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Jurgio Savickio "Žeme dega
JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y.

Vartau puikiai “Terros” iš
leistą Jurgio Savickio atsimini
mų knygą '“Žemė dega” ir gal
voju. Aišku, nors dar tik pati 
metų pradžia, bet vargu ar pa
sirodys šiemet kita šiai lygios 
vertės knyga. Tai viena. Ant
ra gi, tai ši knyga mane pri
verčia daug kur beskaitant su
stoti ir pagalvoti. Tik vakar 
baigiau skaityti maršalo Man- 
nerheim atsiminimus, apie ku
riuos irgi būtų š’g tas pasa
kytino. Ana — valstybininko ir 
kario knyga. Jurgis Savickis at- 
SiminimUbse net ne diplomatas, 
rašytojas jis nuo pradžios iki 
galo, nors vietomis svarsto, kri 
tikuoja ir būtų net linkęs mo
kyti. Tai rašytojo knyga apie 
plačius ir epiškus įvykius: apie 
degančią žemę, degančią žmo
niją, degantį pasaulį, kurio, 
deja, jau nėra. Man skaitant 
itin tenka susitelkti ties tais 
knygos puslapiais, kur nušvin
ta žinomos vietos, žinomi asme
nys, žinomi įvykiai.
Dideli įvykiai ir kasdieniški 

reikalai

Šioje knygoje pinasi dideli 
įvykiai su smulk'ais ir kasdie
niškais reikalais. Jei kitam mū
sų rašytojui, irgi diplomatui, 
Jurgiui (Baltrušaičiui) visata 
ir dulkė, amžinybė ir mirksnis 
atrodė viena ir tas pats, tai 
Jurgiui Savickiui š'o pasaulio 
smulkieji reikalai nustelbia di
džiuosius, ir iš viso atrodo, 
kad jam visi dalykai svarbūs, 
itin mažieji. Ir tai kaip tik iš
eina naudom nes tos kasdienės 
ir pilkos smulkmenos kaip tik 
sudaro pilną ir aiškų laiko vaiz
dą. Savickis visai ne romanti
kas, jis realistas, gal su mažu 
impresionizmo atspalviu. Jame 
viename susibėga trys verslai: 
rašytojo diplomato ir žemdir-'- 
bio. ' ■- •

Jis į žemę vėl daugiau žiū
rėjo ne lietuvio ūkininko aki
mis, kurs žemę matuoja hek
tarais, ir arais, o to, kurs ją 
matuoja metrais ir centimet- 
rą's. Mane stebino Savickis sa
vo žemiška išmone, ir ne tiek 
jojo guvumas padidinti žemės 
plotą nelygiomis terasomis, 
bet tų terasų sienų momenta- 
lumu. Tą savo Ariogalą jis sta
tė amžiams, kaip Trakų pilį. Iš 
to paties pilko pmėlakmenio, 
kaip beveik visos prancūzų go
tiškomis vadinamos katedros, 
kurios amžius patvėrė...

Tai nėra griežta prasme 

dienynas

Pirmasis “Žemė dega” tomas 
ribojasi 1939. III. 13 ir 1940. 
XI. 14 datomis. Tai nėra griež
ta prasme dienynas. Yra daly
kų, kurie prasikiša per anks
čiau paminėtų datų ribas į abi 
puses. Ne mano tai, o litera
tūros istoriko reikalas. Galop, 
tai nėra esminis dalykas.

Knyga lieč'a tuos laikus, kai 
pradėjo griūti galybės ir vieš
patijos. Tie metai buvo lemia
mi Vakarų kultūros 1 kimu. Ga
las vieno laiko tarpo ir pra
džia kito, kur o ryškesnio gy
mio iki šiol dar nematome. Per 
tuos metus buvo žudomi ir ver
giami žmonės ir tautos, kaip 
kenksmingi vabalai ir nereika- 
l'ngi gyviai. Ir čia pat, ir tie 
patys žudikai d dvyriškai auko
josi ir mirė abiejose pusėse. 
Nergeit dar žmogus galės su
vokti, kodėl ir už ką? už kurias 
būtent vertybes ir idealus su 
tokiu fanatišku ž aurumu bu
vo žudoma, su tokiu tiesiu di
dvyriškumu buvo kovojama ir 
su tokiu šventu įsitikinimu mir
štama.

Skaitydamas Savickio atsimi- 
• nimus pagalvoji, o gal mūsų 

la kai visai jokių idealų ir jo
kio kito tikėjimo neturi, kaip

Kotryna Grigaityte

tik virtuvines Ir Joms panašias 
smulkmenas, dėl kurių italas 
—daržininkas Jupa savo pačią 
ir ji verkia, dėl kurių Hitlerio 
ir kitų generolai narsiai žygiuo
ja priekin ir nepasiekusius spir 
gio bei samčiu numuštus pirš
tus čiulpia...

Taip ir Savickis dažnai liūdi 
tūlų patogumų, į kuriuos jau
čia turįs moralinę teisę:

‘‘‘Mitropos’ valgomajame va
gone neta:p jauku, kaip iš tik
rųjų turėtų būti. Nei staltie
sių, nei tikrosios publikos, nei 
pagaliau — valgio. Kiekvieną 
tautą pirmiausiai paž'nsi pagal 
valgį ir jos virtuvę. Iš mūsų 
‘Mitropos’ .virtuvės atsiduoda 
kažkokiu prispirgintu banginiu, 
keptos ir perkeptos žuvies tau- 
ka's ir lajum.” Žemė dega I, 
215 psl.

Abiejų karų žmogus
Reikia atminti, kad Savickis 

abiejų karų žmogus, nes abu 
jis turėjo progos gerai ir iš ar
ti prisistebėti. Anas prieškaris 
ir karas jį žmogų ir rašytoją 
suformavo. Daug dalykų šian
dien jau ne su visu aiškumu 
stoja mūsų akyse. Sakysime, 
jam “Mitropa” (liuksusinis Vi
durio Europos tarptautinio su
sisiekimo traukinys) buvo tū- 
’os socialinės ir kultūrinės ap
raiškos žymė. Staltiesė ir kiti 
padoraus bei tvarkingo gyveni
mo atributai tam tikra prasme 
buvo esminiai dalykai, kitaip 
sakant, — gyvenimo būtinybė 
arba standartas, kurio jis siekė, 
kaip, sakytume, tūlos sociali
nės programos.

Ir ši ironija taikoma ne tik 
traukiniui, ne. tik sau, bet ir vi
sai savo epochai (jei taip ga
lima pasakyti), kuri kažkur ne
grįžtamai eina sau. Savickis 
buvo įtikėjęs į skandinaviškų 
ir vakarietiškų demokratinių 
šalių gyvenimo standartą ir so
cialines bei kultūrines normas. 
Ir šioje knygoje jam tie jo ide
alų pagrindai sudreba. Jo pa
mėgtoji Švedija ne visai gar
bingai atsikrato kaimyninės 
Suomijos, kuri buvo daugiau 
nei kaimynė. Ją pasekė Dani
ja ir Norvegija. O ir ta pati 
Šveicarija, tas ataviškas žmo
gaus ir tautų laisvės židinys ir 
prieglobstis, tampa baili, sava
naudė.

Lietuva nela'mės fone

Tame fone vyksta tautos 
nelaimė. Geriau visa nelaimių 
eilė. Ir štai tame nelaimės fo
ne, šventojoj Lietuvoj 1940 ba
landžio mėn. 11 d. Seime svars
tomas... ordinų ir medalių įsta
tymo pakeitimas... Na, o jei 
pasekti ir paties autoriaus 
ve'ksmus, tai ir juose nei itin 
smarkaus karingumo, nei galop 
didelio tautino ryžto nesimato, 
vienas pasyvus sentimentas. 
Labai ga.la, kad vienu metu 
pasitraukė iš mūsų diplomatų 
tarpo du vienintei'u rašytoju 
Jurgis Baltrušaitis ir Jurgis 
Savickis. Ir juodu abu pasi
rinko gyventi tą patį kraštą.

Yra labai būdingas dalykas, 
kad Savickis su didele pagarba 
prisiminė Antaną Smetoną. Ir 
jojo pasimatymas su preziden
tu Kaune aprašomas su lygiu 
pietizmu, kaip ir Berne, tuo 
tarpu mūsuose beveik taisyklė 
buvo ir yra elgtis visai kitaip 
su nuo so3to nusodintais žmo
nėmis...

Su lygia meile jis kalba apie 
visus savo sutiktus draugus ir 
pažįstamus. Jei ką paliečia 
savo skaudž'a ironija, tai č a 
jis ir savęs iš kitų neišskiria 
ir sau dažnai kietesnis nei ki
tiems.

Grakštus ir elegantiškas 

pasakojimas
Pasakoj mas grakštus ir ele

gantiškas. Su visa "ažūrinio

Šauk smas
Nesodinkit manęs prie ratelio, 
Ncdėkit kurpių geležinių.
Ilgesys, kartais, širdį ta'v skelia. 
Lyg titnagas ugnį krūtinėj.
Ar ne mano ten paliktai kraujas, 
Ir akys padangėj prigiję.
Pilki debesys šiaurėn keliauja 
Arne aš, ar ne aš jų vilkstinėj?
„O Žilvine, Žilvine, Žilvinėli“ — 
Vis dainuoji man Baltija tu.
Ak, nuplaukite bangos įšėlę 
Kraujo putų nuo savo krantų.

pakrašč.o egzotika”, kurią jis 
gana taikliai ir plačiai pavaiz
duoja. O tai nuostabus kraštas 
ir nuostabos gamtos kadras 
ta buvusi (?) Jurgio Savickio 
“vilią Ariogala”. Ji yra vidur
amžinio bažnytkaimio Roque- 
brune papėdėje, kuris visas iš- 
silipdęs kaip kreždžializdžiais 
ant pačios skardžiaus briau
nos, kybančios ant Vidurže
mio jūros vandenų, kurie ty
liai teliūskuoja į uolas 'kokius 
šešius šimtus metrų žemiau. 
Pati “Ariogala” pačoje pakal
nėje ant mažo kauburėlio, iš 
kurio matomi Menton mieste
lis, italų Ventimiglia ir vaka
rais San Rėmo šviesos. Vaka
ruose Monte Carlo. Pietuose 
cap Saint Martin (šv. Marti
no kyšulys) — laukinė ir ne
apgyventa gamta. Vargu ar 
galima rasti gražesnis kampe
lis, kur viso, ko tiktai nori: ir 
laukinės uolienos su nuskuru
siais spygliuoč'ais, ir palmės, 
ir alyvmedžiai, eukaliptai, mi
mozos, agavos ir saulė, ir jū
ra su nenatūraliai gražiomis 
ažūrinėmis spalvomis...

