
i

DRAUGAS

Saturday, January 21, 
19 5 6

DRAUGAS

šeštadienis, sausio 21, 
19 56

Birutė Pūkelevičiute

-apie premijuotąjį kūrinį
— Manau, jog abi mano kny

gos yra vienodai krikščioniš
kos. Be abejonės, didesnė “Aš
tuonių lapų” apimtis leido, o kai 
kur net įpareigojo plačiau tais 
klausimais pasisakyti. Antra 
vertus, jau pats Didžiosios sa
vaitės fonas ir aplinkybės, ku
riose kiekvienas jieŠko priebė- 
gos, suteikia antrąjai manę kny 
gai ryškesnę relginę spalvą. Ta
čiau, grįždama prie pirmosios 
savo knygos, norėčiau ir dar kar 
tą pažymėti, jog Dievo jieškoji- 
mo pėdsakus kiekvienas akyles
nis skaitytojas “Metūgėse” leng
vai galėjo aptikti. Todėl man net1 
ir dabar neaišku, kodėl kaikurie 
kritikai pažvelgė į mano debiu
tą jau pernelyg iš savotiškos 
perspektyvos. Tarsi vienas mo
tyvas jiems būtų galutinai už- 
stelbęs visa kita, ko, turint gero 
noro, pirmojoj mano knygoj gal 
ir buvo galima surasti.

Redakcijos pastaba. Mūsų 
naujajai laureatei Birutei Pūke- 
levičiūtei laimėjus Draugo ro
mano konkurso premiją, žino
dami skaitytojų norą arčiau pa
žinti tklentingą autorę ir jos 
augštai įvertintąjį veikalą, krei
pėmės į ją su eile klausimų. Jos 
patiektuosius atsakymus čia ir 
spausdiname:

—■ Kaip sutikote žinią apie 
premijos laimėjimą?

— Sutikau su džiaugsmu. Ar
gi galėtų būti kitaip?

— Kada premijuotąjį veikalą 
suplanavote rašyti ir kada jį kū
rėte?

— Velykos man visada buvo 
pati didžioji šventė. Tas artė
jančio pavasario tvinkčiojimas 
ir toji lėta Didžiosios savaitės 
tėkmė, kiekvienai dienai pasiū
lanti naują apmąstymo temą: 
per Vakarienės mistiką, per 
Karsto — užritinto akmeniu ir 
paženklinto antspauda’s — galu
tinę neviltį, per šeštadienio re
zignaciją iki Prisikėlimo saulė
tekio, mane jau seniai traukė 
literatūrinės interpretacijos ga
limybėm. Dar p’rmajai savo kny 
gai ketinau prirašyti skyrių, pa
vadintą “Didysis penktadienis”. 
Tačiau šios minties atsisakiau, 
pajutusi, jog medžiaga yra ver
ta platesnės apimt'es darbo ir 
nutariau ją pasilaikyti ateičiai.

Tikriausiai, 1945 metų Vely
kos daugeliui mūsų buvo tragiš
kos šventės. Todėl vis dažniau 
ir dažniau man ateidavo nfntis 
parašyti knygą apie fatališką 
Didžiąją savaitę. Pamažu šešė
liai ėmė grupuotis, įgaudami 
ryškesnes apybraižas, pamažu 
ėmė šviestis jų kontūrai ir prieš 
dvejus metus sudariau galutinį 
knygos planą. Tų dvejų metų 
bėgyje “Aštuon's lapus” ir pa
rašiau.

'— Iš kur ėmėte veikalo siu
žetą?

— “Aštuonių lapų” siužeto ba 
zė nėra vien protu sugalvoti 
įvykiai. Kurį jauną žmogų, at
sidūrusį pačiame karo katile, nė 
ra iš pagrindų sukrėtę kraštu
tinės, betkokią fantaziją prašo
kančios situacijos, reikalaujan
čios tokių pat kraštutinių ap
sisprendimų? Net ir vienuoli
kai metų praslinkus, kiekvieno 
mūsų atmintyje tebėra tokių, 
ryškiai užbrėžtų akimirkų. Jos 
niekad neišdils. Taip pat ir nu
girsti pasakojimai kartais turi 
tokios jėgos, jog po ilgo laiko 
savieji susilieja su svetima’siais 
ir tampa tarsi bendra nuosavy
be.

Tad, ir “Aštuonių lapų” siu
žetą pavadinčiau iš šių dvejų 
šaltinių sulydintu produktu.

— Kodėl pabrinkote įvykių 

vaizdavimo dvigubą eigą — ka

ro metą ir atsiminimus iš Lie

tuvos sujungiant J vieną pynę?

— Dvigubą eigą pasirinkau 
dėl dvejų priežasčių. Pirmiau
siai, šitaip tar ausi galėsianti 
pilniau išryškinti personažus, o 
be to bandžiau pasinaudoti kont
rasto priemone, ritmingai grą
žindama veikėjus iš karo maiša
ties į g edrą jų praeitį. Tačiau, 
pradėdama vaikystės vaizdavi
mą nuo tolimo, vos plonu siūlu 
su Dancigu surišto epizodo, sten 

' giausi tuodu planu per knygą 
tolvdžio artinti ir, pagaliau, be
veik visiškai sulieti Didžiojo šeš 
tadicnio skyriuje.

— šiame veikale daugiau hu

manistinių minčių ir religinių 

užuominų, kaip ankstyvesnėje 

Jūsų poezijos knygoje. Kaip tai 

aiškinti?

— Kokias mintis norėjote sa
vo premijuotoje knygoje išryš
kinti?

— Norėjau parodyti, jog lem
tingoj lūžio valandoj plyšta vi
dutiniškumo kiautas, pabunda 
žmogus ir apsisprendžia už pil
nutinį gyvenimą. Apsisprendžia 
sąmoningai, priimdamas savo eg 
zstavimą žemėje ne kaipo aklą 
neišvengiamybę, bet kaipo už
duotį, o drauge — ir didelę do
vaną, kurią verta branginti ir 
už kurią verta kovoti.

Tad ir baigminė manojo per
sonažo būsena tikrumoje būtų 
pradinis jo užsibrėžto posūkio 
taškas. Tik iki čia ir ketinau 
savąjį personažą palydėti.

Norėjau taip pat kalbėti ir 
apie savo kartos likimą. Apie 
iaunus žmones, kuriuos nepri
klausoma Lietuvos valstybė puo 
Beįėjo pirmąja savo meile. Deja, 
savame krašte tam pumpurui ne 
buvo lemta ne tik pražydėti, bet 
net ir išsiskleisti. Manau, jog 
ir bendrą visos tautos tragiką 
ši karta skaudžiausiai išgyvena. 
Lengviau yra pasiektosios sva
jonės netekti, negu niekad tos 
svajonės nepasiekti, nes išsipil
dymo našta sunki.

Norėjau pasakoti ir apie savo 
žemę, apie tos žemės žmonių 
veidus apie jų gyvenimą, apie 
jų mirtį.

Ir apie savo gimtą miestą. 
Apie Kauną.

Ir ne vien tik apie savo žemės 
žmones, ir ne ven tik apie savo 
miestu s.

— Ar Jūs labiau mėgstate po
eziją, ar prozą, kuri pas Jus

Bem. Biaidžionii

Birutė Pūkelevičiūtė

Vakar ir šiandien
• \

Vakar gyvą ją mačiau kaip vyšnios šaką 
Po langais pavasario šviesaus 
l r kur mūsą protėvių laimingos teka ,
Vpis, jų dainos legendose klausiaus.

žydinčią garbės fosilijomis, gražią 
Skrisdami aušrinėmis žirgai 
Kažkur didžiąją istoriją jos vežė, 
Kažkur laisvę laistė jos vergai. ... 5 , 'f

Ir sutemo. Kiaurą naktį verkė vėlės, 
Kad kitos dienos tekėtą saulė joms, 
Žengiančioms juodais mirties šešėliais, 
Kopiančioms bedugnių prarajoms...

Kas įžengs į Dievo duotą rojų 
Kūdikio tikėjimo sapne,
Puošis puošis žemės šios herojų 
Žydinčiu vardu, kaip skraiste auksine.

Vakar vakaro nelaukus nusileido 
Saulė po laidotuvių gėlėm,
Šiandien vėl regiu: klasta pasaulio veidą 
Rūsčiai rašo rūpesčių raukšlėm.

Dieve, vėlei kaip audros nulaužtą Šaką 
Gyvus mus prigydyk prie obels,
Te viena gyvybės upė jos ir mūsų teka, 
Kai Tava valia gyvenimui pašauks.

Antanas Gustaitis

Mano atsimainymas
Kai aš iš Baltraus virtau į Billį, 
Tenoriu spjaudyt, kur tik paklius, 
Guldyt į lovą automobilį,
Bučiuot per naktį jo ratelius.

Dabar aš boisas iš beroužšZio,
Kitoks nuo padų ligi viršaus,
Ir net iš tolo bijau šešėlio,
Tik į tautietį kiek panašaus.

'■ f■. : ■ f,. ■
Rodė, griebčiau peūį, tą med&akotį, 
Nepagailėčiau nei kunigų,
Kad nebereiktų daugiau aukoti, 
Visiems dalinti tų pinigų.

4- ' ■
Q jei Tėvynė kada pamotų 
(V jg sugrįžti lig šiol žadu),
Tadą parjočiau ant begemoto
Tiktai karalium arba vadu
• ■ r. ■ • ■■■• * ■ ’• ■' ;■> ,
Vujridačyčiau raudonai plaukus, 
Raityčiau balsą, kol neskardės,
Kad net Žmonelė tenai sulaukus 
Neatpažintų nei pavardės.

lai ims ten kraujas upeliais lietis, 
Bus ašarėlių pilni šulniai,
Man jau nerūpi: aš jau pilietis,
Liko dypuko tik užkulniai.

mončmis?

— Šiuo metu abu žanrai mane 
vienodai traukia.

— Apskritai, kokie buvo Jū
sų didesni paskatai reikštis lite
ratūroje Ir kas palenkė dalyvau
ti šiame konkurse?

— Manau, jog noras išreikšti 
save žodžiu yra ne pasirinkimas, 
o duotybė. Aišku, galima už ją 
apsispręsti, arba jos atsisakyti. 
Tačiau, man rodos, jog antroji 
išeitis būtų neištikimybė sau pa
čiam.

“Draugo” gi skelbiamas kon
kursas, palikdamas dalyvaujan
tiems pilną laisvę temos ir for
mos atžvilgiu, apsiribojo tik vie
na sąlyga: jog knygos ištrau
kos prieš tai nebūtų buvę skelb
tos spaudoj. Kadangi mano dar. 
bas atitiko šią vienintelę sąlygą, 
nutariau jį pasiųsti konkursam

— Kada ir kokiose apUnkybė- 
ne Jums daugiaašiai sekasi ra
šyti?

— Aš nepažįstų tos palaimin
gos būsenos, staiga persmelkian 
č'os visą rašančiojo esybę, jog 
pastarajam telieka tai, ką dik
tuoja ekstazėj nušviesta vaiz
duotė.

Mano darbo procesas yra tik
rai varganas. Ir nemanau, kad 
jį galėtų palengvinti betkokios 

| aplinkybės.

— Ką dabar žadate rašyti?
— Visada bijojau apie savo 

ketinimus kalbėti net ir artimų 
Į bičiulių tarpe. Tarsi, Išsitarda
ma, drauge jau ir numarinčiau 
besiformuojančią mintį.

— Kaip planuojate gautą pre
miją panaudoti? , .

— Nepalaikykite tuščiažodž’a 
vimu ar paprasta maniera, jei 
prisipažinsiu, jog tenorėjau lai
mėti konkursą. Turbūt, tik da
bar pradedu įsisąmoninti, kad 
toji man tekusi garbė nesibaigia 
vien moraline satisfakcija. Ir 
kad tūkstantis dolerių yra dide
lė suma...

Todėl ir nesu jos mintyse pa- 
skirsčiusi.

Kiekvienu atveju, žinau, jog 
ši milžiniška parama duos man 
galimybės save praturtinti: pas
kaityti, pamatyti, užgirsti dau
gybę gražių dalykų, kurių ne 
tik nebūčiau galėjusi sau leisti, 
bet apie kuriuos nedrįsau net 
svajoti.

• Kun. Feliksas Martišius, fl«<
gametig Pr'enų gimnazijos di
rektorius, mirė Lietuvoje. Pa- 
alidotas Prienuose sausio 3 d. 
Velionis turčjo 76 m. amžiaus. 
Buvo kilęs iš Sudargo. Buvo pa
rašęs eilę knygų ir daug 
straipsnių iš sodininkystės ir 
darž'ninkystės.

• Algirdas Landsbergis Mai
ronio šeštadieninėje mokykloje 
New Yorke dėstys lietuvių kal
bą ir literatūrą.

• Alės Rūtos išversto G. 
Flaubert romano "Ponia Bova- 
ry" n dalis išėjo iš spaudos.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Tėvas Br. Krištanavtčius 

S. J. praeitą šeštadienį sociali
niame semestre kalbėjo apie 
socialinę bažnyčios veiklą. Pats 
prelegentas II Pasaulinio karo 
metu ėjęs atsakingas parei
gas Bažnyčios šalpos organi
zacijoje buvo labai kompete- 
tingas painformuoti apie tai 
gausią auditoi i ją. Socialinę 
veiklą prelegentas suskirstė į 
dvi sritis: socialių šelpimą ir 
socialinį veikimą siauresniąja 
prasme, kuris pasireiškia tei
singumo įgyvendinimu žmonių 
santykiuose. Prelegentas pa
reiškė, kad šalpos darbas nega
li atstoti teisingumo pareigų. 
Lygiai kaip ir teisingumas pats 
vienas yra nepakankamas vi
suomenėje be šalpos pagalbos. 
Iš Tėvo Krištanavičiaus paskai
tos susidarė labai turtingas 
vaizdas to darbo, kurį katalikiš
ka visuomenė šiandien atiteka 
socialinėje srityje . Misionie
riais vyskupais pradedant ir 
Vakarų Europos politine veik
la baigiant krikščionys šian- 
d’en šioje srityje yra labai ak
tyvūs. Reikia tik šiek tiek lai
ko, iki tas darbas pasirodys 
visiems matomas.

Visuomeninis gyvenimas 
kiekvienoje visuomenėje pri
klauso nuo to, kaip joje yra 
suprantamas žmogus. Jeigu 
žmogus yra t:k medžiaga, kaip 
komunizme, ten žmoniškų vi
suomeninių santykių negalima 
tikėtis. Ten kur pažiūra į žmo
gų yra gera, ten ir organizuo
tos soc. veiklos reikia mažiau. 
Pvz. Lietuvoje daugelį soc. ne
laimių išspręsdavo ginrnės ar 
artimieji. Bažnyčia visada la
bai domėjosi socialiniais san
tykiais, tik praeito šimtmečio 
v’dury absoliutizmo ir liberaliz
mo įtakoje krikščioniškas vi
suomeniškumas suvargo. Bet 
Leono XIII veikla pradėjo vėl 
sėknfngą sąjūdį. Vienas Ispa
nijos vyskupas Eucharistinio 
kongreso paminklo vietoje pa
statė darbininkams butų kolo
niją. Prelegentas suminėjo dar 
visą eilę kun’gų, kurie stato 
butus neturtingoms šeimoms ar 
tai Egipte, ar Italijoj.

Po paskaitos buvo keletas 
paklausimų, kuriuos prelegen
tas atsakė. Pažymėtinas Pr. 
Povilaičio klausimas: kodėl ka
talikiškos tautos, pvz. Italija 
ar Prancūzija yra labiau su
vargus’os? Prelegentas į tai at
sakė, kad daugiausiai tai yra 
dėl permažo žemės turtų kie
kio, palyginant su gyventojų

Ant. Mončys

Madona, Kelionių Globėja

skaičiumi. Italija turi didelių 
sunkumų savo ūkiškomis jėgo
mis išmaitinti milionus žmonių 
pertekliaus.

• Jono Meko poezija prozo
je Semeniškių idilės jau pasie
kė knygų rinką. Išleido žurna
las Aidai, atspaudė pranciškonų 
spaustuvė. Knyga turi 62 pus
lapiu. Autorius aprašo kaimo 
buitį ** lietaus šniokštimą, pa
vasarį, orą, pušis, daržų Va&o- 
jimą, sėptynių broliiį miėgahčių 
dienas, upes, tetą Kastunę, 
uogų rinkėjas, savo vaikystės 
moteris, turgų, vaikus, vasa
ros naktis, pirtis, rudenį, mišią- 
vėžį, žiemą ir Kalėdas. Auto
rius daug kur moka vaizdžiai 
kalbėti. Pvz. artėjantį sėjos 
laiką jis apibūdina: “Kai pir
mas tirštas lapų Žalesys nu
tyška alksnių krūmais, rausvu
mais atžalynais... ir visais lau
kais, visu pavasario skliautu 
girdi botagų pliauškesį... ir 
virstančių velėnų šežesį, o 
augštuose smėlynuos, ir daubų 
dugnu, per įsigulėjusių dirvo
nų nugaras brūžiais kliūdamos 
ir rėždamog žagrės”.

Vasaros lietus autoriui su
kelia tokius vaizdus: "... didė
liais ir tyškančiais lašais pasi
pildamas ant kiemo, tvarto sto
go, ir ūždamas ant kelio liepų, 
bedamasis varpytinių kartelė
mis ir apynių spurgais, sun
kiais ir dideliais lašais kapo
damas per sodų galvas, daržo 
plotus, ir kirsdamas per griū
vančių rug’ų laukus, kapoda
mas per žirnių virkščias, ir plak 
damas vidury kiemo paliktus ir 
mėšlinus ratus; — tada vėl nu
eidamas šilų viršūnėmis, Ir krū
mų keterom, ūždamas virš 
juodalksnių juodų šakų...”

Kūlimo laikotarpis taip vaiz
duojamas: "... siūbuoja šieno 
prikrauti vagonai, ir su ko
pūstų knegždančiom galvom, ir 
vaisių kraitėmis. Kaimuos te- 
begirdėti dar mašinų ūžesys, ir 
skamba dar girtų kūlėjų dai
nos, ir ūkininkai, panėrę plašta
kas baltuos maišuos, seka gel
toną kviečių byrėjimą, ir dulkių 
debesis dar tebegaubia kluonų 
galvas, apverstas didelėm, šiau
dinėm stirtom”.

Autorius stengiasi būti žo- 
d'ngas ir nevengia naujadarų, 
pvz. tardamas: “švyluoja vė
jas, ir rudinė plevėsuoja, kaip 
sukūpusios krūmokšnių gal
vos”.

• Elena Tumienė - Valiū
tė pakviesta redaguoti angliš
kąjį skyrių “Lietuvių Dienose”. 
Naujoji redaktorė yra taipgi 
“Draugo” bendradarbė. Huma
nitarinius mokslus ji yra ėju
si Vyt. Didžiojo universitete, 
paskiau perėjo į mediciną, kurią 
tęsė tremtyje Karaliaučiaus 
universitete ir Hamburgo Han- 
so8 universitete. Praktikos dar
bus pradėjo Spandau universi
tetinėse klinikose. Britų zono
je trejus metus dėstė amatų 
mokykloje anglų kalbą. Atvy
kusi į JAV, apsigyveno Los 
Angeles mieste, įstojo J Nekal
čiausios širdies kolegiją, kurią 
baigė cum Įaudė. Dar metus 
studijavo pedagogiką ir išlai
kiusi egzaminus gavo teisę dės
tyti augštesnioje mokykloje ir 
jaunių kolegijose. Nuo 1955 
mokslo metų pradžios pakvies
ta mokytojauti Paramount 
Senior Augšt. mokykloje, kur 
dėsto amerikiečių literatūrą ir 
anglų kalbą.

