininkaujant, Ka-

Argi... 
Plepėti sveika? 

Vienos anglų apskrities tary
bos komitetas savo raporte tei-
g'a, kad moterys turi plepėti ir 
tai jas daro laimingesnėmis. Šis 
komitetas perkėlė vieną motiną, 
kuri pati visiškai apsileido ir 
vaikus apleido, iš retai apgyven; 
dintos v'etos į kitą, kurioje ji 
turėjo daug draugių. Po kelių 
savaičių ji ir pati susitvarkė, 
jautėsi daug laimingesnė, ir jos 
vaikai buvo puikiausiai prižiū
rėt'. 

Japonijos pirmoji teisėja 
Japonijoje, Osakos mieste, 

)irmą sykį japonų istorijoje tei 
•ėįu yra paskirta moteris. Tai 
T;I H ;roku Irie, 25 metų mergi

na. Ji yra advokato duktė ir 
baigusi teisų fakultetą Tokio 
un'versitete. 

• 

Irene Pivaronas ir jos duktė Joy Egipte 

Abidvi keliaujančios po Europą ir Šiaurės Afriką, nusifotografavu
sios prie piramidės ir sfinkso Egipte. Irenos vyras — savininką* 
plačiai žinomos duonos kepyklos, o jos tėvai — savininkai Cherry 
Meat Packers. 

Apkalbos 
iiūrek, kokie gražūs tos 

merginor. dantys { Baltutėlis5, 
panašūs į motinos. 

— Taigi, juk to paties dan
tisto darbas. 

I 

Tikri draugai 
Jei nori pažinti tikrus drau

gus, gyvenk 24 augštų name 
bs keltuvo: 

Jaunųjų -muzikų ir dainininkų 
varžybose, kurias suruošė CTe-
veland Plain Dealer ir Cleve-
land News denraščių -vvadovai 
i r ku r iose d a l y v a v o p e r šeš ias 
de š imt ge r i aus ių da in in inkių iš 
Ohio bei Pennsylvanijos valsty
bių, mūsų dainininke laimėjo 
pirmą v'etą su geriausios tų 
varžybų solistės titulu ir dova
na. Prieš tai Aldona Stempu-
žienė buvo laimėjusi pirmą vie
tą kontralto balsų atrankos 
varžybose. Įspūdinga Aldonos 
^Įfempučienės pergalė suteikia 
jai teisę dalyvauti JAV tarp- | 
miestnrų dainininkų varžybose,1 

įvyksiančiose rugpjūčio 20 die
ną Chicagos mieste, kurias ruo-| 
šia milioninio skaitytojų dien
raščio Chicago Tribūne vado
vai. K:ek teko patirti tose var-' 
žybose dalyvaus keli šimtai 
amerikiečių dainininkų; Cleve
lando lietuvius atstovaus Aldo
na Stempužienė. 

A. Stempužienė tremties me
tais, tuoj po karo, kaikurį laiką 
dainavo Uchtės lietuv:ų tremti
nių chore, o nuo 1946 m., įsijun
gusi į pagarsėjusį Č i u rlionio 
Meno ansamblį, kaip jojo ben
dradarbe ir įvadinių dainų so
listė. jauvdevyreri metai daly
vauja visuose čiurl'on'ečių žy-
Tiuose anapus ir šiapus Atlanto 
vandenyno. Tuo pačiu metu 
ii yra daug kartų dalyvavusi, 
kaip solo dainininkė, savuose 
bei kitataučių kultūriniuose pa-
irenrįmuosoi A. Stempuž" enė 
ž'noma ir Clevelando amerikie-l 
čių visuomenės tarpe iš josios 
Dasirodymų koncertuose, radijo 
ir televizijos programose. 

A. Stempužienė žavi klausy
tojus ne tik savo'gražiu balsu, 
bet ir pa t raukia išvaizda. J i 
augštoka, lieknai n u a ugusi, 
šviesiaplaukė, taisyklingų veido 
bruožų, su malonrai besišypsan-
č;omis žalsvo atspalvio žydrio-
m's akimis, jauna moteris. Kuk
lios laikysenos ir santūri po
kalbio metu. 

Iš pasikalbėjimo patyriau, 
kad Aldona pirmuosius iings-j 

jos varžybose Aldona laimėjo 
geriausios moksleivių daininin
kės titulą. Tėvas buvo muzikos 
mokytojas, aistringas muzikos 
mylė to j a s , cho rų k ū r ė j a s , muzi
kinių va id in imų ir k o n c e r t ų r en 
g ė j a s . 

Jos svajonę — lankyti Kau
no Valst. konservatoriją, nu
traukė bolševikų okupacija. Tė
vas buvo tučtuojau suimtas ir 
išvežtas Sibiran. 

Aldona prie nutrauktų svajų 
grįžo tik įstojusi į Čiurlionio 
Meno Sambūrį, lankydama ne-
pertoliausiai nuo čiurlioniečių 
būstinės buvusį Stuttgartą, 
kur privačiai mokėsi dainavimo. 
Atvykusi į JAV ir apsigyvenu
si Clevelande. Aldona dainavi-

Kosint oras skrieja 100 
mylių greičiu 

Dr. B. Ross, iš Oregon uni-
vers'teto, Portland, savo prane
šime Eksperimentinės Biologi
jos Draugijų federacijos posė
dyje pareiškė, kad jo tyrinėji
mai parodė, jog žmogui sukosė
jus oras pradeda lėkti per gerk
lę garro gre :čiu; kai oras pa
siekia burną — greitis sulėtėja 
iki 100 mylių per valandą ir iš
eidamas iš burnos kosulio oras 
teturi 15 mylių, greitį. Tie grei
čiai nustatyti panaudojant rent
geno sp'ndulių kamerą, galin
čią per sekundę daryti 60 nuo 
traukų. 

Mirtis yra taip tikra, ka :p 
rytojaus diena, kaip naktis po 
dienos , k a i p ž iema po v a s a r o s . 
Kodėl t a d r ū p i n a m ė s r y t o j a u s 
diena, naktimi ir žiema, tačiau 
ne mirtimi? Pasiruošimas mir
čiai tegali būti vienas — doras 
gyvenimas. Juo doresnis mūsų 
gyvenimas, juo mirties baisu
mas mažėja ir pati mirtis leng
vėja, šventajam mirtis ne2gzis-
tuoja. — K. NoetseI 

Dievo ir Kristaus neigėjai 
niekada nepagalvoja, kaip pa
saulyje, kuriame n: bus Kris
taus, visa pasidarys purvina ir 
nuodėminga. 

M. Dostojevskis. 

-

J. Daužvardienės knyga apie lietuviškus valgius, susilaukusi 
nepaprasto p a s i s s U n * 