Manding, "Savickis gal kiek 
šališkas Nicai, kurią jis vaiz- 
luoja, kaip lėbautojų ir pra
bangos miestą. Mano galva, 
iai demokratiškiausias miestas 
visame žemės rutulyje. Turi 
tik vieną gatvę tikrai pra
šmatnią, tai vadinamoji Pro- 
menade dės Anglais (išvertus 
— anglų pasivaikštinėjimo vie
ta) ir, sprendžiant jau iš pa
ties vardo, nieko su demokra
tiškaisiais niciečiais neturin- 
čą.

KURKLIŲ B., 2NYTKAIMIS

Klišė iš V. Augustino nuo I mukų albumo Liet uva ’ ’

Meniškas laiko paveikslas
Šis gamtos egzotiškas kad

ras, įavirių luomų ir tautybių 
žmonės, manau, patrauks sa
vęsp skaitytoją ka’p nei viena 
kita jojo knyga. Knyga meniš
ku laiko paveikslu to p inai 
užtarnauja. Ee to, tai labai 
įdomių laixų vaizdas su dide
liu menišku taiklumu ir aitiz- 
mu atliktas.

Knygai nieko prik'šti nega
lima. Priešingai spaudos meno 
atžvilgiu ji viena pačių gra
žiausių paskutiniais la’kais pa
sirodžiusių knygų. Čia tenka 
mums, rašytojams, pareikšti 
tūla pagarba leidėjui, kuris 
ėmėsi to Jurgio Savick o stam
baus veikalo leidimo. Tik ant
rąjį tomą leidžiant būtinai rei
kėtų duoti pažiūrėti kam nors 
prancūziškuosius žodž'us ir 
sakinius, kuriuosna yra įsivė
lusių labai nemalonių klaidu. 
Sakysime, 434 puslapy išspau- 
spdinta “Aux armes, les cito- 
yens!” (Prie ginklų, piliečiai! 
“Marseljetės” priedainis),
nors prie šauksmininko links
nio žodžių jokioje kalboje ar
tikelio niekas nededa. Arba 
sekančiame puslapyje yra ne
va žodis chaux croute, o iš 
teksto matyti, kad turėtų bū
ti choucroute (vok. Sauer- 
kraut). Tuo labiau, kad tie 
žodžiai atskirai paimti turi 
prasmę, ir būtent chaux — 
kalkės, o croute (su riestiniu 
ant u akcentu) — pluta. To
kių niekų yra ir kitose vieto
se. Aišku, kad tai yra smulk
menos.

• Kun. d r. Andrius Baltinis
socialinių studijų semestre kal
bėjo apie daiktą ir žmogų. Pre
legentas yra nuomonės, kad 
žmonija savo pažangos kelyje 
yra priėjusi tragiškos kryžke
lės, kur paties žmogaus gyve- 
n'mą yra pamiršusi ir vietoj jo 
pradėjusi gyvcn mo tikslu lai
kyti to gyvenimo priemones, | 
t. y. įvairius daiktus. Dėl to 
moderniame gyvenime daiktas 
vaidina didesnį vaidmenį, negu 
jam derėtų. Taip pat verti
nant da ktus ne tiek žiūrima 
kifų jų ypatybių, k’ck daiktų 
daugumo. Vienas iš 'būdin
giausių daiktų, kuris stengiasi 
užimti žmogaus vietą, yra maši
na. Mašina, tiesa, galėtų būti 
gera priemonė žmogui pagelbė
ti. Tačiau šiandien mašina da
rosi reikšmingesnė už žmogų, o 
žmogus yra tik mašinos tar
nautojas. Kai žmogus yra ma- 
ž au vertinamas negu daiktas, 
tai :š to kyla nuotaika, kad 
žmogus tarpe įvairių daiktų 
jaučiasi kaip dykumoje.

Mūsų laikų žmogus yra jau
tresnis daikto didumui, jo kie
kiui, negu kitoms daikto sa
vybėms. Kai kiek's pasidaro 
svarbiausia daikto savybė, tai 
ir pat3 daiktas yra sunaikina
mas. Jis netenka savo koky
bės bruožo ir pasidaro tik me
džiaga. Dėl to modernus žmo
gus iš visų pusių yra supa
mas medžiagos: jos galvose
nos ir medžiaginės filosofijos. 
Mūsų laikų žmogui reikia pri
minti, kad dėl medžiagos jis 
nepamirštų asmens. Kitas 
žmogus yra dažnai išduoda
mas dėl medžiaginių vertybių. 
Gyvenimo vertybė yra ne me
džiagos telkmas, bet žmoniš
kų santykių kultyvavimas. 
Žmogus neturi pamiršti, kad jis 
gyvena kartu šu kitu žmogu
mi. Buvimas kartu su arti
mu yra nepalyginamai augštes- 
nis dalykas, negu buvimas tarp 
daiktų. Diskusijose d'ėl pa
skaitos dalyvavo: Gudas, Bal- 
tfs, Martinkėnas ir Talma- 
šauskas.

• Prof. Jurgio Baltrušaičio
knygą “Anamorphoses. Ou, 
Perspectives Curienses” recen
zuodamas Londono “Times”

KULTŪRINĖ KRONIKA
aiškina, kad anamorfozė yra 
technika ir kūrinys. Technika 
reiškiasi pratęsimu žinomų 
perspektyvos taisyklių, siekiant 
sukurti keistų, akį rėžiančių, net 
siaubingų piešinių, kurių nor
mali išvaizda išryški tik į juos 
iš tam tikro taško pasižiūrėjus. 
Tokiu pagrindu sukurtas kū
rinys pakiša nedarnų ir iš
kraipytą vaizdą, kuris, tiks
liau pasiž ūrėjus, darnus bei 
taisyklingas.

Prof. Baltrušaitis įrodo, kad 
anamorfozė ne visada tik juok
dariškai iškraipyti, akis brai
žą, žmogystomis prikimšti gam- 
tovaizdž ai ar galvos, kurių 
mums pripiešė Erhardas Schon, 
Solomonas de Gau3 ir de Bre- 
uil. Ją vartojo ir menininkai, 
siekę pavaizduoti tam tikras fi
losofinės tiesos pažiūras.

Veikalo aSį sudaro aiškini
mas Holbeino paveikslo “Amba
sadoriai”. Paveiksle du nariai 
orancūzų diplomatinės misijos 
— pasaulietis Jean de Dintevil- 
le ir Lavour’o vyskupas, Geor
gės De Selve. Po jų kojomis, 
ant žemo stalelio, stovi paveiks
las paveiksle, simbolizuojąs Vi
duramžių klasikinį mokslo kur
są Quadrivium: aritmetiką, ge
ometriją, muziką (ją atstovau
ja lyra, kuri nuo Durero laikų 
pasidarė brangi visiems pers
pektyvos mokytojams); ket
virtą Quadrivium narį, astrono
miją, atstovauja virš stalelio 
iškeltas dangaus kūnas — pla
neta. Virš mozaikos grindų 
plauko kažkas paslaptingai bai
saus, primenąs Salvadorio Dali 
lankščiuosius laikrodžius. Čia 
anamorfozė." Iš teisėto atitin
kamo taško žiūrint piešinys 
pasidaro žmogaus kaukolė.

“Ambasadoriai tai pasaulie
tinė ir dvasinė 'valdžia, arba, 
teisingiau pasakius, godus tos 
valdžiog siekimas. Quadriviumo 
vaizdas primena kitos rūšies 
godumą — mokslo. Viską ke- 
purėja pamoka — kaukolė: 
reišk:as, viskas tik Vanitas 
Vanftatum, nes .pergali Giltinė.

Prof. Baltrušaitis įrodo, kad 
anamorfozės nežmoniški ir tar
tum juokdariškai iškraipyti 
vaizdai, sapnų maišymas su tik-
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rovė, tėra viena mažesniųjų 
meno pastangų priminti kietąjį 
faktą, kad pasaulis, su jo 
geismais bei norais, nepastovus 
ir tuščias. Savo keistą ir reiš
kiniais negausią temą prof. 
Baltrušait's apdirbo sumaniai 
ir nuodugniai.

• Stasys Yla parašė naują 
knygą — Laisvės problema, 
kuri tik ką išėjo iš spaudos. 
.Knyga aktuali, joje daug nau
jos medžiagos, dar niekur ne
spausdintos ir daugeliui nežino
mos, ap'e mūsiškio liberalizmo 
kelią. Stasys Yla yra buvęs 
dėstytoju Teologijos Filosofi
jos fakultete, Kauno universite
te, spaudoje žinomas iš savo 
studijų ir knygų: Apologetinė 
lietuvių literatūra, Laisvės pro
blema, Krikščionybės įvedimas 
Lietuvoje, Laisvamanybė Lie
tuvoje, Siauroji ir pilnoji kata
likybė, Nerami dabartis ir atei
ties perspektyvos, Dabarties 
žmogus, Lietuvių maldos ir 
giesmės (maldaknygė) jų jis 
yra paruošęs keletą, Sutrypta
me kelyje (kacetinių eilių rin-- 
kinys), Žmonės ir žvėrys die
vų miške (pergyvenimai Stut- 
thofo koncentracijos stovyklo
je), Meilė, Lietuva brangi. Mū
sų periodikoje yra davęs eilę 
išsamių, stilingų straipsn'ų. Ar
timiausiuose numeriuose duo
sime jo naujos knygos apžval
gą, kurią yra paruošęs dr. V. 
Cukuras.

• Kun. Stasys Raila parašė 
ilgą straipsnį apie Lietuvą laik
raštyje “The Catholic Standard 
and Times”, leidžiamame Phila- 
delphijoj. Strapsnig paruoštas 
ryšium su Vasario 16 d. šven
te. Jame nupasakojama garbin
ga Lietuvos praeitis, kada mū
sų tėvų žemė buvo didžiausia 
Europos valstybė, išryškinamas 
lietuvių atsidavimas religiniams 
idealams, smulkiau aprašomos 
Lietuvos kančios sovietų oku
pacijoje.

• Moksleivių susirašinėjimas.
Seserys pranciškietės nori pra
plėsti susirašinėjimą tarp Bra
zilijos lietuvių moksleivių ir ki
tų kraštų jaunų lietuviukų. Mo
tinos Aloyzos rūpesčiu tuo rei
kalu po lietuvių mokyklas pla
tinamas biuletenis su norinčių 
susirašinėti Brazilijos lietuviu
kų sąrašais. Suinteresuotieji 
gali ryšį užmegzti per kan. J. 
Šeškevičių, siųsdami jam laiš
ką adresu: Caixa Postai 371, 
Sao Paulo, Brazil.

• Pijus Aleksa, kanauninkas, 
vadovaująs Portlando l'etuvių 
draugijai, parašė anglų kalba 
straipsnį apie Lietuvą. Straipsnį 
išspausdino “Oregon Journal”. 
Straipsnyje primenama Lietu
vių nepriklausomybės šventė, 
suglaustai paduodamos Lietu
vos praeities pagrindinės datos, 
pava'zduojamos mūsų krašto 
kančios sovietų okupacijoje ir 
reiškiamos viltys, kad tironų 
prievarta nebus amžina; lietu
viai tiki, kad išlaisvinimo va
landa nėra tol'.