• Br<n. Mačiuika, tęsdamas 
mokslinį darbą prie Chicagos 
univers:teto, rašo naują studiją 
— apie Latviją. Su juo dirba 
taipgi ir keletas amerikiečių 
jaunų mokslininkų.

• Agr. A. Vazalinskas para
šė studiją apie sėklų auginimą. 
Ją rotatoriumi multiplikuotą 
šleido Lietuvos Ūkio Atstaty

mo Studijų komisija, žemės 
ūkio aprūpinimas geriausia 
sėkla bus svarbus uždavinys 
atgavus Lietuvos laisvę. Tą 
uždavinį autorius ir sprendžia, 
patiekdamas sėklų gamybos 
planus, atskirai svarstydamas 
apie javus ir ankštinius auga
lus, apie bulves, linus, pašari
nes žoles, šakniavaisius ir dar
žoves, vaismedžius, dekoratyvi
nius augalus ir gėles. Savo 
tuos svarstymus paremia gau
siomis lentelėmis, sudarytomis 
iš stat’stinių Lietuvos ūkio 
duomenų.

Aptaręs sėklų importo klausi
mus, praktiškai svarsto sėklų 
dauginimo ir platinimo eigą, pa
tiekdamas praktišką darbo 
schemą, nagrinėdamas reikia
mos žaliavos ir įrengimų pro
blemas, darbo jėgos klausi
mus, investuot'ną kapitalą. Iš
vadose pabrėžia, kad sėklų 
klausimas turi būti tvarkomas 
planingai ir centralizuotai, vi
sus praktiškuosius sėklinin
kystės reikalus siūlo sukoncen
truoti žemės Ūkio Kooperaty
vų sąjungoje, kuri glaudžiai 
bendradarbiautų su sėklinin
kystės centru, Žemės Ūkio de
partamentu, ž. Ū. Tyrimo įstai
ga ir Ž. Ūkio Rūmais. Vyriau
sybė turėtų visą darbą diri
guoti. Būsimos žemės ūkio 
reformos metu reikėtų palikti 
tam t’krą skaičių stambių ūįrtų 
veislinių sėklų auginimui.

• Prof. Juozas Eretas švei
carų spaudoje nepraleidžia pro
gos parašyti apie Baltijos vals
tybes. Neseniai išspausdinta jo 
apžvalgėlė apie Suomiją. Mums 
dar įdomesnė kita profesoriaus 
studija — apie Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. Straipsnyje augš- 
tina lietuvių vartojimą europie- 
jiškų kalbų, praveda paralėlę 
panašumų tarp lietuviškų ir lo
tyniškų žodžių (Dievas — deus, 
ugnis — ignis, saulė — sol). 
Nupasakoja apie Lietuvos gy
ventojus ir jų pasiskirstymą 
(augtaičiai, žemaičiai ir t.t. 
įvesdamas net tuos lietuviškus 
vardus į vokišką tekstą). Iške
lia lietuvių religingumą ir nu
pasakoja senovės lietuvių tiky
bą. Gėrėjasi lietuviškais kry
žiais ir dainom's, tvirtindamas, 
kad dainų žavingumas net sve
timuosius veikia. Nupasakoja 
sunkias lietuvių kovas praeity
je, supažindina su Lietuvos 
miestais — sostine Vilniumi, 
Kaunu, uostu — Klaipėda. Pa
žymėjęs, kad krikščioniškoji 
demokratija atitinka daugumos 
lietuvių politinį idealą, auto
rius iškelia lietuvių kultūrinį 
veržlumą, suminėdamas minty- 
tojus Vydūną ir Šalkauskį, 
dainių Maironį, svetimomis kal
bomis kūrusius Mickevičių ir 
Milašių, primena tapybos geni
jų Čiurlionį.

• Prof. dr. Erich Keyser, di
rektorius Johann Gottfried Her- 
der instituto Vokietijoje, krei
pėsi į mūsų bendradarbį Juo
zą Paškevičių, kad jam atsiųs
tų susipažinti “Draugą”. Profe
sorius 8us!domėjo mūsų dien
raščiu, kaip mes plačiau para
šėme apie jo duodamas infor
macijas apie Lietuvą, jo spaus
dinamus sąrašus veikalų, lie
čiančių Lietuvą ir lietuvius. 
Minėtas institutas leidžia žur
nalą: Zeitschrift Fuer Ost* 
forschung. Laender und Voel- 
ker im oestilichen Europa. 
Prof. Keyser mielai norėtų ben
drauti su Rytų Europos tyrinė
tojais. Jo adresas: Prof. dr. 
E. Keyser, Johann Gottfried 
Herder Institut, Marburg-Lahn, 
Behringweg 7, Germany. .
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Terminologija, propaganda ir 
tikrovė

struipanį pricS Suos siūlymus j tams skleisti šį melą. Pagaliau DR. IRENA KURAS

L. DAMBRICNAS,Brentwood, Md.

Šaltajame dviejų pasaulių ka
re vartojami dvejopi ginklai. Iš 
vienos pusės laisvės, iš kitos 
smurto ginklai. Abi pusės tiki 
savo ginklų pranašumu ir dėl 
to abi pusės tikisi laimėti. Vie
noje savo kalboje valstybės sek
retorius Dulles pareiškė, kad 
laisvė yra užkrečianti ir dina
miška moralinė jėga ir kad ateis 
diena, kada pavergtos tautos, 
degdamos tuo laisvės troškimu, 
nusikratys savo pavergėjų.

Smurto gerbėjai tai gerai su
pranta. Jie bijo šio laisvės gink 
lo ir dėl to jie sugalvojo baisią 
klastą. Jie nutarė smurtą bei 
prievartą vadinti laisvės vardu, 
manydami tuo būdu apgauti pa
saulį. Smurto šaJininkai tarė 
sau: pavadinkime smurtą lais
ve, ir žmonės patikės, kad mū
sų laisvės skraiste pridengtas 
smurtas yra neblogesnis, negu 
mūsų priešų laisvė.

Taip komunistai ir padarė. Vi-

(“Draugas“ 1955.12.23). P. S. visai keista ir nelogiška antra 
sakosi nenorįs “ginčytis dėl ši- citatos dalia: kaip pats termi
to politinio termino iš esmės”, nas Tarybų Lietuva gali reikšti, 
Bet tokiu atveju koks gi gin- kad “Lietuva dabar nėra nepri- 
čas bėra galimas? Nebent tik klausoma“?
paviršutiniškai formalus. For- Tarybof. vietoj esu siūlęs so
mai ai, o ne iš esmės, šiuos klau yjetą, kurį jau vartoja visas 
simus sprendžia anie minėti ame pasaulis ir visa nekomunistinė 

_____ ____________ ____ ____ rikiniai leidiniai, ir tokio forma- lietuvių spauda. Žinoma, ii> so-
kad Baltijos valstybės okupuo- laU® 8Prei;dimo kalP tlk ,lr Pavieto terminas nėra be priekaiš- 

geidauja komun štai Teisinda- tų bet visdelto jis tuo geresnis 
mus Tarybų Lietuvą, P. S. sugal

menkos leidinių — žemėlapių, 
enciklopedijų, žodynų. Amerikos 
žemėlapiai dažnai jau neberodo,

tos, o toks* pvz. Hammond’s 
Complete World AtlasTiet ir ra
šo, kad Lithuania wag admitted 
into the U.S.S.R. in 1940. Va
dinas, tam atlasui Lietuva ne 
okupuota, bet priimta į Sovietų 
Sąjungą. O jeigu priimta, tai 
turėjo prašytis priimama. Ge
resnio kaip Šis pasitarnavimo 
okupantui nė nereikia. Tas pats 
atlasas apie Estiją rašo, kad 
ji seniau buvo Rusijos provinci
ja, o dabar sovietinė respubli
ka, bet kad ji buvo’ir nepriklau
soma valstybė — nė žodžio. Net 
ir tokia Encyclopedia Britanica, 

rašydama apie Baltijos valsty
bes, vartoja tą patį žodį admit- 

ted vietoj annexed ar pan. Ne
nuostabu, kad ir tokiam Webs- 

Jterio žodynui komunistinis so- 
vlet gali turėti any of the va

šus smurtą Išduodančius dak-; rious governing councils reikš
tus jie pavadino kitais, visiškai1 mę, o kolchozas — collective 
priešingą reikšmę turinčiais var farm of Soviet Russia.'Ir tiems
dais, tuo būdu smurtinius daik
tus užmaskuodami gražiais žo
džiais. Šitaip komunistiniame 
pasauly daugelis daiktų gavo 
naujus vardus. Vieno asmens 
ar oligarchinė diktatūra ten va
dinama demokratija, 
valdžia, pavergimas -

leidiniams visai nesvarbu, kad 
laikraščiai nuolat primena, jog 
Lietuva buvo nepriimta, o oku
puota, jog Amerikos vyriausy
bė tos okupacijos nepripažįsta. 
Wųbsteris galėtų bent pridėti,

partijos!kad sovieto valdžia (governing 
išlaisvi- council) valdo tik formaliai, po-

nimu, darbininko skurdas irĮpieriuje, bet ne tikrovėje, bet 
vargas — darbininko džiaugsmu! ir to nedaro. Tai rodo, kad ir 
ir laime, valstybes ūkis — ko- laisvojo pasaulio leidiniais, kiek 
lektyvinlu, t. y. žmonių ūkiu, tai liečia Sovietų Sąjungą ar jos 
tremtiniai į Kazachstano prie-' pavergtus kraštus, perdaug pa
vartos darbus — savanoriais ir si tikėti negalima. Tie leidiniai 
t.t. dažnai tuos reikalus sprendžia

Šitaip užmaskavę daiktus, ,t. paviršutiniškai, formaliai, nesi- 
y. apvertę terminologiją augš-' gilindami į esmę ar tikrovę. For- 
tyn kojom, komunistai stengia- ■ malumas jiems dažnai svarbiau 
si sumaišyti žmonėms protus ir 1 negu tiesa.
tuo būdu nekomunistus prfvers- Bet kam čia apie tai kalbu ? 
ti varyti propagandą jų naudai. Argi lietuviams tai nėra seniai 
Šitą komunistų klastą labai ge- gerai žinomi dalykai ? Pasirodo, 
rai supranta visi tie, kurie sa- j kad nevisai. Kai aš atkreipiau

vojo dvi termino reikšmes — 
tiesioginę, konstatuojamąją 
vertinamąją, įteigiamąją. Prileis 
kime, kad šitaip suskaldyti ter
mino reikšmę galma ir kad vie
nu atveju jis gali būti vartoja
mas viena, kitu kita reikšme. 
Kuri tada šio termino reikšmė 
yra mums priimtina ? Konstatuo 
jamoji? Bet ką gi mes kons
tatuojame? Kad Lietuvą valdo 
tarybos? Bet tai juk yra netie
sa, kas visiems yra gerai žino
mas faktas. Tad ši netiesą kons 
tatuojanti termino reikšmė 
mums aiškiai nepriimtina. Be
lieka įteigiamoji, bet ši dar blo
gesnė, nes ja, kaip daro ir pa
tys komunistai, mes sąmonin
gai skleistume netiesą ir vary
tume propagandą jų naudai. P. 
S. teigia, kad sakydami “Tary
bų Lietuva, mes tik konstatuo
jame oficialų dabartinės komu
nistų valdomosios Lietuvos sant 
varkos pobūdį, t. y. nurodome, 
kad Lietuva dabar nėra nepri
klausoma...” Visa bėda čia ir 
yra ta, kad tas “oficialus sant
varkos pobūdis”, kuris vadina
mas Tarybų Lietuva, yra me
lagingas, neatitinkąs tikrovės. 
Tai vartodami šį oficialų pavadi
nimą, mes padedame komunis-

už tarybų kalbamam reikalui, 
kad jo propagandinė reikšmė 

ir nėra tokia ryški. P. S. nepatin
ka sovietas, ir jis prieš tai ar 
gumentuoja šitaip: jeigu aš siū
lau vietoj tarybos sovietą, tai 
kodėl vietoj draugo nesiūlau 
tavorščiaus. Juk draugas, kaip 
ir taryba, turi skirt'ngą sovieti
nę reikšmę.

COUNTRY

Duokite b* v o mylimiesiems' tokiu 
priežiūrą, kokią jie užsipelnė

THE RAMSHAW RETIREM.ENT 
H0ME8

Vyrtms ir moterims 
611—631 North Sizth. Tol. 6788 

8PR1NGFIELD. ILL.
Nursing Home, kur uumenyg rūpes
tingai prižiūrimi Ir užjaučiumi, pui
kiausi patogumai, namų atmosfera ir
dideli kiemai.

24 VALANDŲ “NURSING” 
PATARNAVIMAS

, i
DR. JUZE IR KĘSTUTIS 

AGLINSKAI
GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
21ki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospcct 0-1705 
Rez. tel. GRovehill 0-5603

(Nukelta į 7 pusi.)

RADIOSUI
Į (lempos-dalys-baterijos) j

/V TAISYMAS 
įnamuosedirtrtuvėse]

—-100% —

SenithWGĖ1

iLDOinn
įU-UTELEVISION
Csav. inž. A. Samanas)!
3130S.Halsted-DA6-6887l

Tel. oriso HE 4-0600, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekniad.

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
KCD1R1V IR VAI K V U

SVEČIAI,1ST®
7156 South Westem Aveuue

(MEDICAL UUILDING) 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Oflco tel. RE. 7-1108
Ros. tel. VVAlbrook 5-3765

IGU

Tel. ofiso YA. 7-5567, rez. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(RVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visą dienų Ir šeštad. vak.

Td. pfiso GR, 6-5300, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS 

2423 West 63rd Street
(Kampas 63rd ir Arteslan) 

VAL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 ▼. vak. 
Šeštad. 8—4 popiet 

Trečlad. ir sekmad. uždaryta

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
Ofiso tel. HF.lianue G-441O 

Rezid. telef. GRovehill 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir šeštad. pagal sutartį

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: I’R 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

DR. JULIJA M0NSTAVI9IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

10743 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirtu trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso tel. CLiffside 4-4898 
Rezidencijos: I-Afayette 3>1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street

(Kamilas 47th Ir Heruiitage)
Val.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 

šeštaB. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnhall 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEnilook 4-7080, neatsakius 

______ skambluM CEntral 6-2294.______

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGO8 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRos|»ect 8-1223 arba YVE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 

Šeštadieniais 2-4 vai, popiet.

vo kailiu yra patyrę komunisti
nę tikrovę. Jie nėra lengvai su
gaunami. Tačiau tai apgaulei 
lengviau pasiduoda tie laisvojo 
pasaulio žmonės, kurie komunis 
tų taip gerai nepažįsta. Jie daž
nai nesąmoningai dirba komu
nistų naudai, kalbėdami taip, 
kaip nori komunistai. Tai paro
do pvz. kad ir nemaža dalis A-

dėmesį į sovietinės terminologi
jos propagandiškumą (“Drau
gas” 1955.12.3), siūlydamas ne
vartoti Tarybų Lietuva, Tary

bų Sąjunga, kolūkis ir pan. tai 
p. S (kardžius) parašė ilgą

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue 
Chicago 20, 1U. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GKovdiill 6-8161

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:80—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto1, šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd 8t„ tel. RcpuMic 7-8818.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. Į 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet:

Trečiadieniais pagal sutartį į
Ofiso tel. VIrginia 7-O036

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867
DR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Hpec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. .
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

8TATVBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEOCIAG4

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS IJTWINAS, Prez.
3039 $o. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini: atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

THE TRUE FLEKIBLE

FIREPLACE CURTAIN
Modern Home... Modern Hearth

Modern Klėmcreen —- rapturlng ‘ 
all ihc burning loveliness of your 
hearth. Iuiprisonlng all riangeroHS j 
sparks. I nipull slides it open Ins- 
tanlly. Easlly. Flezscrren — The 
true flejtible fireplace eurtain Is on 
display now.

HEARTH & HOME
240 Edtrards St. Lombard, III. 

Tel. Lombard 4640

Mūsų bankas buvo Baugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAIN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance

Corporation, VVashington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Certnak Road
Chicago 8, Illinois Tol.: VIrginia 7 • 6430

Ofiso telef. YArds 7-1166
Rezidencijos STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe WAlbrook 6-2670.
Bes. HUltop 6-1660

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CEN'TER 

6132 South Kedzle Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečlad. ir šeštad. pagal .utartj

Tel. ofiso PR. 6-3888. rez.. RE. 7-9199
DR. A. JEMKIMS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIU GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAI,, kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. užųaryta

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

baterijos ir automobiliams dalys. Fireatone padangos.
1934 Wtst 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CBSAS, patyręs auto

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South Westem Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-ll?5

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6- 

šeštadieniais 1—4 v.
—8 v. vak. 
P. P.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Didžiausias lltnanhaikos židinys, lietuvių kultūros pauiinklas

Iš suprojektuotų 26—21 tomo septyni jau išspausdinti, kiti rengiami. 
Itedaktoriui visą LE ruošimo darbą pagal atskirus raides jtoniskiistę 
iki galo.

Laikau įsigyti, nes nuo VIII tomo LL bus spuusdiiiHmii tik prenu
meratoriams. ....

Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent už vieną lomą, visi išėjusieji 
tomui siHtiėiumi iš kurto. Likusii* sumos mokėjimas išdėstomas užsisa 
kuisiam priimtinomis diilitnis. Vieno tomo kuinu J.A.V. $7.75, visur 
kitur $8-00.

Užsakymai siųsliui šiuo adresu:
J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ BNCIKLOPEDIJA,

265 C Street, South Boeton 27, Mass.
PASKUBĖKITE - ATSAKUOS RIBOTOS!

ate

SIN C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Taisome automobilių motoru h. Lyginame įdau žinių* ir

įlenkimus. Dažome Ir atliekame įvairiu* kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai augedna, pribflname mu vilkiku | įvairia* vieta*. 
Parduodame akumlltatoriua, padangas ir kt. automobilių dalia.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
T.I, REpuklic T-N41. Namy tel. W4lbrook 5-5934
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JONAS GRADINSKAS
Teleriiijoi, radijai, patefonai, lempos, antenos baterijos 

“Parduodam pigiau, talsoni geriau”
4. O. TKLKVISION OOMPANY

2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIU SISTEMA (Public Addreas System) i&nuoma\imui

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTft

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: «—12 ir 7 9 v. v. pagal

suHltiirlnią išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas RElIance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3025 Weet 50th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pugnl Hiitartj

TeL ofiso Ir Imto OLympic 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6 8 v. vakare.
BuUis 1526 Su. I9tb Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayelte 3-3210. Jei 
nentMiliepIn. šauklle KKdzIe 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo-i2-2:30 v. 
Vak. pirm., antr.. ketvirt. 6 8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus
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MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAKAI. OftLftS \ESTUVfcMS. LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. AUūhih vakarais ir sekmadieniniu. 
-tUvlninksI: ANDRIUS ir ELENA (BANDOM) STANIULIS

2743 West 69th Streš Tš. PRotpeci 6-0781
(priešais ši. IMyDaMĮr —it - t

Dr. MIm KRIAUAEUOMAITC
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTFTRU IdGŲ IR AKt’ftlJtlJOH 
BPECIALIRTft 

2750 West 71st Street
(Kampas 7lai ir Caltfornia)

TH. ofiso ir rcz. REpublic 7-4146
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. -fleAL 1-4 p. p. 

Uitu laiku pagal auziterUng

Ofiso (Hcfonas — Blsliop 7-2595 .

DR. AL RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzle ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS fe CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290
aPECIALYBR CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. j 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 Iki 8 v.v. | 
Šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. CMifornia Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad.

10 vai. ryto iki 4: trečiad. ir sekniad.
) tik susitarus.