• Jaunimo literatūros pre
mijos jurykomirija gavo 25 vei
kalus, įvairių žanrų. Dalyvauja 
viua eilė žinomų rašytojų. Ju- 
ry komisija, kurią sudaro p'rm. 
V. Ramonis, sekretorė Agnė 
Jasaitytė ir nariai: kun. dr. 
Andrius Balt'nis, Pranas Raz
minas r Domas Velička atsidė
ję gautus kūrinius skaito. Pre
mija — $500, kurios mecena
tas yra kun. dr. J. Prunskis, 
bus įteikta balandžio mėnesį.

• Eilėn Putris, Amerikos lie
tuvaitė da lin nkė, išleido vely
kines letuvlškas sveikinimo 
korteles. Kortelės kelių spalvų, 
su rožėmis, margučiais, zuike
liais, įvairiomis k'tomis spalvo
tom ‘s gėlėmis ir rūpestingai pa
ruoštu lietuvišku tekstu. E. 
Putris gyvena Cicero, III.

\
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Septintąjį tomą pasitinkant
Erof. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Danie

Su ypatingu jausmu atsklei
džiu naują Lietuvių Enciklo
pedijos tomą. Su panašiu 
jausmu mokytojas pradeda 
tikrinti gero mokinio darbą i 
malonu matyti pažangą, ei ži
ną klaidos ar trūkumai. Argi 
galima nesidžiaugti didžiausio 
mūsų tremties paminklo pasi
sekimu? Dar tik treti me
ta, kaip L. Enc klopedija lei
džiama, o jau susidarė gražiu 
tomų pusė lentynos. Redagavi
mo darbas taip sutvarkytas, 
kad po 3—4 metų galėsime 
didžiuotis savo tautos pajėgu
mu prieš savus ir svetimus. 
Praeity tremtiniai padarė 
daug didž ų darbų, mūsų En
ciklopedija bene bus didžiau
sias stebuklas!

Į 7-jį tomą nebesutilpo rai
dė G: prasideda Gardino ka
lykla, baigiasi D. Grūžiais. 
533 teksto puslapiuose tilpo 
medž'aga, kuriai kauniškėje 
enciklopedijoje buvo paskirta 
628 puslapiai . VIII ir IX to
muose. Skirtumas jau ne tiek 
žymus, kaip buvo pirmuosiuo
se tomuose. Plačiau aiškina
ma literatūra, filosofija, muzi
ka. Daug vietos paskirta gry
nai lituanistikai; pvz. genti- 
vardžiai. Yra platesnių strai
psnių, pvz. apie garsą, Gedi
mino pilį, gotiką, gyvybės 
draudimą, gyviją, grafiką. Il
giausias tomo straipsnis - — 
Graikija: jam skirta net 28 
puslapiai. . Atrodo, kad tat 
strapsnis turėjo būti išskir
tas j keletą atskirų. Dabar 
poskyriai sužymėti: G. istori
ja, G. kraustymasis, G. kal
ba, G. literatūra, G. menas, G. 
mitologija, G. muzika, G. raš
tas, G. religija, G. teisė. Kaip 
dabar atskirti, kur yra grai
kų, kur Graikijos. Kam rei
kalinga kelių raidžių ekonomi
ja antraštėje, ypač kad teks
te tie žodžiai netrumpinami7 
Apskritai, aš laikau neišmin
tingu antraštinio žodžio trum
pinimą, kai jis kartojamas 
tekste: tą surado anglai, ku
rių žodžiai nėra linksniuojami, 
pas mus gi be galūnės kar
tais nesuvoksi prasmės. Auto
rius gali taip rašyti straipsnį, 
kad to pat žodžio nereikėtų 
dažnai kartoti, o vietą taupyti 
yra daug kitų būdų!
Daug kitur nežinomų dalykų
Mūsų Enciklopedijoje rasi

rusi} žodžių transkripcijoje: 
Nokolskoje p. 82, t. b. Nikols- 
koje, osolodenije p. 213, t. b. 
ocolonenije, liną p. 321, t. b. 
Ina, Baltiškoj ten pat, t. b. 
Balt'jskoj... Dar: menzurinė 
nuotrauka p. 153, t. b. menzu- 

1 line, nu0 menzulėj — staliuko, 
ne nuo menzurės! Kas supras 
p. 237, ką reiik a BSCE, neap
tartas santrumpose? Tai Bos
tono Statybos Inžinierių Drau
gija! Spaustuvė kalia dėl ap
versto gladiatorių kovos koli- 
zėjuje paveikslo p. 312 ir dėl 
sumaišytų Celvonės ež. eiluč’ų 
p. 117: dvi ju iš galo pateko 
prieš pradžią! O kas kaltas dėl 
dviejų klaidų antiaštėje: Geor
gu architektūra p. 165?

Vis dar pasitaiko netikslu
mų vietovardžiuose. Greit pa- 
matysme Lietuvos žemėlapį, 
kuriame prcf. A. Salys rūpes
tingai derino vardus. Jų sąra
šas bus toliau privalomas nau
dotis visiems autoriams ir re
daktoriams: pagal jį taisė ir 
7-jį tomą, tačiau liko nesude
rintų vardų. Taip, p. 116 ra
šoma, kad G-eluonas jungiasi 
su Geloto ež., o gretimas strai
psnis yra Geluotis, taigi turėjo 
būti Geluočio ež. Psl. 114 rašo
ma H-oangho, o greta psl. 114 
Huangho, anglai rašo Hwang- 
ho, kiniečiai taria Hvanho.

Pirmas lietuvis lakūnas
Vienas asmuo pagerbtas 7 

tome du kartu. Jis buvo pir
mas lietuvis lakūnas, daug an
ksčiau skraidęs už brolius 
Vi ^htus, ir liaudies meninin
kas — skulptorius. Tai Juo
zas Gedminas p. 77. Jis pa
kartotas p. 207, kaip Juoza
pas Giedminas, su mažais 
skirtumais. Paslaptį lengva at
spėti: tomo pradžią redagavo 
J. Puzinas, o galą P. Čepėnas!

Pastebėjau dar keletą nelo
giškumų. Psl. 59 pasakyta, 
kad Gdynia nuo 1939 metų va

lei. ofiso HE. 4-6099, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir «—9 

šeštadieniais uuu 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtai!. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. VVestern Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečla- 
.ieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: l*K 8-3229 
Rez. telcf. UAIbrook 5-5070

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2300 VVest V?t Street

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
2ikl 4 tr 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 0-1795 
Itez. tel. GRovehill 0-5003

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 

Vai. kasdien nuo R—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai. vak. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį 
Telef. ofiso LAfayette 3-0048 

Rez.: WAlbrook 5-3048
Vyt. Jonyno kūrinys

dinama Gotenhafenu, psl. 100 
— kad Chuicfrill, atvykęs į 
JAV su kalbomis 1936 metais, 
tik po 10 metų, 1946 III 5, 
pirmą kartą sugalvojo Geleži
nės uždangos terminą. Straips
nis apie Georgijos valstybę 
baigiasi p. 165 paradoksu, kad 
balsavimo teisę turi visi 18 
metų gyventojai, lyg vyresni 
neturėtų tos teisės!

Daug naujo ir naudingo
Leiskit tikėtis, kad skaityto- 

dau^dalykų^ nežinomų" kitur?! jai ^P^ebės tiek klaidų ir 
plg. Gestapas, genocidas, gi’ti- neP^ s uz Jas- Užtat jie ras

Gutenbergo pavardė, kas buvo 
Aleksėj Peškov, kieno slapy- 
vardė yra Kastytis, J, Alau- 
šius, B. Prus, Morkus Guzdava, 
O. Birmantaitė... Tačiau neti
kėkit, jei rasit p. 289, kad bar
škuolė, labai nuodinga gyvatė 
ir gyvena Pietų Amerikoje, 
nes daug jų turime net Illino- 
juje ir Indianoje.

Neradau 7-me tome žinių 
apie žymų rusų rašytoją Mak
simą Greką, apie garsų pa- 
mokslin’nką Billy Grahamą, 
kompozitorius Grečaninov jau 
mirė.

Išvengta šališkumo
Redaktorius galima pagirti, 

kad straipsnių tūris ir turinys 
išlaikyti tinkamame lygyje. 
Biografijose sugebėta išvengti 
šališkumo, dargi .parodyta gal 
perdaug tolerancijos z tokiems 
Lietuvos priešams, kaip M. 
Gedvilas su visais ordinais ir 
medaliais, ir apostatams, kaip 
J. Gerulis, L. Gira. Kitų as
menų tam tikrais sumetimais 
nutylėta praeitis. Disonansą 
sudaro straipsnis apie greitį p.

476, paimtas iš kauniškės L. 
Enciklopedijos: vektorinis taš
ko ir kūno greičio apibūdini
mas bus nesuprantamas eili
niam skaitytojui. Greta papras
to greičio paaiškinimo, kaip 
kelio atlikto per laiko vienetą, 
buvo galima duoti būdingą 
greičių tabelę — bėgimo, plau
kimo, skridimo rekordų, laivų, 
traukinių, lėktuvų, automobilių, 
šviesos, garso ir t. t. greičių. 
O dar kampinis greitis, greičio 
matai ir vienetai, ir t. t. Netin
kamą terminą gazometras, p. 
58, nebuvo reikalo versti du- 
jomačiu: tai tėra dujų bakas, 
ir jam, mano nuomone, nerei
kėjo skirti tiek vietos ir deta
lių; dujomatis tai dujų skai
tiklis.

Žinodami, kokiomis sąlygo
mis dirbamas tas svarbus ir at- 
sakomingas darbas, būkime 

1 nuolaidūs pastebėtiems netiks- 
lulams ir dar nuoširdžiau palai
kykime Lietuvių Enciklopedi
jos leidimą. Tikiuos, kad ma
no atviros pastabos paskatins 
redaktorius dar patobulinti se
kančius tomus.

MARŲUETTE GELIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI. GĖLĖS VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
 (priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)

DR.IRENA KURAS
(Gydytoju ir Chirurgė)

KŪDIKI V IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

7156 South VVestern Avenue
(MEDICAL BU1LDING) 

l’iimad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Ofice tel. KE. 7-1108 
Res. tel. \VAibrook 5-3765

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4906

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

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. visa diena ir šeštad. vak.

Šeštadienis, kovo 3, 1956
— —

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujau adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. ltl.liauce 5-4410 

Rezid. telef. Gitovehill 0-0617 
Valandos: 1-8 p. in. ir 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. Cldffside 4-2896 
Rezidencijos: LArnyctle 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

(Kampus 47 th ir llermitage)
Val.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

1'oL ofiso GIL 6-5399, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8PEC. CH IR IRGI NFS LIGOS

2423 West 63rd Street
(Kampas 68id ir Artesian)

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-1 

Telef. TOwnhall 3-0959 
2534 VV’est 68th Street

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

______ skambina CEntral 0-2294.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51 st St 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 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 Wegtern Avenue 
Chicago 29, Iii. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrgbiia 7-0036

Rezidencijos tel. UEverly 8-8244

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spee. 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.