Tel. ofiso I’Rospect 6-94OO
Rezid. PKospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aškeviėiūtė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-8 vai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto iel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso Vjctory 2-4584
' ’ Rez. VIctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 W«»tt Slst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos: 2-4 p. p. ir nuo
6-8 v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet

Tel. ofiso OL. 4-0253, rez. GK.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS '
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. Ir peak. 

6:30—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Cnmpbeil Avė. - -

Tel. ofiso VA 7-4787, rez. PB 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartf. 

Jeigu neatsilieps viršminšti telefonai
šaukite MIdvvay 3-0001

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopcdas - Protezlstas 

Aparatai-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pag*tb« kojom

(Areli bupports) ir t.t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

OBTHOPEDIJOM TECHNIKOS LAB. 
2850 Vf. 63ril St. Chicago 29, Iii. 

Jei. PRospcct 6-6084.

iitiiiitiiiiiiiiimiiiiuiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiii 
Jei turite parduoti ar ižnuomo- 

ti, paaiskelbkite smulkių akelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti

telefonu: VIrginia 7-6640. 
tUHIlIHHIIIIIIUIHIIIIIIIIIHIIIIIIMIIHIllH

Skclbkites "Drauge”

Tel. oriso PB. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6059

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

1821 So. Halsted Street
Rez.id. 0600 S. Arteslan Avė.

VAI,. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvfi 
756 Wewt 85th Street 

Vai. nuo 1(1 Iki 2. nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 ir 
Šeštadieniais 10-2 vai. popiet.
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DR. S. VAITUSN, OPT.
Palengvinu aklų Jt-mplmą, kuris 

yra priežastis galvos skaudSJlnio bei 
svaigimo lt skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prirenki) teisingai akinius Visi 
egzuinlnuvimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Hpeciait atyda kreipiamu 
j mokyklos vaikus. .

4712 South A*hland Avenue 
Tel. V Arde 7-1873

Vai. .10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
iki 6 vai. Hektn. Ir treč. uždara.

DRAUGAS
THE LITI1UAN1AN DAILY FR1END 

2331 R. Oakley A) e., (lilcago 8. UI. Tel. VIrginia 7-6641; 7-6642UI.
Entered as Becond-Clam Matter Mareli 31, 1916, at Cbicago, 

Pildei llie Ael of Marei) 8, 1879.
Meniber of tl»e Catbolie Press Aks'ii 
Publlshed daliy. ėZept Hundays, 

by the
Lltbuuulan Catliolle Press Hoclety 
PRENUMERATA: Metama
ChleagoJ ir ClcareJ 19.00
Kitur JAV ir Kanadoje 18.00
Užsienyje 411.00

Illinois

SUB8CR1PT1ON KATES 
18.00 per year nutside of Chicago 
19.00 per year In Chleago 8k Cicero 
18.00 per year In Canada 
Poretgn | i 1.00 pnr year.
Mi metų 3 nišų. 1 tušu

5.00 92 75 81.25
94.50 95.50 91.00
65.60 93.00 11.86

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neąunaudotų straipsnių ne 
saugo, tuos grąžina lik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Hkelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.

z
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J.Gliaudos Raidžių pasėliai Aplinkos vaizdavimas

DR. D. RA L., Cliicago, III.

Šis romanas yra dramatinės 
sąrangos veikalas, kurio siuže- 
tas paimtas iš knygnešystės lai* 
kų.

Veiksmą jame atlieka trys 
veikėjų grupės: knygnešiai (Ur- 
nužis ir Vėtra su jų pagalbinin
kais — Urnužio sūnum Anta
nu ir kun. Sakalausku) rusai 
(žandaras Nikita ir kt.) ir du 
keistuoliai (klebonas Bylevvicze 
ir plikbajoris Pan Gintowt).

Raidžių pasėliai primena at- 
karpinius romanus: jie suside
da iš trumpų pasakojimų su 
užvardijimais. Veikėjus auto
rius pristato tiesioginiu būdu, 
jiems paskirdamas pirmuosius 
devynius skyrelius, maždaug 
kiekvienam po vieną. Sekančiuo 
se keliuose paruošiamos intri
gos, parodomi konfliktai: tau- 
t'nė kova, Pan Gintowt vidi
nio lūžimo priežastis, Antano 
dvejojimas tarp bėgimo ir ko
vos, jo blogi nujautimai dėl mei 
lės Onai, susidūrimas tarp jau
nosios ir senosios kunigijos.

Įtampos-atoslūgio metodas

Dabar gali prasidėti veiks
mas. Jam autorius naudoja 
įtampos-atoslūgio metodą. Vis
kas sujuda paslaptingu būdu, 
dėl netikro gando: Antanas pri
imąs stačiatikybę. Skaitytojo 
smalsumui padilginti, autorius 
tuojau įveda atoslūgį: j1’s ap
rašo turgų Lioliūnuose, parodo 
knygų platinimą praktikoje. O- 
nos tėvai paniekina Antaną. 
Netikėta Urnužio kelionė į Kud- 
lius, apjuokinant Nikitą, vėl su
daro atoslūgį. Urnužis ir Byle- 
wicze, apsilankydami pas Pan

tarp kita ko, būtų nepatogus, 
lėtintų įvykių eigą. Autorius pa
sitenkina subūręs į sukinį viena
lytės dvasios žmones, kurie tel
pa viename sakinyje ir viename 
veiksme. Tai žodžių sakytojai 
ir veiksmų atlikinėto  jai. Jie yra 
pašaukiami savo vaidmeniui, 
paskui vėl klusniai išnyksta.

Kad tiems veikėjams būtų 
įkvėpta kiek gyvybės, rato vi
duryje pastatomas Urnužis, 
kurs bando gyventi už jam pas
kirtos rolės ribų, laiko slinkty. 
Jis kartais panardinamas kas- 
dienybėn: jį matome verdant 
vakarienę, šnekant su Veroni
ka, pardavinėjant knygas.

Gyvenimiškumo įspūdis

Gyvenimo įspūdžiui sudaryti 
autorius sustiprina iki kraštuti
numo jo apraiškas, kurios turė
tų leisti suprasti, kad po jomis 
slepiasi gilios asmenybės. Tam 
tarnauja paslaptis ir iš jos ky
lančio veiksmo greitis, jo įtam
pa, net pats veikėjų dvasios vien 
f sumas, kurio dėka jų pergy
venimai parodomi augščiausiš- 
me laipsnyje. Tie žmonės nekal
ba, bet rėkia, ne eina, bet bėga; 
jie kumščiuojasi, daro smarkius 
judesius, reikalui esant, krinta 
ant kelių.

Tam pačiam tikslui naudoja
mi vidiniai konfliktai. Veikėjai, 
nors tašyti iš vieno gabalo, pa
sirodo esą kintą žmonės, turį 
savo kentėjimų ir, dažnai, įspū
džiui sustiprinti, po dvigubą vi
dinę dramą: Antanas nerimsta 
dėl meilės ir kartu svyruoja 
tarp valdininko karjeros ir knyg 
nešystės. Vėtra turės persilauž-

G:ntowtą, eina tragedijos choro | ti, kad atiduotų Oną Antanui
pareigas ir padeda iškilti dar 
vieną intrigą: neišaiškintą Gin- 
towto jaunystės meilę.

Taip susidaro keturios veiks
mo įtampos su keturiomis ato
mazgomis. Antano paleistas gan 
das apie tikybos keitimą suke
lia nesusipratimų, pastumia Oną 
į ašaras, jos tėvą, Vėtrą, į vidi
nį persilaužimą, įvaro baimės 
pačiam įsimylėjėliui ir, po sen- 
timental’ai audringos scenos, 
pasibaigia laimingu meilės klau 
simo išsprendimu.

Antroji Urnužio farso dalis, 
apjuokdinant dėl krikšto dar 
kartą Nikitą, leidžia skaityto
jui pailsėti, kol autorius ruo
šia dvi naujas įtampas ir dvi 
atomazgas. Pan Gintowt kurs
to knygnešius į kruviną pasi
priešinimą. Galų gale staigme- 
niškai paaiškėja, kad Nikita yra 
jo nelegalus sūnus, išsiginąs tė
vo. Nušaudamas jį ir pats, dar 
vieno atsitiktinumo dėka, mir
damas, Gintowt pašalina žalin
gos kovos atžvilgį.

Lieka ketvirtoji įtampa ir ga
lutinė atomazga. Tikroji, šven 
toji žemaičių kova yra Kražiuo
se. Ten skerdynių metu užmu
šamas Urnužis. Jo laidotuvės 
parodo, kad tas pasipriešinimas 
rusams, kurio matėme tik nuo-į 
trupą, turi savo tęstinumą: An
tanas pakeis tėvą ir savo busi
mąjį uošvį, Vėtrą.

Tamtinės-tikyblnės kovos 

epizodai

Sis dramatinis veiksmas re
miasi dviejų tautinės-tikybinės 
kovos epizodų panaudojimu: 
knygnešystė ir Kražių skerdy
nės. Pastarasis įvykis pavaiz
duojamas kaip masinės grum
tynės, kur dalyvauja tik keli 
įvardinti asmens: gubernatorius, 
Urnužis, Vėtra. Knygnešystė 
atkuriama priešingu būdu: au
torius apsiriboja keliais veikė
jais ir vienu žemaičių mieste
liu, Lioliūna's. Knygnešių veik
la siekia aplinkines vietoves 
(Kražius, Kelmę), o už jų sly
pi, nuvokiama, visa Lietuva. Ši 
veiksmo sąranga leidžia duoti 
dramai dvigubą pobūdį, išorinį 
ir vidinį: konfliktai vyksta tarp 
žmonių ir jų sieloje.

Veiksmo greitumas sutrukdo 
gimti gyvam veikėjui, kurs,

ir kad susiderintų su Urnužio 
suprastu knygnešio darbu, Pan 
Gintowt graužiasi dėl jaunystės 
me:lės ir kartu pereina nuo 
paniekos prie simpatijos kovai 
už lietuvybę.

Gyvenimo turinį, pagal paro
dytas jo apraiškas, pavesta už
pildyti paties skaitytojo kūry
binei dvasiai, skaitytojo, kurs 
privalės turėti tam tikrą, aiš
kiai apibrėžtą, galvojimo ir ju
timo būdą. Reikia, kad jis vie
name energingame veikėjo bruo
že matytų visą, gyvą, intensy
viai gyvenantį žmogų.

Panašiai yra sukurta ir ap
linka. L'oliūnug pavaizduoja 
sūrmaišis (98 p.). Gamta sun
kiai pavidalinasi po atitraukti* 
niais vaizdais, taikomais tam 
tikrą gyvenimo pažinimą turin
čiam skaitytojui. Pagal tokį tik 
rovės vaizdavimą, trobos tam
pa “senutėmis, sustojusiomis iš
ilgai kelio ir pridengusiom s ap
verstu delnu susiraukšlėjusius 
veidus nuo žvarbaus rudens vė
jo, nuo balsvos rudeninės sau
lės” (96 p.). Pan Gintowto du
ryse matoma "medinė patogi 
paimti rankena” (51 p. ).

Ta tikrovė yra parodoma at
skirų jos ypatybių iššaukimu. 
Ją vaizduoją žodžiai įkyri savo 
pasikartojimais ir, dažnai, ly
giai netikslia savo prasme, kaip 
netiksliai nubraižomi ir vaizdai: 
“aikliai kerta sausą kelią ukno- 
liais” (11 p. ); “aulai įleisti į 
kelnes” (12 p.); “Pasikalbėji
mas sutarškėjo lyg vėjo įpūs
tas laužas” (91 p.); “Jis dar 
nesuprato Urnužio posakio” 
(149 p. ); “Sutarškėjęs artimo 
šūvio garsas!” (2’1 p.); “atvo
žė duris” (233 p.).

Didieji tautos išgyvenimai 
sunkiai duodasi panaudojami 
kūryboj. Jie tebėra gyvi žmo
nių vaizduotėje ir nesileidžia 
įspraudžiami į veikalo rėmus. 
J. Gliaudą išlaužia iš tautinės 
kovos istorijos keletą įvykių, 
juos supina, dvasios žaisme, į 
tam tikrą tvirtai sunarstytą vi
sumą. Jei tasai išradingumas 
nepasiliktų atitrauktinybėj, o 
atsiremtų į gyvą veikėją, mes 
suprastumėm, kad tų žmonių 
sieloje mes pamatėme gilesnę, 
negu manėme, knygnešystės ir 
Kražių skerdynių prasmę, su
prastumėm, kas jų sielose yra 
tikrai žmogiška, taigi ir lietu
viška.

Jurgis Gliaudą

šv. Onos bažnyčia Vilniuje Tlinstraeija vaizdų albumo “Lietuva”

(Jurgis Gliaudą. Raidžių pa
sėliai. Išle'do Lietuviškos kny
gos klubas 1955 m. Spaudė 
Draugo spaustuvė. Aplankas 
dail. Broniaus Murino. 311 p. 
ir - 12").

Kultūros Fondo tikslai 
. ir uždaviniai

BEN. BABRAUS KAS, Cicero IU.

Vokietijoje 1947 m. įsteigta
sis LKFondas apėmė ne tik 
mokslo bei meno, bet ir švieti
mo sritį. Australijoje ir Kana
doje įkurtieji KF, išeidami iš 
vietos sąlygų, tesirūpino be
veik vien tik lokaliniais švie
timo reikalais: mokyklomis, 
kursais, paskaitomis. JAV 
švietimo sąlygos daug palan
kesnės: čia, LB apylinkių re
miami, patys tėvai išlaiko litu
anistines mokyklas. Kadangi 
švietimas imamas be KF talkos, 
o KF funkcijų niekas kitas 
plan'ngai ir pastoviai neatlieka 
ir neatliks, tai KFondui jo ini
ciatorių, t. y. LB Valdybos, su
formuluotas tikslas yra “ska
tinti ir remti tautinę lietuvių 
kultūrą: padėti kultūrininkams 
bei jų vienetams ir organizuoti 
kultūrinį gyvenimą”.

Į kultūros sąvoką įeina visi

nės kultūros nepraturtins. Lie
tuvoje būdami, drąsiai galėjome 
skelbti, kad “ir netautiškai 
kurdami, mes esame tautiški”; 
svetimoje žemėje reikalai pasi
keičia.

t

Kultūros Fondas — tarpininkas

Vieni mūsų turi ypatingų ga
bumų ar yra išsimokslinę ir pa
jėgia kurti ar rašyti mokslo 
veikalus. Tai yra kultūrinis 
tautos kapitalas. Tų žmonių 
pare'ga tautos kultūros labui 
aukotis ir, dažnai užmirštant 
asmeninį gyvenimą, duoti mak
simumą. Visų kitų, taigi dau
gumos, pareiga ne tik žinoti, 
stebėti ir tam tikru laiku ste
bėtis anų vaisiais, bet sudaryti 
moralines ir materialines sąly
gas tiems vaisiams, toms verty
bėms atsirasti. KF-as tampa

mokslininkai, neperdaug visų timai bendradarbiaujant su lei-
savo sugebėjimų ar ž nių ki
tiems, tebus atnešę pusę nau
dos. Daugelį jų išmokė ar iš
lavino Lietuva, todėl jų prie
dermė dabar perduoti tai Lietu
vos atžaloms. Vokietijoje to
kį perdavimą sėkmingai buvo 
suorganizavęs dail. V. K. Jo
nynas: jo vadovaujamas insti
tutas išleido gražią armiją nau
jų mūsų dailininkų. Tuo metu 
pakako prancūzų valdžios pa
žinčių, o dabartinėmis sąlygo
mis vienos ar kitos srities kur
sai be lėšų neįmanomi. KFon- 
kas čia vėl turi būti tarpinin
kas tarp žinių perteikėjų ir ga
vėjų.

Kultūros Fondo uždaviniai
Siekiant to ar kito tikslo, 

savaime iškyla konkretūs užda
viniai. Besirūpinant literatū
ra ar mokslu, pirmiausias da
lykas yra užkirsti kelią lietu
viškos knygos užgesimo pavo
jui. Lituanistinio mokslo ar
mėno veikalai taip retai pasi
rodo, kad jaunieji greit ims 
nebetikėti, jog mūsų turėta 
mokslininkų... Net ir grožinės 
literatūros . kaikurie žanrai 
(drama, poezija) leidėjų ne
randa.

P'rmutinis uždavinys — per 
visą Bendruomenės aparatą ir 
spaudą raginti tautiečius na
minėmis bibliotekomis atgaivin
ti lietuvišką kampelį ir nuotai-tarpininku tarp anų ir šių: 

dvasinio gyvenimo poreiškiai. tarp kūrėjo — mokslininko ir' ką savo bute ar net jau savam 
Praktiškai — mokslas ir me-

Atskirų veikėjų dvasios pjūviai

Pasikliaudamas tuo skaityto
jo bendradarbiavimu, autorius 
pasitenkina atskirais veikėjo 
dvasios pjūviais. Jų išorę išreiš
kia. ir juos apibūdina ypatingos 
žymės, kartais simbolinės: Ni
kitos ūsiukai, kun. Sakalausko 
sultingas bosas, kaulėtos Pan 
Gintowto rankos. Tokiu pat bū
du padaromas portretas: “Pir
ma žengė Vėtra. Stiprus ir pa
džiūvęs jis ėjo kaip tinka eiti 
bažnyč'on gerai stovinčiam, tvir 
tam ūkininkui, kurį gerbia kiti 
ir jis pats save gerbia” (19 p.). 
Va, kaip atrodo ruso mokytojo 
žmona, “merkdama akis, kaip 
katė, kuriai glosto už ausies” 
(91 p.), šiais netaisyklingais sa. 
k'niais veikėjai pristatomi skai
tytojui, kurs turi žinoti, kaip 
eina tokie ūkininkai ir kaip 
atrodo katės, glostomos už au
sies.

nas (literatūra, dailė, teatras, 
muzika ir kt.). Sąmoningai pa
brėžiama čia tautinė kultūra, 
kurios nekartą buvo pasigenda
ma jau ir nepriklausomoje Lie
tuvoje. Sakysim, prikaišiota 
Lietuvos universitetui, kad pa
lyginti perdaug buvę skirta 
dėmesio bendriesiems visatos 
dalykams. Juo labiau šiandien 
nesame tiek turtingi, kad ben
druomeninėmis lėšomis galėtu
me leisti mūsų mokslininkų pa
rašytus pvz. matematikos ar 
medicinos veikalus. Kas kita, 
žinoma, pasirūpinti tokių rank
raščių apsauga arba sudaryti 
sąlygas rimtam mokslininkui 
dirbti jo srities darbą.

Tautinė kultūra net grožinės 
literatūros kūrėjams reiškia 
re'kalavimą, būtent, kad toji 
literatūra būtų skirta savai tau
tai. Veikalas ar kūrinys, kurio 
paskirtis ne savi skaitytojai, 
ne savi žiūrovai, kurio temos 
ir idėjos svetimos mums, tauti-

ir tarp visuomenės. Abejų pa-! name. Ypač didelė knygų pir- 
stangos turi vieną ir tą patį kimo propaganda panaudotina
tikslą: iš minėtojo tautos kapi
talo išgauti daugiausia pelno 
Kiekv'enas, kuris remia KF, 
per jį remia tautos kultūros 
kūrėjus, tiksliau sakant, jų ku
riamą tautos kultūrą. Todėl 
KFondan turi būti atkreiptos 
visų tautiečių Širdys Ir kišenės.

Nemažiau svarbus reikalas— 
išlaikyti, apsaugoti ir tinkamu 
laiku grąžinti Lietuvai kultūri
nius jos kūrėjų palikimus: ra
šytojo ar mokslininko rankraš
čiai, dailininko paveikslai, mu
ziko kompozicijos neturi tekti 
svetimiesiems ar — dar blo
giau — žūti. Labiau pasiturį 
tautiečiai turi stengtis mūsų 
dailininkų parodose supirkinėti 

J vertingesniuosius paveikslus ir 
savo laiku parvežti juos Lietu
von.