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STcvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvfl) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso ir buto tel. HEnilock 4-5815

DR. A. NARBUTAS -
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South We8tern Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą,.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South Western Aveuue

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

sekmadieniais uždaryta

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
8259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. VIetory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Rcpublie 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Ofiso telefonas — Klsbop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PRospect 0-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Aveuue 

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

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFFICE — 1166 DIVERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

Vai.: 2-5 ir 6-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bethany Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. AR 1-1493

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 tel. OLympic 2-1S81

nė, grižulo ratai, be to, su
prantama, visi Lietuvos istori
jos ir geografijos dalykai. Lie
tuviui ji yra nepaprastai tur
tingas žinynas, kuriame jis 
pamato daug pažįstamų ir ži
nomų veidų, randa daug ne
girdėtų dalykų. Enciklopedi
ją galima skaityti ištisai, kaip 
“premijuotą romaną”, nuo ku
ri© negalima atsitraukti po vi
durnakčio.

rfdeli's ir nelengvas Enci
klopedijos bendradarbių ir re
daktorių darbas reikalingas vi
sų mūsų paramos. Tai gali
ma atlikti rimta ir konstruk
tyvia kritika. Tuo pagrindu 
laikau savo pareiga nurodyti 
eilę trūkumų, kuriuos galima 
pataisyti ar jų išvengti ateity
je.

Spaudos klaidos
Pitmas dalykas — nemalo

nios korektūros klaidos, kurias 
pastebės kiekvienas skaityto
jas: juo daugiau jas turėjo 
rasti ir atitaisyti atidus korek
torius, ne būt'nai pats redak
torius. Spaustuvės klaidų yra 
daugiau, negu būtų dovanoti
na rimtame leidiny, ne dien
raštyje. Jų tarpe yra pavo
jingesnių klaidų, kurios galėjo 
būti nepastebėtos redaktorių: 
patomologija p. 156, t. b. po- 
1amolog:ja, fotometras p. 236, 
t. b. fatometras, fenelogija p. 
485, t. b. fenologija, automa- 
trisa p. 103, t. b. automotrisa, 
nuo motoro, ne nuo automato; 
lotas ir lynas p. 236 sujungti 
į vieną žodį. Ypač daug klaidų

labai daug naujo ir naud ngo, 
Jie ras, jei dar nežino, ką reiš
kia ava—avynas, laigonas, 
martmergė, šešuras, kur yra 
didžiausia paslaptimi gaubia- 
mas Atomgradas, kokia buvo

COLORADO

PETRIFIED FOREST

R A NCH

(Catholic Camp)
FOR BOYS

Ages 8-15, Limited enrollment, 
Catholic Camp. 2 four week terma. 

JUNE 17 — JULY 15 
JULY 17 . — AUG. 14 

$250.00 inęluding fee. Each term. 
For reservations or further In
formation please ivrite ranch 
direct, DEPT., F, or phonc for
brochures:

MELROSE 2-2679
Colorado Springs, Colorado
-3 sssnši r □ esrR ■ssc

PAKKHOLME SERVICE 
STATION

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

I ii f i t h’

18 ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna np- 
drauria. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wond St., Clilcago 9,
Illinois, tel. VI 7-2972

Ofice BAlbrook 5-2670.
Rez. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAI8A8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARGUE'TTE MEDICAL CENTEB 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—B ▼. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
specialybe chirurgines ir 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Tel. ofiso VIetory 2-1581
Rez. VIetory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ 4S IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.i 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiel

MES PRISTATOME ANGLIS BEI®™5- 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS i V

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-' 
kų ar keliasdešimta mylių. Reikale šaukite mus. i

. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraus tymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-70971

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 Wcst Marąuette Rd.

Telefonas REliance 5-18IV

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartį

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

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

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GIt.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. ir p enk.

6:30—8:30 vai. vakare 
Šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps vlršminčti telefonai
šaukite 5IIdway 3-0001

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-315

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vah 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-666* 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel- YArds 7-1821 

akinius.
j||l||lllįl|j^ Kreivas akis

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvS 
756 VVest 35th Street .

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, trt 
ėiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 ii 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

CRANE SAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. K. Pietkieuicz, prez.; E. R. Pietkieuicz, sekr. ir advokatas 
Mokame angštua dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimal veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr ir penkt. 9 iki 5: treč. uldaryta. o Seat, nuo 9 iki vidurdienio.

JONAS GR I HILU
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos

“Parduodam pigiau, tainom geriau”

J. G. TEL E VISION COMI’ANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Addreaa System) flinuomavimui

Tek ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare.
RutJ* 1326 So. 101h Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. HIm KRItUčELIūNAITĖ
(Gydytoja Ir Chlnirgč) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUAKRIJOS 
SPECIALISTĖ 

8760 Weit 71st Street 
(Kampas 71st ir California)

Tel. ofiso Ir re*. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal siisltsrlma

Z* P. ŠILEIKIS, O.P.
Orthopedaa - Protezistaa 

Aparatai-Protezai, Mod. ban-1 dažai. Spec. pagalba kojom 
(Arch Snpports) Ir t.t.

Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 63r<l St. Chicago 29, 111. 
Tel. PRospect 6-5084.S
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Remkitc dien. Draiijįį!

Palengvinu akių įtempimą, kur 
yra priežastis galvos skaudėjimo b 
svaigimo ir skaudančių akių karšči 
Atitaisau trumparegystę ir toliregy 
tę. Prirenku teisingai akinius VI 
egzaminavimai daromi su elektrlnia 
instrumentais, rodančias mažiausii 
trūkumus. Hpeciali atyda kreipiau 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad 10:1 
Iki 6 vai. Bekm. Ir treč. uždara

DR. S. VAITUSH, OPT.

DRAUGAS 

THE LITIIUANIAN DAILY FRIEND 
2334 8. Oakley Avė., Chleago 8. III. Tel. Vlrginia 7-6641; 7-6642

Skelbkitės “Drauge”! 

Kemkitc dien. Draugą!

Entered as Second-Class Matter March 21, 1916, at Chicago, Illinois 
Uode* the Act of March 3, 1879,

8UB8CRIPTION KATES 
18.00 per year outside of Chlcag 
$9.00 per year in Chicago A Clcer 
$8.00 per year in Canada 
Forelgn $11.00 per year,
H metų I inšn. 1 m6r

5.00 $2.75 $1.2

Member of the Catholic Press Ass'n 
Publlshed daily, czept Sundays, 

by the
Llthuanlan Catholic Press Boelety 
PRENUMERATA:
ChlcagoJ Ir Clceroj 
Kitur JAV ir Kanadoje 
Užsienyje

M < tams
$9.00
$8.00

$11.00
$4.50
$5.50

$2.50
$3.00

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių n 
saugo. Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turi 
neataako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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Popiežius Pijus XII

PASAULIO KOVŲ SŪKURYJE
Ilr. A. BALTINUS, Chicago III.

1. Roma ir Paryžius

Europos ir viso pasaulio kul. 
tūra sau jėgų semia iš dviejų 
šaltinių: senosios Graikijos ir 
krikščionybės. Dinaminis šios 
kultūros pradas kyla iš graikų 
pasaulio, kuris suvokia ir gy
venimą kaip nuolatos tekantį 
ir kintantį, o .statinį pradą su
daro krikščionybė savo nemir
tingumo, pastovumo ir amžinu
mo idėjomis. Dinaminis kultū
ros pradas gyvenime apsireiš
kia kaip nuolatinė pažanga, o 
statinis kaip senųjų vertybių 
saugotojas ir jų puoselėtojas. 
D'naminio prado simbolis — 
Paryžius, o statinio — Roma. 
Abu jie vienodai svarbūs kul
tūrai ir žmogaus gyvenimui, 
kurie negalimi be pastovių prin
cipų bei dėsnių ir be nuolatinės 
pažangos šių principų suprati
me ir įvygdinime. Tačiau yra 
laikų, kada iškyla vieno ar kito 
prado ypatinga reikšmė.

Mūsų “visų vertybių perver
tinimo” ir visų principų bei 
idėjų paneigimo metu, ypatin
gos reikšmės įgyja Roma, kaip 
tikrųjų gyvenimo vertybių, kul
tūros, ir gyver/mo pagrindų 
saugotoja. Kokia yra šių prie
šingų frontų kovoje Romos da
lis ir ką ji atstovauja, negali
ma šio klausimo čia apžvelgti 
visapusiškai. Trumpai tačiau 
šv. Sosto darbuotę galima api- 
būd'nti ka'p nuolatinę kovą dėl 
tvarkos ir taikos pasaulyje, 
dėl žmogaus asmens vertės ir 
tautų teisių gyvenime. Tai tin
ka visiems popiežiams, bet 
ypač Pijui XII, kurio 80 metų 
sukaktį šiemet švenčia visas 
krikščioniškasis pasaulis.

2. Popiežius Pijus XII taikos 
sargyboje

Pijus XII, sekdamas savo 
pirmatakų, ypač Pijaus XI, pa
veldėjimu, yra išvystęs nepa
prastai didelę veiklą taikai ap
saugoti ir — prarastai tarp 
tautų atstatyti. Šiai veiklai 
yra paaukotas visas jo gyve
nimas, sutapęs su laikotarpiu 
didžių sumišimų, grandiozinių 
kovų ir negirdėtų istorijoje ka
rų.

Antrojo Pasaulinio karo iš
vakarėse, kada abiejų priešin
gų frontų karo propaganda bu
vo pasiekusi savo viršūnę, pop. 
Pijus XII ragino išspręsti vi
sus priešingumus taikingomis 
priemonėmis ir susilaikyti nuo 
ginkluotos kovos šiais Telks
nį ingais ir neužmirštamais žo
džiais: “Su taika nieko nepra
rasime, bet karu gali būti pra
rasta viskas. Tepaklauso mus 
stiprieji, jei jie dėl neteisybės 
nenori tapti silpnais”.

Karo audrai siaučiant pir
miausiai Europoje, o paskui ir 
visame pasaulyje, Pijus XII ne
pailstamai stengėsi panaudoti 
visas priemones taikai tarp tau
tų atstatyti: kalėdines kalbas, 
diplomatų akreditavimus, įvai
rias audiencijas — vis ragin
damas valstybių galvas baigti 
kruvinas skeidynes ir atstatyti 
taiką pasaulyje. Šioje taikos 
veikloje ypač rė ksmingas san
tykių užmezgimas tarp šv. Sos
to ir JAV prezidento Roose- 
velto. Iš užsilikusio tarp jų la
bai plataus susirašinėjimo ga
lima spręsti, kokias milžiniš
kas pastangas darė popiežius 
taikai tarp tautų atstatyti.
3. Popiežiaus taškos pagrindai

Taiką pasauliui šiandien skel
bia ne tik popiežius, bet ir so- 
v'etai bei Vakarų pasaulis. 
Klausant šios taikos propagan
dos, žmonės gali būti suklai
dinti, neatskirdami, kur tikro
ji taika, o kur tik maskuota 
vilionė tautoms pavergti. Šios 
propagandos sąmišyje Pijus 
XII iškėlė tikruosius taikos 
pagrindus ir kelius jai pasiek
ti, nurodydamas neramumų šal- 
tinius ir pabrėždamas konkre- 
čiąją taikos pusę.

t •

Tikrosios taikos pamatus su
daro krikščioniškoji meilė ir 
teisybė: “Visos tautos sudaro 
vieną šųimą su bendru tikslu 
ir bendromis pareigomis... 
Kiekviena tauta yra pilnateisė 
tautų šeimoje”. Tikrajai taikai 
siekti turi būti pavartotos prie
monės, atitolinančios ir suma
žinančios karų priežastis: čia 
popiežius pasmerkė perdėtą mi- 
litar'zmą, palaikaritį tarp tautų 
nepasitikėjimą, ir utopinį paci
fizmą, migdantį tautas ir su
teikiantį drąsos užpuolikams. 
Iškėlė emigracijos reikalą gau- 
s ims tautoms, priėj’mą prie 
žaliavų šaltinių ir kitų priemo
nių tautų ūkiams bei pramonei 
palaikyti. Pasmerkė ir garbi
namąjį neutralumą ir pabrėžė 
teisėtą pareigą užpultoms tau
toms gintis ir kitoms joms pa
dėti.

Taip popiežius Pijus XII skel
bia visiems geros valios žmo
nėms taiką, pagrįstą teisybe ir 
krikščioniškąja ^artimo meile, 
taiką visoms didelėms ir ma
žoms, senoms ir nau joms tau
toms. Nė viena nėra išskiria
ma, nė viena negali būti pa
vergta, bet visos tarp savęs, 
turi solidariai dalytis tiek tur
tais, tiek ir kančiomis. Be šių 
pamatų taika negalima ir ne- 
įvygdoma.

4. Asmens pagarlm. — tautų 
sugyvenimo laidas

Tikrosios taikog ir laisvės 
pagrindus sudaro krikščioniš 
kasis mokslas apie nelygstamą 
asmens vertybę visuose žpponė 
se. Tik jis duoda įtikinantį 
atsakymą, kad su žmogumi ne
galima elgtis kaip su kokiu gy
viu, kad jam turime pripažin 
ti individualinę, socialinę, kul 
tūrinę politinę ir tautinę laisvę, 
kad nugalėtojai negali paverg
ti nugalėtųjų ir paneigti jų tei
sių asmeniniame, šeimyninia
me, socialniame ar politiniame 
gyvenime. s

Žmogaus asmens vertę ir jo 
teises yra paneigę visi totali
tarizmai : komunizmas, nacio- 
nalsocializmas, fašizmas it 
jiems giminingos srovės, ku
riems atskiras asmuo yra tik 
nereikšmingas ratelis didžiojo
je valstybės ar tautos mašine
rijoje. Šių pasaulėžiūrų atsto
vai, nepripažindami asmens 
teisių, pavergia ir tautas, ir yra 
nuolatinių karų priežastimi su 
visomis jų pasėkomis: koncen
tracijos stovyklomis, pabėgė
liais, turto ir dorovės sunaikini- 

, mu bei viso* gyvenimo sugrio
vimu.

11 V.RADIOSUl
(lempos-dalys-baterijos)
/V TAISYMAS , 
įnamuosedirbtuvėsej 

—-100% —
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Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams

DALYVAUTI STATYBOS FONDO BANKETE
t

Sekmadienį, kovo 18 d., 1956 m.; 6:00 v. v.
SHERMAN VIEŠBUTYJE. Clark ir Randolph gatvių kampas, Chicago, Illinois

l(sav. inž. A. Seminas)
L3130S.Hal$ted-DA6*6887j

Tokios pat pasekmės, nors 
ne tokiu brutaliu būdu, kyla ir 
iš kito kraštutinumo — libera
lizmo ir jo išraiškos kapitaliz
mo, pripažįstančio asmens ab- 
solivč ą, neribotą laisvę. Jieš- 
kodami neribotos laisvės, šių 
pažiūrų atstovai neišvengia
mai paneigia kitų, ypač silp
nesniųjų, teises, kas veda į 
nuolatinius susidūrimus tiek 
asmeniniame, tiek socialiniame 
bei politiniame gyvenime.

Nuo šių dviejų kraštutinumų 
mus apsaugo kr'kščion škoji 
asmens samprata, pripažįstanti 
nelygstamą asmens vertę, ta
čiau teigiant tiek atskirų as
menų, tiek socialinių grupių — 
tautų bei valstybių — palenki* 
mą Dievo įstatymams ir Jo 
tvarkai. Kas paneig'a šią sam
pratą, anksčiau ar vėliau pri
eis prie augščiau minėtų dvie
jų kraštutinumų su visomis jų 
pasėkomis.

Todėl pop. Pijus XII visomis 
savo kalbomis iškel:a asmens 
vertę: “Jei norime, kad taikos 
žvaigždė sužibėtų viršum žmo
nių, turime daryti visa, kas ga
lima, žmogaus asmeniui pripa
žinti tą vertę ir teises, kurias 
jam pradžioje yra suteikęs 
pats Dievas: — teisę į savo fi
zinių, moralinių ir dvasinių ga
lių išugdymą, teisę į Dievo pri
vatų ir viešą garbinimą, teisę 
į darbą, kaip būtiną gyvenimo 
šaltinį, ir teisę į laisvą gyveni
mo būdo parinkimą.”

Č'a atsiskleidžia šv. Sosto 
visuomeninio ar socialinio gy
venimo pagrindai, kurie gina 
socialinio teisingumo būtinumą, 
šeimos turto ir nuosavybės ne- 
l'ečiamumą ir apskritai viso 
asmens teisių pripažinimą. Ats
kiro žmogaus laisvė neturi pa
neigti nei Dievo, nei dorovės 
teisių nei kitų žmonių laisvės 
ir teisės gyvenimą ištobulinti.

Iš asmens pagarbos ir jo 
teisių pripažinimo yra kilusi 
plati popiežiaus Pijaus XII ka- 
ritatyvinė veikla, kurioj nebu
vo žiūrima nei į tautinius, nei 
į konfesinius skirtumus, bet pa
dedama visiems varge pateku
siems. Šv. Tėvas daugeliui yra 
padėjęs, medžiagiškai sušelpda
mas ir apsaugodama^ nuo per
sekiojimų. Karitatyvinei veik
lai sustiprinti jis yra įkūręs 
Popiežiaus Pagalbos komitetą, 
kuris veikia ir dabar. Jis'šel
pia ir l'etuvius pabėgėlius, stu
dentus Italijoje, o ypač Romo
je. Karo metu Pijus XII įkūrė 
specialų biurą žinioms rinkti 
apie karo belaisvius, jų šeiipas 
ir visokius kitus, pagalbos rei- 
kal'ngus. Tam tikslui naudo
jamas Vatikano radijas ir po
piežiaus diplomatinės pasiun
tinybės įvairiuose kraštuose. 
Darbo vaisiai dideli.

5. Mažųjų tautų teisės
Iš krikščion'škos žmogaus 

asmens sampratos yra lengvas

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

PIJUS XII IR LIETUVAITES

Popicžinus uiiriiriirijoje mūsų dienraščio bendradarbės, Lietuviu Ka
talikių Motėm (tiva.iizaeiju sujungus atstovės: dr. N. Bražėnaitė ir 

B. Šlepei \ 1 ė V ensku vienė

perėjimas į atskirų tautų ir jų Tėvas į Hagos kongresą nu
teisiu sampratą, nes tautos yra 
asmenų organiškos grupės. 
Kaip asmenys, taip ir tautos tu
ri savo nelygstamų teisių, ku
rių negalima paneigti dėl kitų 
tautų ekonom’nių, militarinių 
ar kultūrinių j ei kalų. Prie šių 
teisių priklau.: o a teisė į sava
rankišką gyv. almą ir to gyve
nimo tvarkymą pagal kiekvie
nos tautos ypat.ngus reikala
vimus.

Tai yra pagrindas, kodėl po
piežius užstoja mažąsias tautas 
ir gina jų teises prieš didžiųjų 
valstybių agresiją: “Teisingos 
ir garbingos taikos reikalavi
mas, sako popiežius, yra už
tikrinti teises į laisvę visoms 
tautoms, didelėms ir mažoms, 
galingoms ir silpnoms. Vienos 
tautos gyventi galimybė neturi 
virsti mirties sprendimu 1 kitai 
tautai”

Kitoje vietoje popiežius sako: 
“Nors mažos tautos yra pri
verstos pasiduoti didžiųjų ūki
nei įtakai, tačiau yra neužgin
čijamos mažųjų tautų teisės į 
politinę laisvę ir neutralumą 
ginčytinuose klausimuose tarp 
tautų.” O karo pabaigoje per 
radiją Pijus XII visam pasau
liui paskelbė: “Naujoji Europa, 
naujas.s ir geresnis pasaulis, 
turi įsikurti ant Dievo įstaty
mų ir Jo santvarkos pagrindų 
ir ant žmogaus asmens vertės 
ir tarp tautų lygybės pripaži
nimo principo.”

Kadangi tautų, ypač mažes
niųjų, laisvė yra lengviau ap
saugoja m i, sudarant laisvas 
tautų sąiunget, Šv. Tėvas to
kių sąjungų mintį palaiko ir 
skatina. Taip, pvz. Europos 
tautų unijos projektas rado 
Vatikane š ito pritarimo, šv.

Gražioji Sherman viešbučio salė
Naujos patalpos DRAUGO spaustuvei, red akcijai ir administracijai jau dabar statomos. 

Statybos Fondo vajus dabar eina pirmyn ir vie nas is svarbesnių vajaus parengimų yra šis ban
ketas. Dalyvaujant bankete yra geras būdas paremti Statybos Fondą.

Šis iškilmingas banketas paminės kertinio akmens šventinimą, kuris įvyks kovo 17 d., 1956 
m., dieną prieš banketą, šiame didžiajame bankete dalyvauja: J. E. Kardinolas Samuel Stritch, 
Chieagos arkidiocezijos arkivyskupas: Chicagos majoras Richard J. Daley, Vyskupas Vincentas 
Brizgys, ir daug kitų žymių Chicagos valdinin kų, biznierių ir profesijonalų.

Meninę programos dalį išpildys S. BARANAUSKAS; jam akompanuos A. Kučlūnas.
Kviečiame ir Jus dalyvauti, brangūs DRAUGO skaitytojai.
Biletų kaina $25.00 asmeniui: Prie stalo yra 10 vietų.

Užsakymus siųskite: KUN. VINCAS PARULIS, MIC.
2334 R. Oakley Avė., Chicago, III.

Mes siunčiame apdraustus siuntinius ) LIETUVĄ, Ukraijlnų, Rusija Ir 
Visus Rytų Europos kraštus. Pradedant 1956 m. dldelS nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J KAMIENSKI 
J ANIQU E TRADING C0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EX PORTO FIRMA.