Dar svarbesnis yra žinių ir 
sugebėjimų perdavimas augan- 
č'oms kartoms. Net ir pajė
giausieji mūsų menininkai ir

per specialų kasmet skelbiamą 
knygos mėnesį. Geriausiai gal 
tiktų gegužės mėnuo. Reikalui 
esant, KF paremia reikšmingų 
ir vertingų, • bet nuostolingų 
knygų leidimą arba patsai KF 
leidžia. Siektina knygų leidimo 
tikslingumo ir planingumo, ar-

Ban. B&biansk&a
Pautienians tapytas portretas

dėjais. Tam reikalui KF turės 
sudaryti knygų komisiją ar ko
misijas.

Konkrečiai kalbant, “Knygų 
lentyną”, kurią nustojo finan
savęs Vlikas, turėtų KF finan
suoti ir prašyti A. Ružancovą 
toliau ją redaguoti. Ji reika
linga ne tik spaudos žmonėms, 
ne tik studijuojant’ems ar jieš- 
kantiems literatūros dabar: 
didžiulė jog reikšmė ateičiai ir 
istorijai, pagaliau tai didžiulės 
propagandos šaltin's, mūsų kul
tūrinio gyvumo rodiklis. Kul
tūrinei informacijai, tuo pačiu 
ir propagandai, pirmoj eilėj iš
leistina lietuvių literatūros is
torija angliškai, spalvotas rep
rezentacinis lietuvių dailės lei
dinys, lietuvių poezijos antolo
gija ir rinkt’niai žymiųjų mū
sų rašytojų raštai anglų, gal ir 
vokiečių k. Savaime aišku, čia 
KF artimai bendradarbiauja su 
organizuotais rašytojais ir dai- 
Un'nkais.

Meno ir lituanistinio mokslo 
orieaugliui parengti ruošiami 
kursai, talentams teikiamos 
stipendijos tam, kad nenutrūk
tų l’etuviškos kultūros kūryba 
'r jos gyvenimas.

Šalia esamo Pasaulio Lietu
vių Archyvo steigtinag litu
anistinio mokslo, meno ir lite
ratūros muzėjus, kurio paskir
tis būtų ne tik apsaugoti raš
tus bei meno kūrinius, bet ir 
žadinti tautinę sąmonę.

Lėšų reikalas

Tiems ir kitiems uždaviniams 
vykdyti pagrindinė sąlyga yra 
lėšos. Jeigu vien tik KF val
dyba rūpintųsi lėšų telkimu, 
nedaug tebūtų pas’ekta. Kiek
viena LB apylinkė turi paskir
ti veiklų KF įgaliotinį, kurio 
paslankumu būtų gaunama vie
tinių lietuviškų organizacijų 
parengimų pelno 2% KFondui, 
kurio pastangom's būtų suras
ta KF rėmėjai ir mecenatai, 
asmeniškai pakalbinta tautie
čiai palikimą ar jo dalį skirti 
KFondui. Praktiškai visi mūsų 
bendruomenės nariai turėtų 
ateiti KF talkon: pasirūpinti, 
kad kiekvienas tautietis per 
KF suteiktų paramą lietuviškai 
kultūrai, tapdamas KF nariu, 
rėmėju ar mecenatu. KF entu
ziastai kompoz. Bertulis savo 
kompozicijų ir dail. Pautienius 
savo paveikslų parodos pelno 
žymią dalį jau paskyrė KFon-

Įdui. Tokie pavyzdžiai (uii pa
traukti kitus.

Didžiausias KF efektas bus 
pasiektas tik tuo atveju, kai 
aukų telkimas kultūros reikih- 
lains bus centralizuotas. Vadi
nas, ne tik pačios Lietuvių 
Bendruomenės įvairių padali
nių, bet ir kitų kultūrinių or
ganizacijų, remiančių KFondą 
ir jo remiamų, turi būti atsi
sakyta nuo viešo aukavimo, t. 
y. aukų rinkimo, kultūriniems 
reikalams. Savaime aišku, ki
tos paskirties fondai — Altas, 
Balfas, Studentų šalpos Fon
das ir pan. — savo srityse 
veiks, kaip iki šiol veikę.

Jeigu 10,000 bendruomeniš
kai nusiteikusių tautiečių kas
met įmokės Kultūros Fondui

I tik po $2, tai greit susilauksi*
! me tokio kultūrinio gyvavimo,
' kur o akivaizdoje net pesimis- 
, las užsikrės savosios kultūros 
palaikymo aistra. O jei prie šių, 
anot J. Aisčio, pilkųjų didvy
rių prisidės bent pora šimtų 
pinigingesnio elito — gydyto
jų, inžinierių, prekybininkų — 
su savo šimtinėmis, tai iš šių 
mecenatų susidarys dar 20,000 
suma. Mecenatai patys retai 
ateina, todėl reikia KFondui 
entu-^astų, kurie asmeniškai 
pakalbintų. Kultūros Fondo idė- 

(Ni.Teitf i 7 pusi.’

JOIN THE LEAGUE
0F ST. DYMPHNA

The League of St. Dymphna 
seeks to care for the spirltual 
needs of those suffeiing from ner- 
vous disorders.

Either living or deceased per
sona may be enrolled in this chari- 
table organization. Ali members 
share in a Mass each week. Be- 
sides, four High Masses are of- 
fered each year for the repose of 
the souls of all deceased mem
bers.

Annual dues for each member, 
whether living or deceased, is $1.00 
per year. Send application for 
membership, as well as reąuest for 
prayers and medals, and novena 
bookletg to: ,
LEAGE 0F ST. DYMPHNA

Rev. Richard Marendt, O.F.M. 
Dept. A.F.

LONGVIEVV HOSPITAL, 
Cinctnnati 16, Ohio

SCANDINAVIAN
BUILDERS

Specialists in Acoustic Tile 

Complete Building Service 

Alteratlons—Acoustic Tile 

Remodeling—Porch Repalr 

We Do Our Own Work 

NO MIDDLEMAN! 

RELIABLE VVORKMEN 

ENGLEVVOOD 4-2534

Siuntiniai j Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS C ARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO 

COMPANY 

4426 S. RockweU St 

Chicago 32, IU.

TeL YArds 7-4337

DOYLE SALVAGE 

Papers — Rags — Metals 
Stovės — Old Iron 

Usablc fumiture, Plumbing 
ARmitage 6-2576 or 6-5959

FOR F R E E ESTIMATE 
On Any Electrical Work,

0*11 STANLEY — 
REpublic 7-5767 

LICEN8ED — ISOMIED 
CHICAGO L A W N 

ELECTRICAL C O. 

6203 S. VVhipple
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DtENRAMTia DRAUGAM, CHICAGO. GLINOTS Šeštadienis, sausio 21, 1950

Lietuvių Prekybos Namai
Su Mario Lanza

JUOZAS KARIBUTAS, Los Angeles, Calif.
Garsusis Mario Lanzos var-' rinimui balso pas vieną muzikos

Sausio men.

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS VISOMS PREKĖMS 

NUO 25% IKI 50% !

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos puikiausių spalvų ir medžiagų, reg. $59.00 dabar $39.00
Sofos 4 dal., nakčiai puikus miegamasis, reg. $169, dabar $119.00
Sofos ir Foteliai Nylon Foam rubber naujausių stilių ir

spalvų, reg. $250, dabar $149.00
Sofos garantuotos 10 metų Naujausio Stilių. Nylon ar

vilnos viršumi, parduodami $500, dabar $350.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Matracai visų dydžių vatiniai $12.00
Matracai visų spalvų ir didžių felt $18.00
Matracai springsiniai puikiausių firmų, reg. $39.00, dabar $19.00
Matracai springsiniai Simmons ir kitų, reg. $59.00, dabar $39.00
Puikūs Dreseriai ir lovos, reg. $150.00, dabar $89.00
3 da!. miegamieji ąžuolo ar riešuto medž. reg. $200. dabar $149.00
6 dalių miegamieji 56 metų stiliaus, (nematyto gražumo)

reg. $600.00, dabar $400.00

ŠALDYTUVAI IR PORCELANO PEČIAI
6 Cub. Pėdų Šaldytuvai. We.-,tinghouse, Admiral, Norge,

ir kitų, regul. $200.00, dabar $149.00
8 Cub. Pėdų šaldytuvai puikiausių '56 metų modelių,

reg. $250.00, dabar $189.00
Porcelano virimui pečiai Crown, Universal ir kitų

geriausių firmų, reg. $120.00, dabar $89.00
Porcelano pečiai liuksusiniai, reg. $20.00, dabar $139.00

FORMICA VIRŠUMI STALAI
5 dalių chromo formica puikūs stalai, reg. $69, dabar $39.00 
5 dalių dideli formica stalai, parduodami po.$99, dabar $69.09 
7 dalių chromo stalai '56 metų modelio, reg. $130, dabar $89.00

KILIMAI
Vilnoniai Kilimai 27x54, reg. $10.00, dabar $3.00
Vilnoniai Kilimai 9x12 įvairiausių spalvų, reg. $69, dabar $49.00 
9x12 vilnoniai, Bigelovv, Magec, Allsmith, reg. $99, dabar $69.00 
9x12 Linoleum didžiulis pasirinkimas, reg. $S, dabar $5.50

TELEVIZIJOS APARATAI
1G inčių aparatai: Dumont, RCA, Admiral $99.00
21 inčių TV visų firmų, spalvų, '56 metų $149.00
21 inčių TV Floro modeliai, '56 metų mod. $199.00

Perkantiems svečių kambario baldus, miegamuosius, Tele
vizijos aparatus -— duodama 56 dalių parcclano .servizai dovanai.

Pirkite Sausio mėnesį mokėkite pusę kainos ir džiaukite 
naujausio stiliaus baldais!

FI KNITI RE CENTER. INC.
įmonės Vedėjas JUSTAS LIEPONIS

3222-24—26 South Halsted Street 
TEL. — V1CTOBY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad............................................................................................................9—9:30

Kitom Dienom;.............................................................................................................. 9—6.00

Sekmadieniais: ................................................. .... ........................ 10—G valandos

das yra nuskambėjęs veik po 
viaą pasaulį. Gal dėl to jis yra 
šiandien spaudos žmonėms labai 
sunkiai prieinamas. Jo vardas 
pakankamai jau popularus ir,

profesorių Dr. Serge Kousse- 
v.zky, Pat'krinus balsą Mario 
buvo pasiųstas į Tanglewood, 
kur 1942 metais vyko didelis 
muzikos festivalis. Laimei, ten

jo nuomone, joks naujas ar se- dalyvavę New Yorko muzikos 
na3 korespondentas plačiau ne- kritikai Lanzai pripažino labai 
išpopularins. Kada Mario viešė-j didelį talentą ir pavad'no jau 
jo praeitą vasarą Las Vegas ir ne juokais — antruoju Caruso. 
vienas iš geriausių viešbučių Jo džiaugsmui tada nebuvę ga- 
įam pasiūlė $100,000 honorarą Į lo. Džiaugėsi taip pat jo tėvai. 
— jis atsisakė dainuoti. Neprisi

Mario Lanza dėkoja J. Kaributui už lietuvišką, koplytėlęleido korespondentų ir išdidus 
grįžo į Hollywoodą.

Los Angeles geležinkelio sto
tyje jį pasitiko minios žmonių 
o ir keletas tuzinų spaudos at
stovų. Jis nė vienam nedavė in- 
tervievv. Jis bijojo, kad nebūtų 
užklaustas, ar Hollywoode dar 
mano dainuoti. Kaikurį laiką ėjo 
visokių gandų: vieni šnabždėjo, 
labai “paslaptingai”, kad Lanza 
niekad nebedainuos. "Jis dainuo 
ti žada vėl” — rašė spauda. Ki
tą dieną, vienas Log Angeles 
dienraštis pylė, kad — girdi "Ma 
rio Lanza prarado balsą ir da
bar Hollywoodas liko be žymaus 
dainininko”. Atsirado tokių, 
kurie kaltino stud. kam per
daug ėmė reikalauti iš Lanzos 
ir rezultatas — pertemptos bal
sinės stygos. Šiandien visa ši ne 
maloni istorija baigta ir Mario 
Lanza vėl smagus ir laimingas 
pasirašęs sutartį su Warner 
Bros. Studija, kur suka su juo 
muzikalinį filmą “Serenada”.

Kariuomenėje

Bet vos tik grįžęs iš festivalio, 
netikėtai jis radęs ant stalo gu
lintį šaukimą į kariuomenę. Koks 
nusivylimas. Išeiti, kaip tik da
bar, kada atsivėrė platus meno 
horizontas. Kariuomenės vado
vybė, patyrusi apie jo vokalinius 
laimėjimus, paskyrė jį specialiai 
tarnybai, kur jip pildė progra
mas kariams, bet nieko daugiau. 
Buvęs patenkintas, nes kartu 
turėjęs laiko atsidėti tolimes
niam balso lavinimui. Per tą lai
ką, jis ne kartą dainavęs ir Hol- 
lywoode su Irene Manning, Wal- 
ter Pidgeon ir Sinatra. Per tuos 
koncertus, juo susidomėję RCA 
plokštelių bendrovė, su kuria jis 
pasirašęs sutartį.

Koncertas G'hicagoje

Po 15 mėn. kruopštaus darbo 
su garsia s dainavimo mokyto
jais, kaip: Enriko Rosati, Be- 
niamino Gili, Lanza buvo pa
kviestas į Cliicagos Grand Par-
ką, kur davė koncertą 55,000 

Žinodamas, kad Lanza yra ge klausytojų. Sekančią dieną, ne
žiūrint, kad buvo lietus — jo 
vardas sutraukęs net daugiau 
kaip 100,000.

' ras katalikas ir pavyzdingas šei- 
! mos tėvas, dėjau pastangas gau 
ti pasimatymą. Prie didelių pas
tangų tai pavyko. Mario priė
mė labai maloniai ir iš jo išgir- 1947 m. Lanzą kviečia garsu-
daužtai ką: - Mario Lanza gi-įf*5 Hollywood Bowl, kur čia jo 

.. _ klausosi mases žmonių. Po ari
jos “Andre Chenier” aplodis
mentai netilę net 15 minučių.

Lanza vedė 1945 m. gailestin
gą seserį ir turi keturis paaug
lius, kuriuos pavyzdingai augi
na.

Lanza sužavėtas

Nepaprastas draugiškas nuo
širdumas pas Mario iš pirmo su
sitikimo jį davė mielą ir savą. 
Iš karto jis pasisakė, kad pažįs
tąs lietuvius nuo vaikystės die
nų ir esąs labai sužavėtas jais. 
Jis prisakė daugybę gražių žo
džių lietuvių adresu ir pakarto
tinai l'nkėjo sėkmės.

Atpakavęs jam įteiktą dova
ną Aušros Vartų Marijos kop
lytėlę (Viktoro Veselkos dar
bas), Mario prašvito. Jis vartė 
iš visų pusių apžiūrėdamas ir 
stebėjosi. Dėkodamas kartojo:

— Tai juk nepapr/iitas me
nas. Jūsų kraštas turi būti ste
buklingai gražus ir puošnus, jei 
jūsų žmonės sugeba padaryti iš Į 
paprasto medžio tokį gražų kū
rinį. Esu tikras, kad jūsų Lie
tuva yra didžiai religingas kraš
tas, nes tą liudija šita man skir-' 
ta dovana, kurią jūs parinkote, 
žinodamas mane esant kataliką.

Jam taip pat, kiek laikas lei-1 
do, paaiškinau apie mūsų liau

dies drožinėjimo meną, kuris 
daugiausiai yra skirtas religi
jai, kaip tai kryžiams, koplytė
lėms. Jis pažadėjo tą jam skir
tą dovaną pašventinti ir pasi
kabinti salone, kur sunkiomis

' gyvenimo valandomis pažvelgęs 
galėtų semtis stiprybės ir nau
ju jėgų.

Linkėjimai lietuviams
Nuostabu, kad būdami kartu 

i studijos atstovai, nors žydų tau- 
, tybės, bet gyvai domėjosi ta 
dovana ir rodė didelį pasitenki- 

. nimą, kad jų studijoje dirbda
mas tas garsusis aktorius Mario 
Lanza ją gavo. Kitą dieną gavau 
užklausimą iš “Look” žurnalo, 
ar gaiima jiems panaudoti tą 
nuotrauką, kuri su Mario, įtei
kiant jam dovaną, buvo padary
ta. Pasakė gražų komplimentų
mūsų liaudies menui.

Išsiskiriant, Lanza kartojo 
dar daugybę padėkos žodžių ir 
sakė:

- Pirmą kartą tokią dovaną 
gavęs, a.š lietuvius minėsiu visą 
savo gyvenimą ir per jus aš dar 
kartą siunčiu ko geriausius lin- 

| kėjimus lietuviams.
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A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

MIDLAND
Savings and Loarį-yy/. 

Association
INSURED

F
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA IR 
□ PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO
7 BENDROVĖ

4038 Archer Arenus t.i. LA3-6zi9 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

i mė 1921 m. sausio 11 d. So. Phi- 
ladelphia katalikų šeimoje. Jo 
senel'ai buvo atvykę iš Italijos. 
Tėvas — Antonio Cocozza — 
buvo dekoratorius. Motinos var
das buvo Mario Lanza, kurį jis 
ir pasisavino ekranui. Augo di
delėje šeimoje ir grynai katali
kiškoje dvasioje.
Jaunystėj pastebėtas talentas

Jam dar mažam būnant tėvai 
pastebėjo jo nepaprastą balsinę 
medžiagą. Juokais jį pravadino 
“Caruso’’ — gimtadienio proga, 
kada tėvas jam nupirko visą 
kolekciją garsiojo dainininko 
Caruso plokštelių. Prie tų plokš
telių Mario kas vakarą sėdėda
vęs ir vis bandydavęs imti to- 
k:as pat augštas gaidas, kurias 
girdėdavę:-} iš Caruso. Tada tė
vai ne juokais pamatė, kad tas 
jų vaikas turi kažin ką labai 
panašaus į išgarsėjusį didįjį dai
nininką. Jie’ nusprendė, vos tik 
amžiaus riba leis, pradėti jį la
vinti dainavimo srityje.

Iš šoferio į “antrą Caruso”

Kada jam suėjo 19 metų ir jis 
buvo baigęs vidurinę mokyklą, 
tėvai nusprendė, kad jau laikas 
pradėti lavinti balsą. Jo pirmo
ji dainavimo mokytoja buvo vie
na iš garsiųjų operečių solistė, 
kuri jam davė dainavimo pamo
kas kaa antras vakaras ir tas 
kursas tęsėsi porą metų. Buvo 
jam jau 21 metai. Tėvai nutarė 
nutraukti dainavimo studijas ir 
palikti ūkyje kaip pagelbininką 
— sunkvežimio vairuotoją.

Tas darbas Lanzai Leko dirb
ti tik vos 10 dienų, nes jo bu
vusi mokytoja davė jam skubią 
žinią, kad jis turi atvykti patik-

Didieji laikraščiai ne tik kad 
vertino, bet stačiai dievino, o 
buvęs per tą koncertą iš MGM 
studijos direktorius Ida Kover- 
man, ant rytojaus atvykęs pas 
Mario, paprašė pasirašyti sutar
tį filmui. Jo debiutas buvo “That 
Midnight Kiss” su garsiąja fil
mų dainin'nkc Kathryn Gray- 
son.

Po pasisekusio debiuto ta pa
ti stud. davė antrąjį filmą “The 
Toast of New Ofleans”. Mario 
buvo publikos labai šiltai sutik
tas, kritikai vertino ir sakė kom 
pi mentus, lygindami su Caruso. 
Dėl to ir paruošė jam specia
liai, iš garsiojo Caruso gyveni
mo, filmą, pavadindami “The 
Great Caruso”. Tas filmas da
vęs railioninę sumą pinigų, tad 
po to vėl Los pačios stud. pas
tangomis buvo suktas filmas 
“Beeause You Are Mine”. Tarpe 
visų tų filmų Lanza nekartą 
buvo pakviestas ir koncertams 
į Hollyvvood Bowl.

801

lelef. REpobiic 7-6003 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas Ir pataisymas ' 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovai
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS ! V
Mes taipgi perkrauntame jūsų baldus saugiai — keletą bk> 1 

kų ar keliasdešimtį mylių. Reikale šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės ps* 

mua. Turį daug metų patyrimo perkraiutymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne tvenuo Tol. Vlrginle 7-70971

[Mioių Ir {vairiau dkimlngM 
boikote* kep*

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLifside 4-6376..
Prlstatonie | visas krautuves 

reatoranua. taip patIr
siunčia

U-
1 visus artimuosius 
miestu*.

PARKHOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, I1L
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas
William J. Grigelaitis, sav.

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

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES Z PIKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir Trečlad. 9
*ešt. 9 v. ryto Iki 4:80 p. p. Ketvirtad.

ryto Iki 12 o 
9 vai. lk.1 8 vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai:
3415 8. LITUANICA A VĖL, CHICAGO, ILL,

ANTANAS VILIMAS
Telefonas —- FRontier 6-1883

10)530

New Year right—
JOIN OUR

and Loan 
Association

Christmas Savings 
Club

MOW.ee
laimingieji, kurie 1955 m. prisidėjo prie mūsų Kalėdų Klubo—Christ- 
mas Club, lapkričio mėnesį gavo čekius. Prisidėkite prie mūsų i 956 m. 
Christmas Club 8IANDIEM

Universal Savings
1S0U So. HalsLed Street * Chicago 8, III. • RAj markei 1 2028
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Nobelio laureatas Schweitzer
Jo raštų antologija 

DR. JUOZAS PRUNSKIS

Gallup institutas surinkęs duo 
menis susekė, jog amerikiečių 
manymu tarp labiausiai šiais 
metais pagarbos nusipelniusių 
dešimties žmonių, šalia Pijaus 
XII, Eisenhowerio, Churchillio 
ir kitų, laikytinas ir Nobelio

nauti juodukams misijose. Me
dicinos doktoratui jis pasirinko 
tezę — Jėzaus protinis pajėgu
mas psichiatro akimis žiūrint. 
1S13 metais gavo ir medicinos 
daktaro laipsnį. Lėšų jis gauda
vo laikydamas paskaitas ir kon-

laureatas dr. Albert Schweitzer. certuodamas vargonais Švedijo- 
Tas gabus mintytojas paliko u- je, Šveicarijoje, Anglijoje, Ceko- 
niversitetų katedras ir nuėjo Slovakijoje. Pagaliau 1924 me- 
tarnauti Afrikos juodukams; tais išvyko į Afriką, kur įsteigė 
talentingas muzikas jis išsikėlė negrams ligoninę misijų srityje, 
klausyti kaip stūgauna vėjas Nuo to laiko jis visada pasilieka 
mažiausiai civilizuotame konti- Afrikoje, tik protarpiais lanky
nente.

Tą įdomų žmogų mums pade
da geriau pažinti naujas The 
Beacon Press, Bostone, leidi
nys “Albert Schvveitzer. A,n An- 
thology” (323 pusi., kaina 
$1.45). Tai rinkinys dr. A. 
Schweitzer klasifikuotų minčių 
iš gausių jo veikalų.

Mokslo šviesos besiekiant

...... 4 ... . .■ , ........g..—ligos
nuėsti, krito žemėn. Jis gelbėjo 
žmogų, kuris buvo perskrostas 
dramblio ilčių ir kitą, kurio ran 
kos buvo nuplėštos išsigandu
sios gorilos dantų. Jis gydė 
žmones, kurių kojos buvo pa
dengtos žaizdomis. Jis operavo 
trūkio kankinamus negrus. Jis 
gydė kankinamus skaudulių, pri
blokštus džiovos. Su nedauge
liu pasiryžėlių jis įsteigė vienin 
telę ligoninę, kuri aptarnavo gy
ventojus 509 mylių spinduliu ap 
linkui.

Mintijimo harmonija

Kokios gi mintys apvaldžiu- 
3ios tą žmogų, kurs ryžosi pa
rodyti tiek meilės skurdžiau- 
siems negrų kontinento žmo
nėms? Savo knygose jis dūsau- 
na, kad žmonės yra praradę 
mintijimo harmoniją:

— Tiesiog nesuprantama, ra

šo jis, — kaip mūsų gentkartė, 
kuri pasirodė taip didelė savo 
atradimais ir išradimais, galėtų 
taip žemai pulti dvasioje, kad 
šalinasi galvojimo.

Tikrąjį galvojimą jis randa 
gilinimosi į etinius idealus:

— Zmjn’jai visada reikėjo 
etinių idealų, kad galėtų rasti 
tikrąjį kelią, kad žmogus galė
tų reikiamai panaudoti jėgą, ku 
ri yra pasiekęs. Dabar žmonijos 
gyvybė yra tūkstanteriopai pa
augusi ir dėl to tūkstanterio- 

| pai yra dabar lab'au reikalingi 
' etiniai idealai rodyti žmogui ke- 
pią (psl. 15).

Dvasinio gyvenimo reikalas
Schweitzeris pabrėžia reikalą 

dvasinio gyvenamo, teigdamas::

— Viso dvasinio gyvenimo na prie gilesnio žvelgimo į gy-
pradžia yra ryžtingas tikėjimas 
tiesa ir atviras jos išpažinimas...

Tas Nobelio laureatas skati-

venimą:
Kaip daug būtų pasiekta 

(Nukelta į 6 psl.)

Užtikrink savo ateitį išmoka geriausią amatą JAV. Vasario 
mėnesio klasėms Registruokitės dabar.

MECHANICAL DRAFTIHG A DESIGNING 
TOOL MAKING & DIE MAKING

T.dppat galima mokytis namuose korespondenciniu būdu.
Klasės vakarais ir savaitgaliais.

LASKI INSTITUTE, 
INTERNATIONAL TRADE SCHOOL 

1232 Milwaukee Avenue Dlckens 2-5653

damas kultūringąjį pasaulį. 
1949 metais buvo atvykęs į Chi- 
cagą, kur jam buvo suteiktas 
teisių garbės daktaro laipsnis. 
Premijos pinigai raupsuotiems 

Šal;a savo mediciniškos pa
galbos Afrikos negrams, Schwei 
tzeris daug rašo. 1951 metais 
Vokietijos knygų Leidėjų ir 
Platintojų sąjunga jam pasky
rė 10,000 premiją už pastangas

Pirmiausia — keletas datų iš siekiant pasaulio taikos. 1953 
to didžio žmogaus biografijos: metais jam buvo paskirta (1952 
Dr. Ą. Schvveitzer tik neseniai metų) Nobelio Taikos premija, 
užbaigė 81 m. amžiaus. Jis yra Negalėdamas nuvykti asmeniš- 
gimęs Augštutinėje Alzasijoje kai premijos atsiimti, jis pap- 
1875 m. sausio 14 d. Universite- į rašė pinigus atsiųsti ir juos su
tinęs studijas ėjo Strassbourge, naudojo statybai raupsuotųjų li-
Paryžiuje, Berlyne, gilindama- 
s’s į filosofiją, bet nepralei
do progos pastudijuoti ir var-

goninės, į kurią patalpino 250 
raupsuotųjų.

Kokiose gi sąlygose įsikūrė
gonų muzikos, kurią buvo pa-'dr. Schvveitzer Afrikoje, atsisa-
mėgęs nuo kūdikystės: būda 
raas devynerių metų juk jis var- 
goninkavo Guensbache. Filoso
fijos studijas jam 1899 m. pa
vyko apvainikuoti doktoratu 
Strassbourge.

kęs profesūros ir teologijos se
minarijos rektorato? Jis įstei
gė ligoninėlę pakrantėje Oguvve 
upės, plaukiančios į Atlanto van 
denyną, kiek į šiaurę nuo Kon- 
gos. Ligoninei panaudojo ne- 
augštą kalvą ties Lambarene 
vieta.

Jis buvo pakviestas dėstyti 
universitete ir vadovauti teolo
gijos seminarijai. Tačiau jam 
vis smeigė širdį, kad didžiais ci
vilizacijos laimėjimais negali 
naudotis nekultūringos tautos, j daktorius Charles R. Joy taip 
kurios kenčia lyg Evangelijos j 
Lozorius. Jis negalėjo naudotis

Kur musė Cėcė ir nuodingos 
gyvatės

Augščiau minėtos knygos re-

Dr. Albert Schweitzer

aprašo vietą, kur Schweitzeris1 
ryžosi savo gyvenimą paaukoti 
Afrikos varguomenei:

— Papyruso balos, dvokian
tieji kaimai aplinkui, apdriskę 
juose gyvenantieji negrai, ne- 
sveikiausias klimatas visam pa-; 
šaulyje, cėcė musė, išnešiojanti Į 
miego ligos užkrėtas, moskitai 
— malarijos apkrėtėjai, termi
tai, kurie sunaikina žmogaus 
darbą, vos tik jis užbaigtas, ke- i 
liaujančios skruzdės, kurių kolo- 
noms praėjus lieka tik sunaiki- 
nimas, džigeriai (mažyčiai vabz. 
džiai), kurie sulenda į papades 
neapautų kojų, nuodingos gy
vatės žolėse, klastingi leopardai 
-žmonės, kurie nešioja ant ran-į 
kų ir kojų leopardų nagus ir įsi
vilioję žmones į tankmę praker
ta jų arterijas. Ligos, kentėji
mas, sunkumai visame...

Čia patekęs dr. Schvveitzer 
rado gausiai dezinterija sergan
čių ligonių. Jis stebėjo raup-

P.&J. JOKUBKA
FV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., n* Mozart

Chicago 32, I1L — TeL lA 3-8611

■ ...... v =ae= I
Rūpestingai ir pigiai tausau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbu ir dalis.
J. MIGLINAS

Telef. — HUmbold 6 1038

GIFT SELECTIONS OF FINE FLORIDA 
OKANGES & GRAPEFRUIT 

TEMPLES and GRAPEFRUIT 
Tl-M 90-lb. B»x $6.50 T42M 42-lb. Box 3.50 
T2-M 55-lb. Box 4.50 T3-M 30-lb. Box 2.85 
Your choice this month: Temples and Grape- 
fruit. Fancy Gift Package. Red Tangelo s|<ec.
Miū-aeason Oranges. Grapefmit — The Old 
Favorite Red Tangelo Jun|or Our Pride.
Send For Colorful Brochure: W. S. BELL, Merrit Island
Indian River Citrus Fruits. Star Rte. North Coeoa, Florida.

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 

RE 7-9842

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IS WQE8 stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SUKAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 

WOPA — 1490 kil.
Chicago 29, IIL HEmlock 4-2418

7121 So. ROCKWELL ST.

privilegijomis, jei jos neprieina
mos kitiems. Juk jis net vaikys
tėje nedrįso nešioti naujo palto 
ir gerųjų batų, kadangi kiti ber- 
n ūkai — kaimynai palto neturi 
ir apsiavę mediniais.

Į Afriką

Ir jis atsisakė augštų postų 
įstaigose, tapo medicinos stu
dentu, ruošdamasis išvykti tar-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas Į
6930 S. Tai man, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

f

r
L

'‘Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų, atsiimti užsili
kusius arba nusi
pirkti savo nega- 
tivuz, paskubėkit, 
parduodam pigiai.
Teiminas tik iki 

kovo 1 d.

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883

JŪSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI

Neš Didesnį Dividendą negu iki šiol
PAS

ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI ...AUTOBUSU KELIONE
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti naują sąskaitą 

$50.00 arba didesnei sumai, bus aphiokėta autobuso kelionė.

VELTUI..TERMOMETRAI
Su kiekvienu $50.00 ar didesniu indėliu!

Kad gavus mūsų padidintą dividendą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką 
Dividendas bus išmokamas kas šešis mėnesius... Pradėkite indėlius dabar ir 
tapkite turtingesni 1956 metais.

L

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnhalI 3-8131 ir 8132
A Lida ra kasdien: Uždara trečiadieniais ................................ JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjau

J

--------- " =
STENOGRAPHER 

CLERK-TYPIST
Pleasant surroundings. Many Company benefits 

Come in and lct us convince you DANLY iš a good
place to work

APPLY

D AN L Y
t

Machine Specialties, Ine.
EMPLOYMENT OFFICE, 2123 S. LARAMIE AVĖ. 

CICERO 50, ILL.
Hours 8 a. m. to 5 p. m. Saturdays 8 a. m. to 12 noon

... ------------------- — . /?

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 

dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%.

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

Turtas virš................................. #57,000,000.00

Atsargos Fondas...................... $4,500,000.00
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT
Mcmber of Eederal Savings and Losn Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Managcr

įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANIMKI) FEDERAL SAVINGS
M

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginic 7-1 141

"SAUSUS KDItMDJnJ!
" 1$ TOLI IR ARTI

NAUJI DIDELI TPOKAI- NAUJAUSI KPAUSTYMO (PANK/A1
HGU METU PATYPINIAS-PIGUS !P SĄŽININGAS AAYAPNAVNfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>olc 5-9209

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PAR C PINAME KELIONES LfiKTUVAIS, GELŽKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentua norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyriig Pildome afideivitua. Paainaudokite.

Roosevelt Furnitūra Miegamo Rakandą Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

I ftį setą įeina lova, dreseria, ko
moda, springsai. matrosas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neina
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 YVEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711

Peili Kuudonls. .»», Ir men&džerle 
Krnutuv* atidaryta aekniadtenliils nuo II Iki 4:10.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

NARIAI LIETUVIU TAIP. IR SKOLINIMO
B-YIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekviena Santaupee Apdraustos Iki $18,008.00 
IR

Paskolos Duodamos Namą įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO* SAVINOS & LOAN ASSN.
6234 S. Weitem Avė. Chicago 36, III.

" CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St._________________ Chicago 32, III.

OISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

ALKSTĄS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAU’TKIIL IIIKIAI. AI’DIIAlSItM NI0.IMW.OOO IS TAIGO.II Al h« I Al SI As, \AI JAI PAIKIUM \S l»IVIIH.MiAs t i l’Alll VI* I \ V IM VIL A- 
I't SĄSKAITAS. KITI TAt KYMO SKYltlAlt Olri'IONAI,. UOM S. KAI,F, l>t IK VAkACUl sK> IIIAL GALI I fc, TAI PV I I III l’l.lt LAIŠKI S. St - 

TALI’YRITE 1*1 AIDAS IftKGICIAAT TEKUS llt APMOKANT VISOKĮ Al SIAs IHEAs. VEI/I'I I PATAKAAMMAs NARIAMS. ISKIICIAM llt 
l*AKI»IOl)AM VALOMOM BOM S. NAMt PASKOLOS l’ltl EI S AMLVLSI O,M M.Jil.VGO.M. SI ZIAOT .MC«V AtiKšTI'A l»IV IO ESU S IK KITAS IN- 

l'OKMALKIAS PAŠALKI'!' _ GllOV EHILI, 11-757.5.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 8234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM 12 1 AL. — 8 1 Al.. VM ILAO. !K PEMVl’ « ik! ! t AK KET. « IKI 8 ori ink. , ! re,' LtDARY'l'A VIS8 DHA ). sL.al . » 1KJ 2 POPU I
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Nobelio laureatas
(Atkelta iš 5 psl.)

pagerinimui dabai ties aplinky
bių, jeigu mes risi kiekvieną 
vakarą tris minutes skirtume 
žvelgimui į begalinį žvaigždėto
jo dangaus pasaulį ir meditavi
mui apie jį, arba — jeigu daly
vaudami laidotuvių procesijoje 
mes apmąstytume gyvenimo ir 
mirties mįslę, vieton įtraukdami 
į beprasmį pasikalbėjimą tuos, 
kurie seka karstą. —

Net ir Bacho religinės mu2i-i 
kos pildytojams jis primena,; 
kad neužtenka vien žinoti gai
das, o rė kia “vidinio sielos vie
ningumo... nepalaužtų dvasinių 
jėgų”.

Krikščionybė Ir Budizmas

Dr. Schweitzer, pamėgęs fb 
losofiją, gilinosi į rytų religijas 
ir griežtai pabrėžia, kad “bevil
tiškas dalykas yra bandyti aiš
kinti Jėzaus mokslą išplaukian
čiu iš budistų įtakos” (p. 65).

Tas Nobelio laureatas kelia 
balsą prieš perdaug racionalis
tinį religijos supratimą, Kristų 
perdaug sužmoginantį. Jis ska
tina jieškoti Kristaus savo šir
dyje:

— Tie, kurie Jo klauso, ar jie 
būtų išmintingi, ar paprasti, Jis 
jiems apsireikš jų rūpesčiuose, 
konfl'ktuose, kentėjimuose, ku
riuos jie pakels drauge su Kris
tumi... Iš savo patirties jie su
seks kas Jis yra (psl. 88).

Gilesnio vidaus gyvenimo —- 
kontemplacijos

Jis giliai tiki Kristų, pažymė
damas, kad “galinga dvasinė 
jėga veržiasi iš Jo ir plaukia 
mūsų laikais“ (psl. 94). Krikš
čionis jis nori paskatinti prie 
gilesnės kontemplacijos, tarda
mas:

— Mes perdaug esame linkę 
Krikščionybę vaizduotis tik kaip 
veikimą. Mes neturime pakan
kamo vidaus gyvenimo, mes ne
pakankamai rūpinamės savo 
dvasine pažanga, mums trūksta

ramaus susikaupimo... Nežino
dami to viso vertės, mes nesis
tengiame to pasiekti, lengvai 
tepasitenkindami tik gyventi sa
vu, nesusikaupusiu gyvenimu, 
teaistengdami tik būti gerais“ 
(p. 99). Jis norėtų mūsų dides
nės vienybės su Kristumi kon- 
templacijoje, įvesti mus į dieviš- 
kad mes esame apsupti paslap- 
žiausias žinojimas, yra ž'noti, 
kas įneš esame apsupti paslap
ties” (psl. 102). "Gili religija 
yra mistiška. Išsilaisvinti iš pa
saulio, būnant Dievu je” — tai 
jo šūkis (psl. 109).

Tiesos jieškotojas

Dr. Schweitžeris yra atkak
lus tiesos jieškotojas:

— Aš nuo pat kūdikystės iš
laikiau vieną nusistatymą, ku
rio aš niekada neprarasiu: tikė- 
j'mą tiesa. Aš esu įsitikinęs, kad 
iš tiesos išplaukusi dvasia yra 
stipresnė kaip aplinkybės (psl. 
121). Dėl to jis ragina: “Jauk 
į savo idealus taip, kad gyveni
mas jų niekada iš tavęs neiš
plėštų” (psl. 132).

Prieš miniažmogius ir 

materialistus

Mūsų Nobelio laureatas per
spėja prieš min:ažmogius, ku
rie visas savo pažiūras semia
si iš minios. Jis pasmerkia ma
terializmą, tardamas:

— Materializmo etika nėra 
triumfuojanti, nes mūsų dieno
mis mes buvome liudininkai, 
kaip valstybė sunaikina individą, 
kad padarytų jį savo vergu” 
(psl. 137).

Jam esminiu civilizacijos da
lyku yra dvasinė pusė ir jis 
skelbia:

— Civilizacija, kuri statoma 
ant medžiaginių, o ne dvasinių 
pamatų, yra kaip laivas su blo

gai įrengtu vairu: jis darosi 
kaskart blogiau valdomas ir kas 
kart labiau artėja prie katas
trofos (psl. 201).