Chicago, III. — 2314 W. Chicago Avė. Tel. BR. 8-6780 
Buffalo, N. Y. — 1162 Broadway. Tel. PI-1272 

Persiuntimo ir muitų mokesčiAi apmokami milsų įstaigoj. AHmoa 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite j mūsų įstaigų 

dėl informacijų ir kainaraėėių.
{įtaiga atidaryta kasdien, leltad. ir srkmad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

Kultūrinė kronika

siuntė savo pasiuntinį ir ant 
rojo kongreso dalyviams 
Romoje pasakė reikšmingą kal
bą, sukėlusią protestus komu
nistų spaudoje.

Taip šiais visuot'nio sumiši
mo ir kovos metais, šalia reli
ginio vadovavimo, kuris yra 
popiežiaus tiesioginis uždavinys, 
iš Vatikano visam pasauliui 
ateina tikri, drąsūs ir Nepajudi
nami nurodymai ir aktyvi veik
la kelyje į geresnius laikus tiek 
atskirų žmonių, tiek tautų ir 
visos žmonijos gyvenime. Po
piežius, ir kartu su juo visa 
Bažnyčia, šia mintimi meldžia
si, kenčia ir dirba.

KNYGA, KURIA JUS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba... 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

3.
Vilniaus ir Kauno universite-' 
tuose.

• Ktukcteras Sėo^Ulevičius,1 A a- Kaiim'eras Sčesnulevi- 
lietuv ų spaudos bendradarbis, Į ^-us labai rūpinosi miškų ap
mirė 1958 m. vasario mėn. 21 sauSa- JM atželdymu ir buvo la-

bai tvarkingas, rūpestingas tar
nautojas. 1932 m. ieėjęs į pen
siją apsigyveno Kaune kur įkū
rė d'delį bityną. Tremtyje, Vo- 
kiet joje, palaidojo savo žmo
ną ir su keturiais vaikais at
vyko į JAV.

Dukros Elena ir Laima ir 
sūnus Kazimieras globojo jį 
iki mirties. Gyvendamas Chica- 
goje daug skaitė r rašė. Daug 
jo straiprn ų buvo Drauge, 
Naujienose, Girių Milžinuose, 
ir Girių Aide. Vertingi jo strai
psniai liečią Dzuk'jos krašto 
praeitį. Daug rašė dzūkų etno- 
graf jos ir terminologijos klau
simais. Sudarė dzūkiška žo
džių žodyną. Taliko nemažai 
nespausdintų tankraščių.

Paskut’nia siais metais jau 
nerašė, bet mėgo skaityti dien
raščius ir L'etuvos Enciklope
dijos tomus* Buvo karštas lie
tuvis patriotas, ypatingai karš
tai mylėjo Dzūkiją. (A. Ru- 
kuiža).
uiimiimiiimiiimiimimiiiiiimmimiii
ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

d., sulaukęs 84 metų anžiaus.
Palaidotas Šv. Kazimiero kapi
nėse, Chicagoje. Gimė ir au
go Valkininkų parap. Trakų 
apskr. Namuose “darektoriaus” 
pamokymas nuvyko j Trakų 
Vidurin’ąją mokyklą, kurią ir 
ba'gė. Buvo pašauktas į rusų 
kariuomenę ir nugabentas į 
Rusiją. Atitarnavęs rusų ka
riuomenėje gavo Valstiečių Že
mės banke gerą tarnybą ir pa- 
sil ko Rusijoje, bet gyvenimas 
Rusijoje jam buvo ne prie šir
dies. Kiekvieną vasarą atva
žiuodavo į savo tėv'škę ir čia 
praleisdavo atostogas.

Atostogų metu ir vedė. Sva
jojo persikelti tarnauti į Vil
nių. Per pirmąjį Pasaulinį ka
rą savo namuose — Voroneže 
įkūrė lietuvių moksleivių ben
drabutį. Savo vyr. sūnų Kazi
mierą pasiuntė mokytis į lietu
vių gimnaziją Voroneže.

1918 m. vasarą su visa šei
ma sugrįžo į rusų ir vokiečių 
nualintą Dzūkiją.

Grįžęs savo apylinkėje pra
dėjo energingai veikti lietuvių 
tarpe. Valkininkuose suorgani
zavo parapijos komitetą, ten 
pa| ėjo girininko pareigas.

Užmezgė santykius su Miškų 
departamentu Vilniuje ir 1918 
m. buvo paskirtas Prienų miš
kų urėdo pavaduotoju su gy- 

' venviete Korliškėje.
Girininkaudamas Korliškėje, 

vyr. sūnų Kazimierą nusiuntė į 
Dotnuvos Žemės Ūkio Techni
kumą o jaunesnius į Alytaus 

, gimnaziją mokytis.
Trys sūnūs baigė austąsias 2334 Avenue

inžinerijos mokyklas ir visi CHICAGO 8, ILL.
trys dėste specialius dalykus'||||||||||m||||||||||||||||||||||||||||,|,||,|||||t

Romanas
ši knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra ĮkvSpimij 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviška žodj. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškas Knygos Klubo leidinys. 
311 psl., Broniaus Murino viršelis, 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

“DRAUGAS”

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė
Precin Photo Studio

INO.
EDVARDAS ULES, am, 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-248 J

Kovodamas su nutautėjimu, skaityk kultūros žurnalą

AIDUS
“Aidai” paties apsaugoti išsineštąją lietuvybės liepsną, 

gyvenant be tėvynės.
f

Prenumerata: visur 6 dol. metama

Adresas: 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Mūsų bankas buvo saugi 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, Washington, 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 Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tol.: VIrginia 7 - 6430

t
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Nauji muzikos leidiniai
VI. JAKUBRNAS. Chi: a^o, III.

KRONIKA

Malonu yaūymėti, kaJ žurna
las “Muzikos Žinios”, pilnai ut- 
likdanies savo pirminę paskir
tį, kap .argonininkų sąjungoj 
organas, kartu iiplėtė savo 
funkcijas, pavirsdamas' į turi- 
nin; muzikos žurnalų. Dar 
daugiau: kad ir kukliomis prie
monėmis ir, pagal galimumus, 
siauru mažtabu “Muzikos Ži
nios” pradėjo reguliariai le sti, 
kaipo priėr’.us vieną kitą muzi
kos leidnėlį; dažniausiai tą? 
yra paprasti, kasdieniško mo
kyki n ų chorų vartojimo daly
kėliai, tačiau kartais ncsibijo- 
įna atspauzdinti r r pcrrpauz- 
dintį ir sudėtingesnį kūrinį. 
Tuom yra nors iš dalies ui pil- 
do.r.'a mūsų kultūrinio gyvcn'- 
rno spraga ir tuom gali būti 
skinamas kelias platesniam 
mūsų kompozitorių kūrinių iš
vedimui į pasaulį, pradus dau-
glau lėšų ir padidinu 
cijos maštabą. Tas 
žinių” iškilimas yra 
susijęs su žurnalo

s >» os ak- 
"Muzikos 
glaudžiai 
vyriausio

redaktoriaus J. Kreivėno asme
niu, kuriam priklauso daugelio 
vykdomų žygių iniciatyva ir ant 
kurio pečių gula kone visas 
techniškas “Muzikos Žinių" re
dagavime ir administravimo 
darbas, atliekamas be jok’o at
lyginimo, šalia gausių kitų vi
suomeniškų pareigų.

Br. Jonušas. DVI LIAUDIES 
DAINOS mišriam chorui. Bro
nius Jonušas Lietuvoje buvo 
žinomas, kaip pirmaeilio Porci
jos pučiamųjų instrumentų or
kestro dirigentas, kartu gi sėk
mingas maršų kompozitorius, 
dažnas šios rūšies konkursų lai
mėtojas. Jis taipgi sėkm'ngai 
reiškėsi kaip choro dirigentas, 
daugiausiai tremties laikais: jis 
Hanau stovykloje vadovavo 
Dainavos ansambliui, kurį vė
liau, B. Jonušu: besiruošiant 
emigruoti, perėmė St. Sodei
ka; Chicagoje jis iki neseno 
laiko vedė Chicagos Vyrų cho
rą. “Dvi liaudies dainos” pa
tiekia mums gražius jo vokali
nės kūrybos pavyzdžius: "Na
mo, brolukai” dažnai buvo gir
dima per Dainavos koncertus 
Hanau stovykloje ir kitur Va
karų Vokietijoje. 1947 m. ši 
daina buvo įtraukta į latvių 
jubilėjinės dainų šventės pro
gramą, jų atspausdinta ben
dram rinkinyje ir atlikta per 
dainų šventę Valkos stovyklo
je. Kūrinyje mokamai išnau
dojamas choro skambumas, kar- 
t„ išlaikant liaudišką stilių. Ar
ti liaudiško stiliaus ir antroji 
daina “Kvrteliai sulojo”, kur iš 
paprasto antrininro (turavoji- 
mo) palaipsniui išsivysto įspū
dingas choro kūrinėlis. Abi 
dainos sudaro gražų įnašą į mū
sų chorų repcrtuaią. Pastebė
tina, kad p. Br. Jonušas, šalia 
savo specialybės kaip triūbinin- 
kas ir klarnietistas, dar studi
javo kompoziciją prof. J. Gruo
džio ir prof. J. Karnavičiaus 
klasėse Kauno Konservatorijo
je.

Bruno Mau kailis. MlsiOS 
JAUNIESIEMS. Kun. Bruno 
Markaitis jau yra pasireiškęs, 
ka’p pasaulietiškos muzikos 
naujoviškas kompozitorius su 
įdomia daina Aisčio žodžiais 
“Karaliaus šuo”, kuri įtraukta 
į pastovų Alice Stephens - Ste
ponavičienės choro repertuarą 
“Prieš Tavo altorių” yra ban
dymas pritaikyti k'ek naujo- 
viškesnį stilių religinei muzikai, 
skirtai vaikams. Šių mišių me
lodijos (solo balsui ar chorui 
unisonu) yra paprastos, nuo
širdžios, lengvai išpildomos.

Akompaniamcn'.as išlaikytas 
keturbal-.ėje formoje. Žiūrint 
griežtos mokyklinės harmonijos 
akimis, pavartotos priemonės 
gali iššaukti nepasitenkinimo: 
nors pilnai laikomasi tonalumo 
ir balsai vedami nuosekliai ir 
logiškai, tačiau apstu parale
lių kvintų, o taip pat ir sep
timų, kurios nev'suomet. išriša
mos ir dažnai eina paraleliai.