Skirdamas dvasinei pusei pir
maujantį vaidmenį, jis pabrė
žia:

— Nepaisant tos didelės svar
bos, kurią mes skiriame moks
lo pažangai, yra aišku, kad tik 
žmonija, siekianti etinių tikslų, 
gali pilnai naudotis medžiaginiu 
progresu ir apvaldyti pavojus, 
kuri? tą progresą lydi (psl. 
206). Anot dr. Schvveitzer “ma
terializmo* etika kabo ore” (psl. 
241).
Didysis žmoniškumo ugdytojas

To Nobelio laureato vardas 
garsėja plačiame pasaulyje. Jis 
visų simpatijas pelno savęs at
sižadėjimu, pasišventimu nelai
mingiesiems skurdžiausio kon
tinento — Afrikos žmonėms, be
sąlyginiu tarnavimu tiesai ir gė. 
riui.

Jis pats džiaugiasi patyręs 
daug paguodos iš tų, kuriems 
gyvastis išgelbsti, iš savo atsi
davusių padėjėjų. Jo sveikata 
esanti gera ir energija neišblės
tanti. Neseniai iš spaudos išė
jo albumas apie jo vedamus 
darbus ir gydomus ligonis ir 
mės apie tą didįjį mūsų dienų 
žmon'škumo ugdytoją dar daug 
ką girdėsime.

Kiekvienas žmogus yra tomas, 
jei tu žinotum kaip skaityti jį.

— V. J. Budrikas

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KAI.NILSAS

6402 S. Talrfteld Avė., Chicago 2» 
(S-člaa augAt&e. durys po kairei, arti 
63-člos gatvės Ir Callfoinla Avė.) 

duoda tremtinys prie* karą baigęs 
Čikagos universitetą.

t dol. 25 et. vai. — privalios. 
VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

KRONIKA
• Jurgis EHsctss, kurio mir

ties lt) m. sukaktį minėdamas 
dr. R. Sidrys, patiekė šiame 
laikraštyje savo atsiminimus, 
gana ilgą laiką dirbo ir Panevė
žio mokytojų seminarijoje. Iš 
Pittsburgho, Pa. mūsų dienraš
čiui rašo Juozas Paškevičius, 
jog a. a. prof. Elisonas, kaip 
tikras gamtininkas, daug vil
čių dėjo į būsimus mokytojus, 
kurie dažniau ir geriau susidu
ria su pačia gamta negu kitų 
profesijų inteligentai. Todėl iš 
jų ir reikalavo! Seminaristai gi 
galėjo jam, kaip zoologijos va
dovėlių autoriui, talkininkauti 
nemažai. Panevėžio mokytojų 
seminariją lankė gražus būrys 
jaunimo (nekalbant apie pa
ties Panevėžio apskritį ir mies
tą) net nuo Zarasų, Utenos, 
Rokiškio, taip pat Biržų ir Kė
dainių apskričių. Kaip kalbi
ninkas Petras Būtėnas, taip ir 
pi oi. Elisonas galėjo surinkti 
naudingų term’nų iš įvairių 
Rytų Augštaitijos gausiųjų tar
mių krašto. Jis mintinai žino
jo, kur kuris gyvena ir kuo šis 
gali būti naudingas. Važiuo
jančiam atostogų paliai Šimo
ni U girią, profesorius, būdavo, 
dar kaitą pasakys: “Ar dar 
žmonės kartais mato briedžių? 
Ką jie pasakoja apie alkanus 
vilkus?” ir pan. Kas tėviškėje 
gyveno prie kurios upės, ar ku
rio ežero, turėdavo dar kartą 
išklausinėti žmones apie van
dens gyvių vardus, jų įpročius 
ir kita. Po atostogų mokiniai

ir mokinės, visi “ratuoti” grįž
davo atgal į seminariją.

Prof. Elisonas nenutraukda
vo tyšių su mokytojais, savo 
buvusiais auklėtiniais, įtrauk
damas juos į talką žinių ir eks
ponatų rinkime.

• Agr. J, šumskis patiekė 
studiją apie žemės ūkio tyrimą 
Lietuvoje. Anot autoriaus, 
Žemės ūkio tyrimo įstaiga ti
ria ne tik sėklos našumą, dirvo
žemį, bet taipgi atlieka įvairius 
bandymus melioracijos, žemės 
dirbimo, sėjomainos parinkimo, 
sėjos laiko, sėklos kiekio, tręši
mo, pasėlių priežiūros, mišinių 
parinkimo, derliaus nuėmimo ir 
kitus. Savo studijoje gar. 
Šumskis nagrinėja tyrimų orga
nizaciją, tyrimo stočių tinklo 
sudarymą, specialios paskirties 
tyrimų stočių steigimą, augalų 
apsaugos stotis, agronominės 
chemijos stotis, sėklų kontro
lės stotis. Atskirą susidomėji
mą autorius parodo linų selek
cijos ir bandymų stotimis, dur
pynų bandymo stotimi Radvi-

; liškyje, pašarinių žolių selekci
jos ir bandymų stotimi, žalienų 

j bandymo stotimi, mašinų ir 
įrankių tylimo stotimi. Atskirai 
aprašomi lokaliniai bandymai.

Ir ši studija išspausdinta 
Lietuvos ūkio Atstatymo Stu
dijų komisijos darbų XI-me są
siuvinyje. Komisijos būstinė— 
Bostonas, Mass.

Citatės ir patarlės
Iš spaudos išėjo rinkinys cita- 

čių ir patarlių, paimtų iš viso 
pasaulio literatūros, su nurody
tais šaltiniais. Knygos vardas: 
“Familiar Quotations”. Jos išė
jo jau trylikta laida. Turi 1,614 
puslapių.

Teologijos kursai 
pasauliečiams

Austrijos sostinėje Vienoje 
pradėti teologijos kursai pasau
liečiams. Kursai tęsiasi dvejus 
metus ir tris mėnesius. Būna va
karais, du kartu savaitėje. J 
juos jau įsiregistravo 3,500 klau 
aytojų.

De Gaulle memuarai
Amerikoje The Viking Press 

išleido vertimą gen. Charles de 
Gaulle karo memuarų, pavadin
tų “The Call To Honor”. Iš pran 
cūzų kalbos vertė J. Griffin. Vei
kalas ne tik pertiekia istorinius 
faktus, bet ir parašytas su lite
rato sugebėjimais.

Leidykla PAŠVAISTE išleido naujus religinius muzikos kurinius
ADORAMUS TE — mišriam chorui 
ir BENEDICTUS — motery Chorui

Parašė Julius ŠTARKA
Abu kariniai išleisti viename leidinyje. Kabu $1.50. Gaunami kny

gyne LAIMA, 335 Union Avė., Brooklyn 11, N.Y.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

t J
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

STASYS METRIKIS 
Savininkas ir krautuvės 

įsteigėjas

FULLY ACCREDITED TUITION FREE

REGISTER FOR
THE 1956 SPRIHG SEMESTER 

of the
CRANE JUNIOR COLLEGE

maintalned by the Chicago Board of Education

2245 West Jackson Boulevard
Registration: Mon., Jan. 30, through Wed., Febr. lst 
ONE-YEAR COURSES:

Seeretanal Office Clerical
TWO-YEAR COURSES: For studentą who do not expect to 

go to senior college and who plan to enter business and 
industry after graduation:

Chemistry Technology General Education
Drafting Junior Accounting
Electronic Technology General Clerical
Enginecring Technology Medloal Secretarlal
Medical Technology Secretarlal

TYVO-YEAR COURSES: For studentą who wish to transfer 
with full junior standing to a senior college or university: 

Accounting
Advertlsing 
Agriculture
Art
General Business 
Journallsm 
Library Science 
Engineering—Chemical 
Engineering—Clvll 
Enginecring—Electrical

Engineering—Industrial 
Engineering—Mechanical 
Engineering—Mining 
Mušto
Phyaical Therapy 
Pre-Phyalcal Education 
Psychology
Sočiai Service 
Teachlng—Elementą ry 
Teaching—High Sehool

NUO SAUSIO 1 D., 1956 M.
MŪSŲ TAUPYTOJAI GAUS

4.

yr

District investment taupo
mos sąskaitos gali jums pelnyti 
iki 20% augštesnius dividendus 
negu paprastos. Mūsų naujieji 
iš anksto apmokami certifi- 

cates teikia ilgalaikį didesnį pel
ną.

Saugus, be svyravimų inves
tavimas Agency of the Federal 
Government apdraustas nuo 
bet kokių nuostolių.

Galite atidaryti investavimo 
taup. sąskaitą įnešant $100 ar
ba daugiau indėlių po $100. Di
videndų čekiai siunčiami kas 
šeši mėnesiai.

Iš anksto apmokami certifi- 
eates yra parduodami blokais 
—10 po $75 užcertiflcate. 
Kiekvienas $75 investavimas 
pasieks pilną certiflcate nomi
nalinę $100 vertę po 98 mėn.

DISTNCT SAVINCS
iOKI

atid LOAN ASSOCIATION

3430 South Halsted Street 
CL I f ftide 4.0104 

JOSIFH M. MOZBUS fecretery

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and WUlow Springs Road,

Wiilow Springs, Illinois

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 YVest 46 Street

Chicago 9, BĮ.

Telef; LAfayette S-S086
Gamina Juostas, Ūkelius, Juosteles 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms. Taip pat galima 
Kauti Ir knygų.

Jau virš 15 mėty sąžinin
gai patarnauja lietu
viams, parūpindami švie
žius jr skanius produktus. 
Todėl geriausi žmonės- 
kaip eiliniai, taip ir pro
fesionalai — iš arti ir toli 
lanko

METRIKIU 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVE
1804 Wesi 47th Str.

Arti Wood Str. 

Chicago 9, Illinois 
Telef. YArds 7-8393

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 
~ VALGIŲ BŪSTINE

Mes siunčiame apdraustus siuntinius į LIETUVĄ, Ukrajiną, 
Rusiją, Baltgudiją, Lenkiją ir Pabaltijos Kraštus.

J KAMIENSKI
J A NIQ U E TRADING COMPANY

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
RAPORTO FIRMA.

2314 VV. Chicago Avė., netoli Oakley Avė., Chicago 22, III. 
Telefonas — BRunstvick 8-6780.

Persiuntimo ir muitų mokesčiai apmokami milai, įstaigoj. Avimos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite J mfwų įstaigų 

dėl informacijų ir kainaražčlų.
Įstaiga atidaryta kasdien, šeštad. ir sekmad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

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

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT

AMERICAN INDEMNITT COMPANT
DUBUQUB KIRE & MARINE IN8URANCE COMPANT
FIREMAN’S FI’ND INSURANCE COMPANT 

FIREMAN’S INDEMNITT COMPANT
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 

MAS8ACHU8ETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT
PEARL ASSURANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVER8AL INSURANCE COMPANT

VVF.HTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASUALTT & SURETT COMPANT

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritera”

O’MAILEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntraJ 6-5206

TWO-YEAR COURSES: For studentą who wish to complete
two fully-accredited years toward meeting the entrance
reąuirements of professional schools in:

Dentistry Nurslng Pharm&cy
Law Paychiatry
Medlcine p y Veterinary Medleine

FULL OR P ART-TIME PROGRAMS 
Day and Evening Classes 8:00 a. m. to 10:00 p. m.

Classes start Thursday, February 2
Admlsslnn Rcniiiremcnts: Graduation from a 4-ycar acored. high sehool 

For further Information, see Registrar or phone HAymarket 1-6994

F U E L O I L
RANGE & FURNACE OIL 

Call any time
CALUMET 5-6475 or 6479

BLUEFIRE OILS
J

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
TBvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus | kunigus. TNval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraAčtus; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltčs po Paneles švenčiausios vėliava; 
stokite } T6vų Marijonų Kongregacijų; rąžy
kite noviclų vedėjui. LalSke pažymėkite klek 
mokslo baigėte, kiek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Krngregacija kviečia pas save kandidatus | brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, ražtln6se, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami mokų kok| amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

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

MASTĖS OF NOVICES, MARIAN H1LL8 8EMINARY, 
CLARENDON HILLH, ILLINOIS

'XXX>000000(X>00<X>00<X>00<XX>0<K>OOt>0<>000000(X)00{>000000000

K. GASIDNAS h„:'™bv

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš Įvairių kailių užsakyti paltai dnodAml limo- 
kėjimui. Jie toli pralenkia gavo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVEHUE
Chicago 36, Illinois . . . Tei. REpublic 7 - 6329

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

JUČUS SISTERS RESTAURAMT 
(Haujai) dabar atidarytas

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

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

(Atke’ta iš 2 psl.) Į vienas dalykas yra žodį, kaip 
Atsakymas čia labai papras-1 faku>' PrtP>«"«. « k‘Us <W-

tas. Aš vartoju draugą ir tary

bą taip, kaip mūsų tėvai protė
viai per šimtmečius šiuos žo
džius yra vartoję, bet aš jų ne
vartoju taip, kaip juos vartoja 
šiandien komun štai. Aš galiu 
■akyti, kad mane aplankė mano 
draugas Petraitis, bet negaliu 
sakyti, kad girdėjau kalbant 
draugą Eisenhowerf ir draugą 
Dulles arba skaičiau draugų 

Chruščiovo ir Sniečkaus prane
šimus. Aš galiu sakyti, kad šia
me krašte turime Amerikos Lie 

tuvių Tarybą, bet negaliu kal
bėti apie Tarybų Lietuvą. Ir 
manau, kad elgiuosi nuosekliai: 
taip kaip nedraugo negalima va
dinti draugu, taip lygiai ir ne- 
tarybos negalima vadinti tary
ba. P. S. betgi elgiasi nenuo
sekliai. Jis Sniečkaus draugu 
nevadina, kaip tai daro komu
nistai, bet vartoja Tarybų Lie
tuva, kaip to jie pageidauja.

Dar prasčiau su kolūkiu. Vie
noj vietoj P. S. sakosi, kad 
jam “nesuprantama, kodėl tas 
didelis valstybinis ūkis vadina
mas kolūkiu”, bet kitoj vietoj 
jam yra jau aišku kodėl, nes 
jis rašo: “Antra vertus, mums 
patinka ar nepatinka, bet mes 
kolūk’o nuo kolektyvinio ūkio 
negalime skirti ne tik kalbiškai, 
bet ir dalykiškai: kolektyvinių 
ūkių, arba kolūkių, sistemos pa
grindą kaip tik sudaro kolekty
vizmas, ne kas kita”. Nors ir 
nemalonu, bet tenka konstatuo
ti, kad toks aiškinimas yra ne
tikslus. Man neteko pastebėti, 
kad iš lietuvių nekomunistų bū
tų kas šitaip kolūkį, arba kol
chozą, aiškinęs. Čia, vadinas, 
turime jau nuomonių skirtumą 
ne dėl termino, bet dėl dalyko 
esmės. Šitaip dalyko esmę su
prasdamas, P. S. yra visai nuo
seklus ir vartodamas bei aiš
kindamas terminą kolūkis. Bet 
visiems tiems, kurie kolchozo 
esmę kitaip supranta, kuriems 
kolchoze to kolektyvizmo nė 
už aguonos grūdą nėra, tiems 
ir kolūkio terminas nėra priim
tinas, nes ryškiai propagandi 
nis.

Pagaliau tenka paliesti dar 
vieną dalyką. Ar sovietiniai, net 
ir propagandiniai, terminai nie
kad ir n:ekur nevartotini? Ab
soliučiai jų išvengti jau nebe
bus galima, nes kiekvienas žo
dis, kartą spaudoj pavartotas, 
yra jau, anot Būgos, kalbos rak
tas, kurio negali paneigti. Bet

kas jį praktiniame gyvenime var 
toti ar nevartoti. P. S. savo di
sertacijoj surašė šimtus barba
rizmų, seniau mūsų raštuose 
vartotų, bet dabar jau nebevar
tojamų. Tad ir sovietiniai pro
pagandiniai terminai, ka’p kal
bos faktas, negalės išvengti 
barbarizmų ar panašių žodynų. 
Gi rašomosios bendrinės kalbos 
žodyne tokie terminai turi bū
ti pažymėti specialiu ženklu 
ka’p nevartotini. Vietoj jų turi 
būti nurodyti atitinkami pakai
talai. Taip juk elgiamasi ir Lie

tuvių Kalbos Vadove žr. ablav®, 
abrūsas ir kt. Be to, propagan
diniai terminai neišvengiami ci
tatose ar kalbant su ironija bei 
humoru. Tokiu atveju jų tikro
ji reikšmė aiški iš konteksto. 
Šiaipgi visuose mokslo veikaluo
se ar spaudoj propagandiniams 
terminams neturėtų būti vietos.

Kaikuriuose kitų kalbų žody
nuose rasime ir oficialius vals
tybių vardus, nors jie būtų ir 
propagandiniai, pvz. Lenkijos 

Liaudies Demokratinė Respub
lika, Demokratinė .Vokietijos 
Respublika ir 1.1. Mums tokie 
vardai tuo tarpu nereikalingi. 
Teisingai elgiasi L K. Vadovas, 
rašydamas ties:og Lenkija, Če
koslovakija ir pan. Taip turi
me rašyti ir Lietuva, be jokių 
propagandinių atributų, kaip 
tarybinė, socialistinė ir pan. 
Mums Lietuva dabar tėra oku
puota, pavergta, bet ne kitokia.

Iš viso kas pasakyta tenka 
daryti tokias išvadas. 1) Tary
bų Lietuva (ir TSRS) aplamai 
nevartotinas terminas. Netin
ka šiuo atveju nė Sovietų Lie
tuva. Jeigu čia reikalingas koks 
pažymys, tai galime vartoti tik 
tikrovę atitinkančius pažymius. 
Seniau buvo laisva, nepriklauso
ma Lietuva, dabar okupuota, pa
vergta, aneksuota ir pan. 2) 
Nevartotina nė Tarybų Sąjunga. 
Geriau vartoti Sovietų Sąjunga, 
kaip tai daro visas pasaulis ir 
nekomunistinė lietuvių spauda. 
Jei kam ir šis terminas nepa
tinka, nieko negalima turėti 
prieš naujus siūlymus. Tik šie 
nauj’eji neturi būti propagan
diniai. 3) Nevartotinas ir kolū

kis, nes vad. kolūkiuose kolek
tyvinės nuosavybės tikrovėje 
nėra. Tad kol neturim nieko ge
resnio, geriau vartoti kolchozą, 
kurio propagandiškumas nėra 
toks ryškus.

Kultūros fondas
(Atkelta iš 3 pusi.)

ja aišk', didelė ir tauri. Negė
da prie stalo ar prie butelio, 
susirinkime ar gatvėje pama
čius būrelį tautiečių — balsiai 
sušukti: vyručiai, sumeskim
Kultūros Fondui. Tokių KF 
entuziastų lėšų teikėjų, dar 
prieš g’matant KF atsirado Chi- 
cagoje nevienas. Tokiems en
tuziastams, be abejo, turi rastlB 
vietos KF Taryboje.

leidėjai; nerengs tokių parodų, į atveju KF niekam nedarys kon- 
kurias gali surengti patys dai-, kurencijos, tiktai rems kultūri

nes asmenų ar organizacijų pa
stangas. Todėl KFondas priva
lo visos lietuvių bendruomenės 
paramos.

KF santykiai su kitomis 
organizacijomis

Spaudoje jau paskelbta 
KFondo sandara: kaip ir ku
riais pagrindais j's sudarytas. 
Kaip jis sudaromas, taip ir 
veiks, būtent, ne sroviniu (ne
paisoma srovinių ar partinių 
priklausomybių bei atitinkamų 
proporcijų), ne antisroviniu 
(vadinas, KF veikloje nebus 
nei kas iškeliamas, nei nuverti
namas dėl sroviškumo), ne ant- 
srovinių (vien dėl to, kad tai 
skamba nepaprastai, lyg ant
žmogiškai), bet grynai kultū
riniu pagrindu. Kultūrinę daly
ko svarbą ir reikšmę nuspręs 
draugėn suėję įvairių sričių 
kultūrininkai.