Š;ų pastabų autoriaus nuo
mone “Mišių jauniesiems” kūrė
jas neįurštų būti siu kurna?

už tai; pavartotą harrneniją 
neprieštarauja nei melod jai, 
nei religinei nuotaikai. Griežti 
barniem ki nuostatai yra neiš
vengiami harmoniją bedėsiant, 
tačiau įvarų “draudimų’ ga
lioj ras yra reliatyvus. Su
brendęs, jai nas kompozicijos 
adeptas įukt turi susiręsti ke-Į 
llą, kaip i.bristi iŠ modeminių, 
kra''tutin u stilių mai'atcs ir 
surast', tinkamą sprendimą, sau 
pasu'atytarn uždaviniui. Atro
do, kad kun. Br. Markaičiui 
šiuo at.cju tai bus pavykę: jo 
pavartota naujesnė harmonija 
neturėtų sutrukdyti mūsų jau- 
nimui šias “rn'š as” atlikti ir į- 
sijausti į kūr'n'ų religinę nuo
taiką. “Mis os jauniesiems” iš
leistos J. Narukyno (Chicago, 
III ) lėšomis.

r , B. ITDvĖa'čio DVI CIKS
ĖS.' -'Iriam chorui atstovau
ja panašų stilių, tik balsų vedi
mas išlaikytas griežto d.atoniz- 
mo stiliuje. Abi giesmės įdo
mios ir vertingos. Nepa'sant 
k'ctesnių sąskambių , balsų ei
ga primena bažnytinę muziką 
ir nesudaro didesnių problemų 
chorui išmokyti.

* * *
SI. Navickas. “MALDĄ”. 

Solo balsui, chorui ir vargo
nams. St. Navickas, senesnės 
kartos mūsų muzikas, tremti
nys šiuo metu gyvenąs Cleve- 
lande. Jis yra pasireškęs kaip 
kompozitorius dar Lietuvoje, 
harmonizavęs mūsų liaudies 
dainas ir parašęs keletą papras
tesnio stliaus fortepiono vei- 
kaliukų. “Malda” turi švel
nios lyrinės nuotaikas, parašy
ta gana sugebamai konvencio- 
naliniu stiliumi. Ji visdėlto ne
galėtų pretenduoti į origina
lumą: jos pagrindnė melodija 
kopi joja C. Sasnausko mėgia
mą ritminį piešinį.

Klemas Griauzdė. BALTIJAI. 
Solo balsui su fortepionu. Kle
mas Griauzdė yra Kauno kon
servatorijos prof. J. Gruodžio 
kompozicijos klasės absolven-, 
tas, gabiai pasireiškęs kaip cho-] 
ro dirigentas, o taip pat ir kaip 
kompozitorius. J's yra likęs 
Lietuvoje ir darbuojasi pana
šiose srityse. Solo daina “Bal
tijai” buvo pirmą kart Kaune 
atlikta Vincės Jonuškąitės kaž 
kokiame minėjime šių pastabų 
autoriui fortepionu pritariant. 
Kūrinys rodo gan pažengusią 
kompozicijos techniką, varto
jama naujoviška (nors švel
naus skambesio) harmonija ir 
komplikuotos figūracijos prie
monės. Ši daina tinka rimtam 
koncertui; ji stato nemažus rei
kalavimus dainininkui ir reika
lauja gero pianisto akompania
toriaus. Ją galima būtų klasi
fikuoti kaip “Poema solo” bal
sui ir fortcp'onai”. Šalia ne
abejotino įdomumo ir nuotai
kingumo "Baltijai” galima bū
tų prikišti kiek perdidelį kom- 
plikuotumą ir techniškų prie
monių įva’rumą pagal pasista
tytą uždavinį; yra tai dažnas 
reiškinys pa3 jaunus kompozi
torius, pasiekusius technikos ii' 
nevisai ekonomiškai besidžiau
giančius savo išradingumu. 
Mums tremtyje bug įdomu tu
rėti jaunesnės mūsų kompozi
torių kartos kūrybos pavyzdį, 
kinis gali liudyti ne tik apie 
gabumus, bet ir apie rimtą iš
mokslinimą, įgytą Kauno kon
servatorijoje, prbf Gruodžio 
klasėje. Darna “Baltijai” bu
vo išleista dar Lietuvoje; “Muz. 
Žinios” ją perspauzdino foto
grafijos būdu.

# *• *
LIAUDIES DAINOS, išėju

sios, kaip paskutinięjo “Muzi
kos Žinių" numerio priedas tei
kia mums įdomų pavyzdį ben- 
dradarb avimo lietuvio su... aus
tralu. 'Musų muzikas Jonas 
Zdanavičius, dabar gyvenąs 
Cicero, III., buvo karo audros 
nublokšta:; į Australiją, kur 
tarnavo Adelaidos miesto Vals
tybiniame radiofone. Ten jis 
susidraugavo su žymiu Austra
lijos muziku Horace J. Per- 
kini kur ii su^iaąvąjo J 2įdąiu-

o. R. V k aulo spalvotą lito
grafiją grąftją PASTORALĘ ir 
litografiją RAT$3 įsigijo Kon
greso biblioteka Washingtone 
sava nuolat, nei PANNEL. gra

fikos kolekcijai. Veną šio 
mūsų dailin nfco dąrfcą b.bliote- 

ka bu . o įsigijusi anksč-aų.
o Apie Lietuvą straipzu ų se

riją v krąįniečrų d enraštyję 
“Amerika” parašė dr. V. Sę- 
niutovič — Bertžnįj. Jis dau
giausiai paduoda žinias apie 
L'etuvos praeitį, paimtas iš 
L'etuvos Did. kunigaikštystės 
metrikos.

• Red. nžvėa Zujaus at-aįzdą 
ir jo veiklos aprašymą įsidėjo 
tremties rasų laikraštis “Prav- 
da”, aprašydamas LRKSĄ 70 
metų jubiįėjų. Medžiagą taw 
laikraščiui patiekė K. Vid kaus- 
kas.

© Romualdas Dumčluu, Det
roito un versiteto studentas, at
siunčia “Draugui” iš anglų 
kaltos išverstų moksl nių įvai
rybių. - *

• Albinas Gražiūnas., dr. Ka

zys Šidlauskai ir Algis Vedcc- 

kas sudaro Jury komisiją kon
kursiniam straipsniui “Idėjos 
vaidmuo kovoje su komuniz
mu”. Konkursą organizuoja 
“Jaunimo žygių” žurnalas.

Okupuotoje Lietuvoje
© Vilniuje dailininkų sąjun

gos valdybos rūmuose, vasario 
buvo suruošta “dail ninku dar
bų peržiūra”. Pagal pristaty
tuosius eskizus bus išrinkti dar. 
bai, ką galima siųsti į 1957 m. 
“vsąsąjunginę dailės parodą”. 
Peržiūroje savo darbus išsta
tė apie 50 įvairių sričių respu
blikos dailininkų. Iškeltas prof. 
Vyt. Mackevičiaus tapybinis es
kizas “1919 metai Lietuvoje”, 
skulptorių Kėda'nio ir Žūklio, 
taikomosios dailės specialistės

vič'aus užrašytomis lietuvių 
liaudies melodijomis ir suhar
monizavo solo balsui su forte- 
p'onu visą jų sąsiuvinį. Keletas 
dainų iš to rinkinio dabar iš
leista pr'e “Muz. Žinių”. Nors 
ir sunku laukti, kad tolimos 
Australijos muzika^ būtų paro
dęs gilesnio įsijautimo į mūsų 
liaudies kūrybos dvasią, bet 
harmonizacijos yra gan neblo
gos; jos išeina iš kiek paįvairin
tos konvencionalinės harmoni
jos ir turi išmokslinto muzi
ko antspaudą. Atrodo, kad 
australų muzikui kiek sunkiau 
sekėsi pagauti senoviškų tona
cijų atspalvius, kurių pėdsakai 
jaučiami kaikuriose iš čia pa
rodytų melodijų.

Liutkutės, vitražįsto Sočkog i:
kitų darbai.

• Dabiu ir šakių liaudies t?.t- 
sambiib Lietuvyje “švenča sa
vo ve-klos 15 m- sukaktį”, 
šią sukąkiį atžymėdamas an
samblis paruošė keletą koncer
tų. Durnaas a kouceUąs buvo 
1555. 3. H. Jo programoje — 
lietuvių liaudies dainų, šokių,
/fsiuvinių papročių nuentažas, 

‘“'Žirgeliai pak'ukytį”. Kitame 
dainų ir šokių koncertfe v lnie- 
c’ai supa.'indinti su gruzinų, 
lezginka, ukrainiečių — kaza- 
čaįiv, lenkų krąkovaku, taip 
pat choreografiniais vazde- 
bais “Duktė viena namie liko” 
ir “Piršlys”. Maskvoa dekado
je atlikti liaudies ansamblio kū
riniai sudarys trečią jubilėjinio 
koncerto programą. Iškilmin
gas ansamblio 15 m- sukakties 
nmė.pmąs skalbiamas įvykstant 
vasario 23 d. Ansamblis taip
at pradėjo ruošti naują cho

reografinį vaizdelį “Auksinis 
eterius”, pastatymas — ansam
blio. šok ų vadovo, Jį. Lingio.

• Vįlniąus filharmonijos sa

lėję buvo suruoštas simfoninis 
koncertas, kuriam dirigavo Ko
rėjos dirigentas Kąn San U. 
Buvo atlikta Čaikovskic 4 s’m- 
fonija ir Bęethoveno koncertas 
fortep’onųi su orkestru.

• Okupuotos Lietuvos kai

muose veiksią 463 kilnojamieji 
kinai, per juos bolševikai su
sirūpinę varyti savo propagan
dą. Miestuose taipgi plečiamas 
kino teatrų tnklas.
• Vilniau* radijo pranešimu, 

pedagoginės literatūros leidyk
la išleido šiuos vadovėlius: “Se
novės pasaulio istorija” — pen
ktoms ir šeštoms klasėms, “Vi
durinių amžų istorija” — 6 ir 
7 klasėms. Rusų kalbos grama
tika, — pradinėms mokykloms, 
Gimtasis žodis — 4 klasei ir kt. ji 
—- <

Šiemet pradinėms ir viduri
nėms mokykloms planuojama 
išleisti 122 pavadinimų vadovė- 
1 tl.

© Lietuvoje išlėktas "LT 
mokslų akademijos mokslinių 
darbų A serijos piimasis to
mas”. Jame n3gr nėjami pagal 
bolševikinę santvarką "visuo
meniniai mokslai”. Leid'nyje 
įdėti straipsniai: “Ekonominė 
darbo valstiečių padėtis Lietu
vos buržuazijos valdymo me
tas", “Žemdirbystė ir ž. ū. 
technika Letvvoje 13—14 am
žiuje” ir kt. Iš grožinės litera
tūros leidinių išleista V. Au- 
dronažos pjesė “Garbės žodis”, 
Kapn:0 pjesė “Dvejukė”, latvių 
rašytojo Upyčio knyga “Nau
ji šaltiniai” ir kt.
■J-*" 11 1 ' ‘“"TT ” 1  ........ ——   
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Jau iščįo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1803 
metu sukilimo, ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVĖS MEDIS

Reikalaukite visuose knygynuose, 
kaina tik $1.00 '

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS,
2834 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, 111.