KFondas ne vien apjungia 
įvairias mūsų kultūrines orga
nizacijas. Draugijų atstovai ne 
tam į KF sueina, kad gintų sa
vus reikalus (pagaliau, jeigu 
kiekvienas bandytų ginti savus 
profesinius reikalus, kaip jis 
vienas tatai įstengtų padaryti 
prieš 20 kitų!). Ne. Dailinin
kas šalia rašytojo, aktoriaus ša
lia profesoriaus atsisėda ne sa
vųjų gynimo, bet kultūros ben
drumo idėjos vedamas. Atskirų 
sričių atstovai ne gins, tik re
feruos, išryškins jiems geriau 
žinomą dalyką.

Peržvelgus vidaus santykia
vimą, trumpai paminėtina ir tie 
santykiai, kurie susidarys tarp 
KF ir kitų organizacijų. KFon
das nestelbs privačių asmenų 
ar kolektyvų iniciatyvos: ne
leis tos rūšies knygų ar gaidų, 
kurias pajėgia išleisti esamieji

liniuką5, ir pan. KF lėšos ne
bus leidžiamos lokalinio pobū
džio reikalams. KF paramos 
vaisiai pasieks ir už JAV ribų. 
Nesvarbu, kur mūsų rašytojas, 
dailininkas, muzikas ar mokali- 
n'nkas gyventų, — visų jų dar
bai lygia teise gali būti KF re
miami ar premijuojami. Be 
abejo, KFas skiriamą pvz. lite
ratūrai premiją gali pavesti 
LRD dispozicijai ar suteikti lė
šų Lituanistikos Instituto lei
džiamam veikalui. Kiekvienu

Šios mintys, kad ir pasku
bom sumestos, yra išėjusios iš 
nuoširdaus įsitikinimo. Bet ne
visi vienodai galvoja ir jaučia, 
taigi ir tų minčių autorius lau
kia papildomų ar skirtingų nuo
monių pareiškimo. Sveika bus 
išgirsti kiekvieną pozityvų — 
remiantį ar kritikuojantį — 
balsą.

Featuring the 
New Trendą In 

Styled Hair Cuts
HELENE CURTIS 

PERMANENT WAVES 
Including HAIR CUT 
and IIAIR STYLING

Hair Coloring 
for Your New Coiffurc

Is Our Specialty

C 0 T T A G E 
BE AUT Y SALO N
4094 Archer VI 7-0553
This is a Lith’n Beauty Salon.

$ DREAMER ii
Wake up and comc to us for 
your new position. Get out of 
your present rut, choose your 
location and plan your futurs 
with ua.

PAGE PERSONNEL
3149 Va N. Central

PEnsacoIn 6-2163 (my) 
MRS. WHITE

'JOE3SOI

1956

Vestuvių nuotraukos 
AugStos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe
Precin Photo Stadio

INC.
EDVARDAS ULIS, su. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

GRANE SAVINGS AN““ĮAN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 5-1053

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkienlcz, gekr. ir advokatas 
Mokame sugštua dividendus. KeŠiuojame čekius. Parduodam* ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pinpad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penkt. 9 iki 5: treč. uždaryta, o žeŠt. nuo 9 iki vidurdienio.

TELEVIZIJOS
Ir Radi* Aparatą Taisymas

Sąžininga* ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 8. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

AUTO FINANCING
%

ftniverslianks
from

d i s c o u n t 
per year

47th Str**t and Ashland Av*nu*t- •
• JOKIO EKSTRA PRIMOKSIMO:

Mes skaitome tik 4% diskonto metams, kuomet 
jūs finansuojate iki 50% jūsų naujo automobilio 
kainos. Jei finansuojate virš 50%, mūsų kaina vis- 
tick yra žema, 5% diskonto metams. Jokio pa
tarnavimo mokesčio; jokio “mortgage fee”; jo
kių buhalterijos išlaidų. Palyginkite šį planą su 
bet kuriuo kitu.

• GROUP CREDIT LIFE INSURANCE APSAUGA:
Didžiausia gyvybės draudimo bendrovė Pasauly
je ... Metropolitan .., sumokės balansą jūsų sko
los, jei jūs mirtumėte. Jūsų automobilis liktų jūsų 
šeimai, “free and clear”. Si apsauga jums nekai
nuos nei. vieno cento daugiau.
Vis daugiau ir daugiau žmonių naudojasi mūsų že
mos kainos, apsaugotu planu pirkdami naujus au
tomobilius. Kodėl ne jūs?

A* ea? ta* *ae ta? -A- -a- -a- -k- ta* -a.- va? ea? -x- ear ear ear -4

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HIL1.S GfiLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST «3KD STREET 
Tel. PUonpeet 8-0833 ir PR 8-0434

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI
Tik pas mus pirkdami gausit
• Ncmokanuii 3-jų m6n. pilną garan

tiją — darbas ir, dalys.
• Nemokamai vidaus anteną ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vlmo aparatai, lempoB, baterijoa, da
ly* ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PAKU AVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Nalsted Street
Telefonas CAluinet 5-7252 

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

gagant.. . -rni-roi- «

LIŪDESIO valandoj 
jssfcftt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. VVestern — 8 atskiros air-cond. koplyčios
BEpaMIs 7-8606 —■ 7-8601 Automobiliams vieta 

Ttoroo, kuri* gyvena kitos* miesto dalyse; gausim* 
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SG. VVESTERN AVĖ. 1410 $0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6*2345 arba 

T0wnhall 3-2109

OIZlD’e SELF9 SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES — INALBROOK 5-8202
Sausio-.)ajiuary 19, 20 ir 21 d. d.

•

MARTELL, Tliree Star Cognac rifui J4..98

ILE DE FRANCE, Napoleon (’ognac, nah $3.79
tiRAIN AIAJOHOL

190 PROOF U8P M«h$4.79

COINTRFAU HQUEUR ntth$4.09

( HARTRFUNF (Orcen) 110 Proof imh $Q.98

K1JAFA WINE
nrth $1.49

URCĮUELL (Gcrniau Gln) Mfth $4.59

CINZANO VFRMOUTH

Sweet or Dry $1.39
ASBORTED OERMAN WINES Flfth $1.19

VVURZBUKUEK BEER 
C’ASE OF 24 BOITLEK Lase $7.50

Į— - 30

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* siiertalus didelis 

sunkvežimbt su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžininga* 
|mi tarnavimas.

R AERENAS
45»ti H. Wood St.. (Jliirago S,

Illinois, tcl. VI 7-2072

NUO U ŽSISEN ĖJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENU A' 
VIRI,’ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai *6d6tt ir naktimi* 
miegoti, nes Jų užstsenCJusios žaizdos 
niežti ir skunda. Kad pabalinti tą 
ntcMjlnią Ir *k*ud6Jlmą senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
UEOL'l.O Olntment. Jos gydymo 
yputybča palengvins Jflsų skaudėji
mą ir galenite ramiai miegoti nak
tį. Vartoki!* ją taipgi nuo ■kan
džiu nudegimų. Ji taipgi pazulina 
nležAjimą Ilgo* vadinamo* PRORIA- 
HIH. Taipgi pabalina jjerSčJimą ligos 
vadinamos ATHLISTK’H FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyftlnią 
turpplrftčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio*, suskilusios odon dedlr- 
4inlą. odos lfd>£rlnių ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vulkučlains. kada pa 
■įrodo įkandu* lftbSrlma* nuo vysty
klų. Ji > ra gera gyduold uuo tR- 
vlr&lnlų odo* ligų. Lo
gulo Olntment yra 
parduodama pb T 5 
et.. Ir Iž.tO.
Pirkit* valstln8se Ctal 
ragoj Ir apylilikCSe—
Milto aukse. Wi*o..Ua 
ry. Iud.lrDetrolt, Ml- 
cbigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order )

LLUULO, Dep&rtineut D.

618 W. Eddy St. Chkago 34,111.

• TIPIŠKI 
PLANO

PAVYZDŽIAI DROVERS ŽEMOS KAINOS

'*■■■ ■> ,2
Mostht

16
Months

24
Montk<

30
Monltir

t AmovntWonted Poymont
MonthlyPoymtnt MonthlyPoyrhent MonthlyPoymant

50% or 
leu Finonced
(4% Dltcount 
**r Your)

$1000.00
1200.00
1500.00

$ 86.64
104.00
130.00

$58.88
70.66
88.33

$45.00
54.00 
67 50

$36.66
44.00
55.00

Moro thon
50% Fioonted 
(5% Dlrceunl 
por Y»»r)

$1000.00
1 200.00 
1500 00.

S 87.50
105.00 
131.25

$59.72
71.66
89.58

545.83
55.00
68.75

$37.50
45.00
56.25

JOHN F. EIIDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4005 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

DĖMESIO: Jfis galite finansuoti didesnes ar mažesnes
sumas pagal reikalą. (Vartotų automobilių ratus propor

cingai žemos)

Atvykite, rašykite arba telefonuokite dėl pilncsniŲ in
formaciją apie Drovers temos kainos, apsaugotą, auto 
finansavimo planą... Pasiųskite kuponą i

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam*- -ag, Mes turime koplyčia*
/imas dieną ir nak- visose Chicagos b
4, Reikale šaukite Roselando dalyse b
'nua. tuojau patamaujam.

ANTANAS M. PHILLIPS
IUO7 g, UTOAOTCA AVĖ. . ____________Td. YArri. 7-MO)

PETRAS P. GURSKIS
W„t 18th STREET TU. W!1J

ALFREDAS VANČE
77 WOODSIDE R<L, Rtverslde, Hl. Tel OLympic 2-3241

P0VILAS1.RIDIKAS
i HM 8. HALSTED STREET Telephone V Arda 7-UL

LEONARDASF.BUKAUSKAS
0821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222*
———fiiRŪis y. iiudmin
UU 8. UTDAN1CA AVĖ. TeL TAnl. 7-llM.lltt

IPETRAS BIELIŪNAS ■
1343 8. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfayette S-S5T.

VASAITIS — BUTKUS
1446 South 5Oth AVR-, CICERO. ILL. Tel. OLymplc 2-I0M

ŽTGMUN D 7ŽU0 YK rŽŪDYČKI
1646 W. 46th STREET YArds 741781

STEPONAS C. LACKAWTCZ
'2424 W. 69th STREET REpubUc 7-12131

(2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672
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Prašom, prašom paklausyti
“The Univeraal World Refe- 

rence Encyclopedia” mini sep
tynis Putnamus — moterį ii- Še
šis vyrus. Moteris buvo garsi 
lakūnė, vyrai — vienas skulp
torius, antras antropologas, dū 
iašytojai-le'dėjai, kitas kongre
so knygyno vedėjas, šeštas — 
Israel Putnam ūkį turėjęs. Jam 
kartą beariant lauką pasiekė 
žmla, kad Lexingtone mūšiai 
vyksta. O būta 1775 metų. At
siduso Putnamas, liepė arkliui 
namo traukti, o pats kaip sto
vėjo taip ir išėjo už laisvę ka-

dentų sąjungos, bendrabučio, 
mokyklos.

Augom skaičium Ir noru gilintis

Ateitininkų organizacija Put- 
name prigijo 1951 m. Augom 
skaič’um ir noru giliau įsijung
ti į organizacijos dvasią. Stu- 
dijavom CV prisiųstas progra
mas paskaitų ir diskusijų būdu, 
mūsų kepeliono kun. St. Ylos 
padedamos (čia ir visam straips 
nyj daugiau kalbu apie studen
tes). Kvietėm kalbėt įva’rius 
žymius žmones, kurių pag mus

. a. , ., ... kartais po du ir daugiau į sa-
naut.. J s mirė pažymėjęs "ma valtę 1)asitaiko, RuoS5m minįj(.
ior general”, savo vardą įamži
na mažame miestelyje (9 — 10 
tūkst. gyv.) Connecticut vals
tybėje. nė sapnuot nesapnevęs, 
kad kada nors lietuviškas jauni
mas. apie Putnama išgirdės, vi
sai ne apie generolus galvo3:

Semper paratus buvo ne vien 
generolas Putnamas. 1949 me
tais lietuviams labai reikėjo 
spaustuvės, reikėjo vietos kur 
atvykęs iš Europos lietuviškas 
jaunimas galėtų katalikiškai ir 
tautiškai auklėtis. Marijos Nek. 
Pras. Seserys, Dievo ir saujelės 
geradarių padedamos, ryžosi ap 
siimt šiuos uždavinus. Šiandien 
mūsų visuomenei Immaculata 
arba Nek. Pras. Seserų spaus
tuvė nebe naujiena, bendrabu
tis taip pat auga garsu ir mer
gaičių skaičium.

Jei pro Putnam kada beke

liausi, nepamiršk sustabdyti ark. 

lių...

Lietuviams žinomas Putna
mas yra truputį atokiau nuo 
didžiojo 44 kelio, dvi mylios 
nuo Putnamo miestelio. Sodyba, 
vasarą paskendusi plačiagal- 
viuos medžiuos, iš tolo aidi šū
kavimais, dainom, nes didžiuose 
raudonuose namuose visą mėne
sį vasaroja 100 mergaičių 
(Camp Immaculata). žiemą so
dyba švarutė, balta, lietuviškas 
kryžius, varpinės bokšto stoge
lis minkštai saule mirguliuojan
čiu sniegu apsikamšę. Iš aplin
kinių miškų, kuriuose visi eže
rai, prūdai ir didesnės balos čiuo 
žimui mobilizuojami, skamba 
aikčiojimai, juokas (po kiekvie
no ypatngesnio ledo sudrebėji- 
mo), šūkavimai.

Šiais mokslo metais bendrabu 
tyj gyvena 72 lietuvaitės: 17 
lanko Putnam Catholic Acade- 
my, kitos 10 — studentės Ann- 
hurst kolegijoj. (1949 m. bend- 
rabutyj gyveno 8 mergaitės; 
iki šiol, skaitant asmenis, bend- 
rabutietėm yra buvusios 62, 
imant metinį ska:čių — 142).

Collegium Annae Silvarum, 
arba Annhurst College, nedidelė, 
bet graži ir labai jauki kolegija, 
yra 5 mylios nuo Raudondvario, 
kaip mes savo gyvenamąją vie
tą vadinam. Profesūra susideda 
iš Daughters of the Holy Ghost 
Seserų, pasauliečių ir kun’gų. 
Mokiniu, neskaitant vakarinės 
mokvklos ir <»tudi1uoiančių vie
nuoliu, yra 108. Galimos studi
jų šakos (čia tik busimom kole
gėm aktualu!): kalbos — ang
lu. prancūzu, isnanų, vokiečiu, 
lotynu; sociologija; istorija; 
chemija: biologija: matemati
ka: fizika: biznis (4 ir 2 metu 
kuraaa). Kolegija galima baigt 
Bąnhelor of Arta ir Assoc’ate 
in Science la!psnin. Šimet bio
logija studijuojančių lietuvaičiu 
turim tris. verslą — dvi. chemi
ja. socioloeija, matematiką, ang 
lu ir prancūzų po v'eną.

Musu veikla skirstosi į pen
kias šakas: at-kų, skautų, stu-

mus ir šventes. 1954-55 m. Put- 
naman buvo atkeltas užsienio 
skyrius, kuriam priklauso palai
kymas ryšių su k:tataučių or
ganizacijom ir angliško biule
tenio redagavimas ir leidimas. 
Rėmėm “Ateitį” prenumeratom 
ir įvairiais rašiniais viena bu
vus bendrabut’etė E. Skrupske- 
lytė dabar redakciniam kolekty 
ve. Šelpėm moksleivę Vokieti
joj, siųsdamos jai tai siuntinu
ką, tai piniginę dovaną. Nekar
tą talkinom seselių spaustuvėj 
ir įvairiuose raštinės darbuose, 
nekartą ėjom kapeliono atkast 
iš darbo kalnų.

“Aušros” draugovė

Studentėms vadovaujant, 1954
-55 mokslo metais susiorganiza
vo skautės. Vyresniųjų skaučių 
padedamos, mūsų sesės mokslei
vės nekartą yra parengusios pui 
kių susibūrimų bendrabučiui ir 
laužą apylinkės moksleivijai ir 
student'jai. Mūsų skautės ruo
šė minėjimus ir Velykoms ir Ka 
ledoms siuntė piniginių dovanė
lių lietuviams skautams Vokieti
joj. Putnamo “Aušros” drau
govei (R. Tonkūnaitė drauginin 
kė) priklauso dvi skiltys.

Kitataučiams — lietuvaitės 
studentės

Apie grėblišką dainavimą
P. NATAS

Nors putnamietės yra ryšius 
palaikius-os su Lietuvių Studen
tų sąjungos centro valdyba ir 
anksčiau, oficialiai Putnamo aky 
rius įsisteigė 1954-55 mokslo 
metais. Ką veikė studentės kaip 
Lietuvių Studentų sąjungos na
rės? Sunku pasakyti. Kaip at
skirt kada ta pati mergaitė vei
kia kaip at-kė, skautė ar lietu
vaitė studentė ? At-kuose paren
gimuose vadinamos at-kės, skau 
tiškuose — skautės, o kai ėjome 
į amerikietišką visuomenę, bu
vom lietuva tės studentės. Sky 
riaus veikla nėra susirinkimuo
se, bet tarp svetimtaučių. Mū
sų laimėjimas nr. 1 yra tas, kad 
vasario 16 d. visa kolonija lau
kia ko nors ypatingo iš mūsų. 
Dar nesam apvylusios. Vasario 
šesiolktą kolegijos bibliotekoje 
būna suruošiama parodėlė, mo
kytojai tą dieną skiria Lietu
vai — klasės pradedamos mal
da už Lietuvos laisvę, bibliote
ka praturtėja lietuviškos kny
gos vertimu (pernai: V. Ra
mono “Crosses”), trispalvėm 
pasipuošusios lietuva’tės ne vie
nai susidomėjusiai kolegei ame
rikietei randa progos papasako
ti apie Lietuvą. Mokyklos vado
vybė ne kartą yra leidus mums 
kalbėti į visas mokines apie mū 
sų tėvynę, o mes naudojomės 
proga — pernai rodėm spalvo
tą f Imą apie mūsų kraštą, pri
dėdamos paaiškinimų ir dainų, 
kurių ne vieną melodiją ameri
kietės jau mielai niūniuoja. Lie
tuvaitės priklauso kolegijos cho 
rui, kur s kasmet koncertuoja 
3u vyrų kolegijom k. a. Holy 
Cross, Providence College, Bos
ton College. Lietuviškom dai

Augs čiau si pažymėjimai — 
lietuvaitėms!

Nors nėra nė vieno savaitga
lio, kurio metu nebūtų repeti
cijos, išvažiavimo, vienos ar ki
tos organizacijos susirinkimo ar 
kok o minėjimo, ir, nežiūrint, 
kad visos 10 studenčių eina at- 
sakomingas pareigas, jei ne vie 
noj, tai kitoj organizacijoj (o 
kartais ir dvejose), mūsų stu
dentės mokosi puikiai. Jau ne
minint “Dean'g L'st”, kurioje 
visuomet ne vienas lietuviškas 
vardas figūruoja, dvi iš mūsų 
studenčių yra pasiekusios kole
gijos aukščiausius pažymėjimus: 
viena (E. Marijošiūtė) yra pri
imta į Delta Epsilon Sigma gar 
bės draugiją už augščiausius 
pažymius klasėj, kita (R. Žukai 
tė) yra, profesūrai rekomenda
vus, visos mokyklos balsavimu 
išrinkta į "Who’8 Who Among 
Student in Univers’ties and Col- 
leges”. Be to mūsų mergaitės 
yra atsakomingose pareigose
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Eksperimentas medicinos 
pedagogikoj

E. KAMINSKAS?, Nevv Haven, Conn.

Nekartą pradedanč am medi
kui keistai atrodo medicinos fa
kultetų pedagoginė sistema. Ko
legija ir bakalaureatas turėtų 
subrandinti kartais netaip jau

tams yra sudaromos puikios są
lygos dalyti tyrinėjimus ir pa
sirinkti kursus savų interesų 
srityse. Medic uos daktaro laips 
niui gauti taip pat yra privalo

nom (ir tt. per pertraukas) mū 
sų studentės kasmet supažindi
na ne mažai amerikiečių, lan
kančių augštesniąsias mokyklas 
— ergo dalį JAV busimosios in- 
teligent jos — bent su tuo var
du — Lietuva. Kolegijos vado
vybė, įvertindama mūsų darbą, 
kasmet vasario 16 d. lietuvai
tėm suruošia iškilmingą arbatė
lę.

Šiais metais atsidarė dar vie
nas veikimo laukas —- tai lietu
vaičių klubas “Dainava” kolegi
joj. Priklausydamos klubui ga
lėsim daugiau reikštis mokyk
loj kaip vienetas.

Nors didesnė studenčių (veik
los dalis yra Lietuvos vardo gar 
sinimas svetimtaučuose, tarp 
savųjų putnamietės irgi stengia 
si neatsilikti. Lietuvių Studen
tų sąjungos ruošiamuose subu
vimuose ir suvažiavimuose (iš
skyrus 1955 m. suvažiavimą 
Clevelande) buvo bent po atsto
vę.

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
dėka, Annhursto 1956-57 m. ka
talogas lietuvių kalbą įrašo į 
kreditus gaunančių kursų sąra
šą. Tad susirenkam du kartus 
savaitėje kolegijos patalpose 
klausytis lietuviškai dėstomų 
paskaitų, kurias skaito Nauj. 
Anglijos skautams ir at-kam ge
rai pažįstamas dr. V. Cukuras. 
Ryšum su šiom lietuvių litera 
tūros studijom, gruodžio 11 d. 
kun. V. Cukurui vadovaujant 
suruošėm Maironio seminarą, 
kurį pakvietėm Connecticut 
universiteto lietuvius studentus. 
Seminaras praėjo sklandžiai ir 
konstruktyviai. Išvada — rei
kia daugau panašaus pobūdžio 
subuvimų (sekantis jau planuo
jamas).

31, 6, 32, 80 — neskaitant 
repeticijų!

Kam atrodė, kad gyvent bend 
rabuty reiškia tik laiku keltis, 
laiku valgyt, laiku gult ir iš 
nuobodulio vakarais žvaigždes 
skaičiuot, tikiuosi, kad jau pa
keitė nuomonę. Tačiau, sunkiai 
įtikinamiems dar surašysiu po
rą skaičių.

Bendrabutietės su vaidinimu, 
dainom, taut. šokiais, kasmet 
gastroliuoja po Naująją Angli
ją, aplankydamos 10 lietuvių ko
lonijų. Per šešerius metus esam 
pasirodžiusios su 31 pilna pro
grama lietuvių kolonijose, su 6 
pilnom programom amerikie
čiams, dalyvavusios 32 jungtinė
se programose, neskaitant v'sų 
pasirodymų kolegijoj, suruošu- 
sios daugiau kaip 80 pasirody
mų namuos. O dar repeticijos, 
kurios buvo dažnos ir ilgos prieš 
kiekv ieną išvažiavimą!

rūpesbtngą kolegijos studentą, ma originaliais tyrimais pagrįs
ta diseretacija. (Kiti JAV fakul 
tetai to nereikalauja). Nors daž 
nai yra užmetama, kad toks 
“nuotykių j'eškojimas laborato
rijoj” yra laiko gaišinimas, sis
temos gynėjai aiškina, kad toks 
procesas netiktai patrauks ke
letą į mokslo eiles, bet ir dau
gumą padarys geresniais gydy. 
tojais. Gi atradus rimtą patrau
kimą, galima net nutraukti stu
dijas dviems metams, tą laiką 
panaudoti gilesnėm specifinėm 
studijom, ir grįžus užbaigti li
kusią mokslo dalį.

Paskaitos, laboratorijos, 
bibliotekos

Studijų integralinę dalį sudaro 
be paskaitų ir laboratorinių dar
bų taip pat ir konferencinės gru 
pės, kuriose keletas studentų su 
profesorium peržvelgia ar pas
kaitų ir laboratorijų sunkesnius 
aspektus, ar nuodugniau svars
to svarbesnes kursų dab's. Pas
kaitų skaičius yra kaip galint 
sumažintas, paliekant medikui 
pareigą rinktis medžiagą iš bib
liotekos, laboratorijos ir konfe
rencinės gini pės. Bendra’ visoje 
s’stemoje yra jaučiamas laisvu
mas, kuris vistiek nereiškia dy- 
kaduoniavimo. Studentai pap
rastai dirba sunkiai, nelengviau 
negu kur kitur; tiktai čia tiks
lą sudaro ne egzaminų išlaiky
mas. Studijas palengvinti yra 
duodami neprivalomi kursiniai 
egzaminai, kurie iliustruoja mo
komąjį, ne tikrinamąjį, vyrau
jantį elementą. Tuo tarpu stu
dento įvertinimas įvyksta dau
giausiai asmeniniu kontaktu, ku
rio netrūksta dirbant mažomis 
grupėmis.

Daugiau kaip trisdešimt me
tų prabėgo nuo naujo studijų 
plano įvedimo. Detalės keitėsi, 
bet principai liko tie patys. To
bulai įvertinti šią sistemą ga
lutinų vaisių šviesoje yra sun
ku. O netobuli įvertinimai įvyks

rimtoms ir savystovioms studi
joms. Bet štai, ne kaip jo kole
gos k’tuose fakultetuose, jis vėl 
atsiranda lyg pradžios mokyk
los suole su skaitymų uždavi
niais, dvisavaitiniais rašomai- 
s’ais ir dailiai išrašytais ekspe
rimentų raportais. Toksai ne
sutapimas turi greičiau ne tiek 
metodinių principų skirtumų, 
kiek istorines priežastis. 
Medicinos mokyklų revoliucija 

Prieš trisdešimt metų Ameri
kos medicinos mokyklos ėjo per 
revoliucinę fazę. Auganti tech
nika ir vis silpnėjantis gydyto
jų paruošimas privertė gydyto
jų draugiją nustatyti mokyk
loms standartus ir jas discip
linuoti kokybiniais įvertinimais. 
Rezultate — daug medicinos mo 
kyklų, daugiausiai prie ligoni
nių veikiančių, uždarė duris, o 
l’kusios atsirado geresnėj prie
žiūroj. Nuo to laiko ir mokslo 
standartai žymiai pakilo ir mo
kyklų skaičius pasiliko gan pas
tovus. Bet vistik perversmas 
nebuvo užtektinai didelis, kad 
pakeistų dėstymo metodiką. Fa 
kultetai, pak’lę iš koleginio į 
universitetinį lygį, paliko su se
naisiais amatų mokyklų meto
dais (su mažais pakeitimais kai- 
kuriuose fakultetuose).
Yale universiteto eksperimentas 

Yale u-to medicinos fakulte
tas, pradėjęs antrą šimtmetį 
savo gyvavimo, irgi perėjo per
siorganizavimo laikotarpį, per 
kurį visgi buvo pakeista ir visa 
mokymo sistema. Nauju princi
pu buvo priimtas faktas, kad 
medikas irgi yra universiteto 
studentas ir savystovus, subren
dęs individas. Tad išvadoje są
žiningumas, iniciatyva, praktiš
kumas, pasišventimas tiesai ir 
meilė darbui turėtų būti dau
giau vystomi1 begu žinių “kali
mas” ir padrikę nervai.

Naujoji sistema stengėsi su
kurti tinkamą studijoms atmos-
ferą: klasių lankymas padary- ta kasmet per pre-klinikinius ir 
tas neprivalomas ir panaikinti klinikinius egzaminus, šiuose 
privalomi kursų egzaminai (vie-' metai po metų Yale studentai 
ninteliai privalomi egzaminai pasirodo vienais iš geriausių, 
yra duodami National Board Tad gal ir nebus netikslu juos 
of Medical Eataminers gale ant- pavadinti vaisiais, bylojančiais 
rų ir ketvirtų metų), studen- apie gerą medį.

Studentiškuose suvažiavimuo
se svarstant lietuviškuosius rei
kalus ne kartą yra iškilęs ir 
dainų klausimas. Lietuviškai

dainose, bet dainavime. Kai Do
nelaitis rašė apie būrų vestu
ves, kaip svoteliai prisisiurbę 
“kiauliškas dainas dainuot ir

miesčioniškos kultūros “kūrė-j žviegt užsimanė”, tikriausia tu- 
jams” jau nebetinkančios dai- Į rėjo omeny ne dainų turinį, bet 
nog apie rūtą, žirgelį, šieną ir,dainavimo būdą. 175 metai pra- 
grėblį. Reikią naujų dainų. Ka- ėjo nuo Donelaičio mirties, £a-
žin kuris net pasiūlė rezoliucijų 
forma kreiptis į kompozitoriuB, 
kad tie sukurtų lietuviškų šla
gerių...

Neseniai Dirvoje dr. J. Balys 
apie besibodėjančius liaudies 
daina atsiliepia kaip ap’e žmo
nes neturinčius grožio pajauti
mo.

Iš tiesų visa nelaimė yra ne

k. a. Art Editor of the Year- 
book — R. Žulcaitė, savo klasės 
iždininkė — R. Tonkūnaitė, 
chemijos klubo vice-pirmininkė 
— A. Vasataitytė, prancūzų klu 
bo pirmin’nkė — E. Marijošiūtė, 
kolegijos choro "student conduc- 
tor” — E. Marijošiūtė.

Atradimas Ir įvertinimas 

garantuotas

visiems paslėptiems ir neįvertin
tiems talentams! plug neišcen
zūruota apžvalga neoficialaus 
Putnamo studenčių vekimo!

— Putnamletė

čiau “žviegimas” mūsuose vis 
dar gyvas. Kai lygioj lankoj, 
miške ar upės skardy mūsų bro
lis šaukė, galėjau jį pateisinti 
— reikia gi vėją perrėkti, ta
čiau kai girdi miesto gatvėse 
tokį žviegimą ir dar žinai, kad 
taip reiškiasi “vakarų kultūra 
persisunkęs" intelektualas-aka- 
demikas, darosi klaiku.

O mes gi dainininkų tauta, dai 
nuojam-žvieg'am kiekviena pro
ga. Ypač ant kamščio užmynę. 
Per gerklę verčiam visą šarvo 
energiją, plėšiam balso stygas 
iki užkimimo, draskom kaimy
nų ausis ir nervus iki policijos 
iššaukimo... Ir, jeigu kur nors 
lietuviams trūksta vienybės, tai 
dainų rėksme mes esame labai 
vieningi.

O sudainuoti gražiai mes galė 
tume, tik reiktų:

1. Dainuoti susilaikant nuo 
rėksmo;

2. Nedainuoti visiems vienu 
balsu, o bandyti daugumai pri-

STUDENTŲ SĄJUNGOJE: Conn. universiteto lietuvių stu
dentų skyriaus valdybą sudaro G. Vildžius — pirm., G. Dragū
ne vičius, A. Jankauskaitė. Universitete studijuoja 17 lietuvių... 
Skyrius pradėjo kultūrinių paska’tų ciklą; pirmą paskaitą laikė 
prof. kun. Yla. Sveikiname šią puikią iniciatyvą ir tikimės sėk
mingos darbo tąsos.... Studentų šalpos fondo vakaras įvyko Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje.... Bostono skyriaus valdybon išrink
ti: V. Eikėnas — pirm., J. Špakevlčius ir V. V'aitas-Vaitkevi
čius... Naujai įsteigto Rochcsterio studentų skyriaus valdybą su
daro G. Musteikytė — pirm., V. Draugelis, R. šerelis. Revizijos 
komisijos pareigos patikėtos V. Žmuidzinui ir B. Krokiui.... Chl- 
cagos studentų skyriaus susirinkime pravestos diskusijos Lie
tuvos la svinimo organizacijų klausimu. Moratrealio skyriaua 
valdyba susideda iš V. Bruzgeievičiaus — pirm., V. Vaičiūnaitės 
ir J. Gražytės... Organizuojami Lietuviai Alumnai, kurįuos no
rima apjungti į klubą, šiais re'kalais rūpinasi Br. Juodelis.

VEIKLA SVETIMTAUČIŲ TARPE: Purdue universiteto 
lietuviai akademikai tarptautinio pasirodymo proga buvo suren
gę parodėlę, kuri susilaukė nemažai dėmesio iš lankytojų. Prie 
pas-ruošimo uoliai pasidarbavo kolegos R. Viskanta ir Dymša.... 
L'r basos studentų tautinių šoklų grupė dalyvavo katalikų Nevv- 
man klubo pasirodyme... De Paul universiteto studentai lietuviai, 
susiorganizavę į klubą, papuošė 2 kalėdines eglutes lietuviškais, 
iš šiaudelių padarytai, ornamentais.... Jau pasirodė LITUANUS 
Nr. 5; šiuo metu rengiamas naujas numeris, kuris numatomas 
didinti. Be to, šiuo metu vedama plati akcija rinkti mums pa
lankių amerikiečių adresus, kuriems būtų gal'ma pasiųsti LITU
ANUS žurnalą. Visi yra prašomi šioj akcijoj talkininkauti ir 
adresus siųsti adresu Box 652, Station A, Chainpaign, Illinois.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAI: Elėje kolonijų akademikai 
surengė Naujųjų Metų sutikimus. Detroite, Clevelande ir Chi- 
cagoje susitikimus ruošė bendros sąjungos skyriai, Chicagoje 
Naujus Metus rengė ir studentai ateitininkai, bei privačiam bū
relyje skautai akademikai. Nevv Yorke didžioji jaunimo dalis 
Naujus Metus sutiko Dėtuvių Bendruomenės surengtame pa
rengime. Šalia šio bendro sutikimo šviesos sambūris kartu su 
Studentų Santara surengė atskirą parengimą. Džiaugiamės visų 
parodyta iniciatyva ir tik’mės, kad ateityje toks entuziazmas 
bus rodomas ir kitiems darbams.

KALĖDINIŲ ATOSTOGŲ PASIREIŠKIMAI: Pasinaudo
dami atostoginiu laikotarpiu .studentai aiškiai pasire’škė savo 
idėjinių organizacijų darbuose. Lietuvių Studentų Santara New 
Yorke surengė rytinės zonos narių konferenciją... Skautai akai- 
demikai Michigano valstybės šiaurėje surengė žiemos stovyklą, 
praėjusą su pasisekimu.... Uoliausiai pasireiškė studentai atei
tininkai, surengę net tris ryškesnio pobūdžio sąlėkius. Chicago
je ir New Yorke buvo pravestos studijų dienos, gi Kennebunko 
T. T. Pranciškonų vienuolyne įvyko pirmieji ideoioginio pasinio 
Šimo kursai.

ATEITININKUOSE: Urbanos draugovės susirinkime kun. 
Ruibys skaitė paskaitą apie moderniuosius antikrikščioniškuo- 
siug idėjinius sąjūdžius.... Detroite įvykusiame organizacijos 45 
metų jubilėjaus minėjime buvo pravestas P. Zarankos pareng
tas montažas. Svečių tarpe matėsi sąjungos pirmininkas V. Klei
za.... Hartfordo, draugovės valdybon išrinkti: A. Giedraitis — 
pirm., I. Giedraitytė ir E. Skrupskelytė.... Brooklyniečiai daly
vavo tėvo V. Gidžiūno pravestoje religinėje konferencijoje.... 
Bostono ateitininkai, bendraudami su Lietuvos Vyčiais, Kalėdų 
antrą dieną surengė šokius.... Chicagoje veikiančios ateitinin- 
kiškos korporacijos surengė prel. M. Krupavičiaus 70 metų pa
gerbimą.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ TARPE: Akademikas R. Šilbajo
ris paskirtas I-jo rajono skautų vadų lavin’mo skyriaus vedėju.... 
New Yorko skyriaus akademikai buvo pasikvietę dail. V. K. Jo
nyną, kuris kalbėjo apie lietuvių liaudies ir modernųjį meną.... 
Urbanos ASS skyriaus valdybą sudaro A. Snarskis, G. Stepai- 
tyte ir S. Pagalytė. Toj vietovėj neseniai buvo surengta iškilmin
ga sueiga.... Clevelando skautėms akademikėms vadovauja St. 
Juodvalkytė, R. Stravinskaitė ir R. Lekačiauskaltė.... Į Chicagos 
VYTIES korp. valdybą išrinkti J. Karklys — pirm., A. Bakaitis, 
V. Černius, A. Mickevičius ir R. Vėžys.... Skautų šalpos fondas 
buvo išleidęs šventinius sveikinimus Kalėdų proga. Gražina ir 
Regina Frankaitės pasitraukė iš Nevv Yorke eitų skaučių vado
vių pareigų.

POLITINĖSE ORGANIZACIJOSE: Naujai susiorganizavu
sio Chicagos Jaunųjų Krikščionių Demokratų sambūrio valdybą 
sudaro: dr. K. Šidlauskas, A. Liulev'čius, R. Pemkutė, O. Stan- 
kaitytė ir L. Tamašauskas.... Į Lietuvių Fronto centro valdybą 
išrinktas inž. Ant. Sabaliauskas, gi į tos pačios organizacijos 
Chicagos apygardos valdybą pateko I. Lozaitytė.... J. Galintoms 
išrinktas L et. Rezistencinės Santarvės New Yorko skyriaus 
pirmininku.

KULTŪRINE VEIKLA: Bostono Dramos Sambūrio Raudo
nojo Vyno pastatyme vaidina studentė R. Norvaišaitė.... šviesos 
sambūrio Nevv Yorko skyrius surengė V. Krėvės minėjimą... 
Nevv Yorko skautų vyčių oktete dainuoja akademikai V. Alks- 
n’mis, V. Gobužas, R. Kežys ir G. Rajeckas. Paskutinių 2 mėn. 
laikotarpyje šis vienetas turėjo bent 7 koncertus. Jam vadovau
ja muz. Liufcerskis.... Brooklyne, Mass. bibliotekos muzikos drau 
gija premijavo Dariaus Lapinsko-kompozicijas.... Iš skautų aka
demikų išstojusi D. Bartuškaitė pakviesta redaktore Dirvos 
studentų skyriaus... N. Vedegytė-Palubinskienė dalyvavo aštun
toj metinėj Jay meno parodoj ir buvo ypatingai atžymėta už 
savo kūrinius... Santaros suorganizuota jaunųjų menininkų pa
roda paskutiniu metu aplankė New Yorką ir Bostoną... D. šepu- 
taitė laimėjo antrąją vietą Wayne univ. Detroite iškalbos kon
kurse. Pažymėtina, jog šis universitetas turi 20,000 studentų 
todėl lietuvaitės laimėjimas tuo didesnis. Jog pasirinktoji tema 
— Komunizmas Lietuvoje... Illinois univ. Urbanoje sportininkai 
lietuv ai laimėjo universiteto tinklinio pirmenybes.

tarti tercija ar seksta.
3. Mokėt pagerbti da’ną. Kuo

met kas nors dainuoja, nedai
nuojantieji neturėtų garsiai šne
kėti, kelti triukšmą ir p&n.

4. Visiems reiktų daugiau do
mėtis muzika, dainomia ir jų 
špildymu. Apie dainas šnekant 
nepamiršti ir dainavimo.’
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