Duoną ir Įvairius skoningas 
bulkutes kepa

BRUNB'S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatomo Į visas krautuves 

restoranus, taip pat iš-ir
siunčia Į visus artimuosius 

miestus.

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.
Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.

Choro vedėjas

K St8avi,"i,I^aSus’ DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

3OE3OI

/Įftį 1956 P-SdJOKUBkA
BfcgSu ****** IV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI

Pardavimas ir Taisymas

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 4102 Archer Avė., a» Mozart 
Tilr n*. nti.e Chicago 32. III. — Tel. i,A 3-8611Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mėn. piluą garan 

tiją — durbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

vinio aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitą firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-72$2

PRANAS KURSIS IR 
PAULIUS F. ENOZELIS

M O V i N G
lA. BENIULIS atlieka įvairius 
į per kraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir aitiinų atstumų.

Tel. BI 7-7075 arba 
RE 7-9812

aonoc
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P 0 P U L A R 
UTHUANIAN REGIPES

Surinko JUZE DAUZVABD1ENE

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZUOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

L MIGLINAS 
Telef. — HUmboid 6 1038

~=^gr^^===gi===;

Tai nepaprasta knyga. VlrS 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių garnį 
nimul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dienS, kuri dažnai pasakodavo apn 
lietuviukus valgius per Chicagos ra 
dijo ir televizijos stotis, surinko pa 
člus Įdomiausius lietuviškų valgiu 
receptus ir DRAUGAS juos išleidi 
labai parankioje fotnioje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirouo Knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
iiškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

••DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue,

CHICAGO 8. ILL
(iimititiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT- 

VIK Ų ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
aegali rainiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą . ir skuudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tĮ. Vartokite ją taipgi nuo skau- 
Ižiii nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos I’SORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
'.arppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
lžiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir tx t., taipgi 
rinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
drodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Jį yra gera gyduolė nūo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
eagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc..Ga 
ry. Ind.irDetroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order Į

t •' 'kVli ''k*'A. J -.1

LEGULO, Department D.
618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

Visiems verta perskaityti istorinį 
romanu

KRAiiy skerdynės
T tomaa 324 pusi.. kaina $3.00 

Romanas parašytas pūgai istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus ir vietoje' 
autoriaus surinktų, medžiagą. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei Ir gimtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 
teikta gražių prisiminimų, vaizdų.

Pažymėtina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynės Lietuvoje 
buvo premijuotas ir plačiai skaito
mos.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2331 So. Oakley Avė.. 

Chicago 8, UI.

SOPHIE BARŠKI
RADIO PROGRAMA

Iš WGKR stoties — Banga 1R90 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8.46 Iki »:S0 yal. ryte 
fiESTAD 8:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 y. 
SEKAI). H UJO—B:3O ▼. r. U etottee 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29. :t REmiock 4-2418 

7121 8o ROCKWELI 8T

YeL.EVIZMQ8 
ir Radio Aparatų Taisymai!

Sąžiningas ir garantnotM darbas 1 
M RIMKUS, 4617 S. Savyar St { 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037

Roosevelt Furniture Miegama Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Ui 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2910 W«ST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

FeUz Raudonis, sav. Ir menadžerla
Krautuve atidaryta ssk mad ten lala nuo 11 Iki
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
.................................................................................................................

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

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

Pradeki! Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taiicvtl šioja liet*«v’^k<jje

įstaigoje BRIGHTON SAYINGS and LOAMI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdraiiati Iki $10,(8)0.00

BRHilITON SAVIMiS AND LitlN ASS'N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė. 

CHARLES ZEKAS. Sec’s

Treėiad. » rvto iki 12 o 
Ketvlrtad. • vai. Iki 8 vak.

Taisome automobilių motorus, 
įlenkimus. Dažomo ir atliekamo Įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Parduodame akumillatorius, padangas ir kt. auuunoDuių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel. REpublic 7 9842. Namų tel. WAIbrook 5-5934
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PAX ROMANA
ST. ALŠĖNAS-GOLŠANSKIS, ClevelanJ, Dilio

Prieš 35 metus: 1921 m. lie
pos mėnesį Friburge, Šveicari
joje, įsikūrė tarptautinis Pax 
Romana sąjūdis. Jo branduolį 
3udarė intelektualai katalikai iš 
lspan'jos, Olandijos ir Šveica
rijos. Tie kraštai buvo neutra
lūs I Pasaul. karo metu. Įkū
rėjų noras buvo padėti univer
siteto katalikams toje organi
zacijoje susitikti, susipažinti ir, 
dirbant kartu, mažinti nac’o- 
nalizmo 3ieną ir vienų kitais 
nepasitikėjimą, susidariusį ka
ro metu. Tokiu būdu buvo su
kurta intelektualų sąjunga, 
šiandien apimanti 37 kraštus 
su 56 organizacijomis visuose 
kontinentuose. Studentų są
jungoje dalyvauja 47 kraštai 
su 77 organizacijomis.

Kas yra Pux R anana
Pax Romana tai nėra sąjun

ga individualių intelektualų, 
tai nėra t k pacifistų studentų 
pasaulinio masto draugija. Iš

lione į Romą Šventųjų metų 
proga. 1961 m. — studijų sa- i 
vaite: nagrinėjimas žmogaus 
teisių krikščioniškoje bendruo- j 
menėje. 1952 m. vėl studijų 
savaitėje nagrinėjama tėvų tei
sės į vaikų auklėj mą mokymą 
ir mokyklas, remiantis encikli
ka “Divini illius magištri”. 
Dar tais pačiais metais įvyko 
22-rag pasaulinis kongresas, jo 
tema “Un'versiteto misija”.

Tas temas čia suminėjome 
tam, kad būtų galima susida
ryti nors šiokį tokį vaizdą, ko
kie dalykai labiausiai Pax Ro
manai rūpi, nors straipsnio rė
mai ir neleidš'a patiekti ątsaky- 
mus nagrinėtų temų klausimais* 
Vadinasi, yra šaukiami kiekvie
nais metais studijiniai kongre
sai ab ejų organizacijų t. y. stu- j 
de ntų ir intelektualų, o kas 
treji metai šaukiami kartu abie
jų sąjungų pasauliniai ’ kongre
sai. Leidžiamas žurnalas “Pax 
Romana” 10 numerių per me-

tikrųjų, tai yra pasaulio inte- j tus t. y. kiekvienam akademi- 
lektualų federacijų unija ar niam mėnes'ui. Jame telpa 
konfederacija. Dar daugiau, įvairios studijos ir informaci- 
ji siekia formuoti gyvenimą ap- jos. Žurnalas leidžiamas tri- 
lamai ir plėsti konstruktyvią mis kalbomis, taip pat leidžia- 
krikščioniškųjų organizacijų, mas bibliografinis biuletenis 

leidžiami

Ar alta; YČI*. IVAKIIOE, ILL.

Jos vitlų suprojektavo ir įvykdė dail. K. Varnelis. Ten jo pastatyti trys altoriai, komunijos grotelės, spe
cialiai padalytos žvakidės,'tabernakulis ir net smulkesnieji sanktuariuino įrengimai, kaip sedilija. sakykla, 
ir 1.1. Tos parapijos klebonas kun. G. E. Shea, airis, yra didis lietuvių bičiulis. Jam parapijos darbe talkina 

kan. F. Kapočius.

Gimę genijais
Biografai pasakoja nuostabų 

dalyką apie Mozartą: buvo įpu
sėjusi naktis, visi ramiai miego
jo, kada štai foitepiono garsai 
prižadino visus iš gilaus mie
go. Pabudę tėvai valandėlę 
klausėsi, paskui, atsikėlė ir už
degė lempą, ėjo žiūrėti kas ten 
skambina.

Jų sūnus Mozart, kur s tada 
teturėjo trejus metus su keliais 
mėnesiais, sėdėjo prie fortepio- 
nono ir skambino nuostabius 
motyvus. Vaikutis pastebėjo tė
vus tik tada, kada buvo apka
bintas ir išbučiuotas. Ar jų 
sūnus bus didels kompozito
rius? Šiandien jau nereikia at 
sakymo. I

Visai neseniai panašus įvykis 
pasikartojo Milane, Italijoj. Tė
vas Lidas prieš eidamas gulti 
panoro pasitikrinti, ar jo dukre
lė Janetta jau mieganti. Koks 
didelis netikėtumas: Janetta, 
stovėdama ant lovos, mosikavo 
rankytes lyg sekdama tolumoje 
g rdimą ritmą; ir buvo taip už
siėmusi, kad net nepastebėjo 
prie lovos stovinčio tėvo. Po va
landėlės tėvas ją užklausė: “Ką

darai, dukrele?” Mažytė atsa
kė: “Ar negirdi muzikos? Aš 
diriguoju dideliam orkestrui.”

Sekanč ą dieną tėvas nuvedė 
dukrelę pas gydytoją patikrinti 
jos sveikatos. Janetta jautėsi 
gerai. Gydytojas, radęs ją vi
sai sveiką, nustebo tokiu dide
liu tėvo rūpestingumu.

Janetta, pamėgusi muziką, 
klausydavosi kasdien gąrs’ųjų 
simfonijų, transliuojamų radijo 
bangomis, kurias ji atydžiai 
sekdavo ir mintimi diriguodavo.

Jauna merga’tė, pastudijavu
si trejus metus muziką, ketvir
tuose jau d'rigavo Barcelonoje, 
Ispanijoj, 9-ją Beethoveno sim
foniją, nustebindama trisdešim
ties tūkstančių klausytojų mi
nią. B. M.

Mašinų peršvietimas

National Bureau of Stąn- 
dards, valstybinė JAV įstaiga, 
sudarė naują prietaisą, kuriuo 
galima peršviesti dirbantį au
tomobilio ar lėktuvo .motorą ir 
stebėti, kaip jisai veikia. Per
švietimas daromas rengeno 
spinduliais (X-rays).

“Scrinium”. Be to. 
dar kiti leidiniai.

Kovo 7 diena yra Šv. Tomo 
Ak v. šventė. 1953 m. Pax Ro
mana pasirinko savo globėju 
Šv. Tomą ir paragino jai pri
klausančias organizacijas kiek- 
vieąais metais kovo 7 d. pami
nėti Šv. Tomą ir tą šventę pa
naudoti Pax Romanos idėjų po- 
puliariniirCi plačiojoj visuome
nėj.

Vyriausiąjį Pax Romana ko
mitetą sudaro abiejų sąjungų 
pirmininkai, vicepirmininkai ii

dav£ materialinę pagalbą į var
gą patekusių kraštų studen
tams katalikams. Po karo jos 
energija buvo nukreipta į pa
stangas padėti nukentėjusiems 
vokiečių ir austrų studentams 

‘.r padėti atstatyti po civilinio 
Ispanijos karo sugr autus uni
versitetų pastatus.
Egzilinės ateitininkijos 

Pax Romanoj
vieta

jas, įsteigiant vieną federaci- Protestantai, anglikonai ir orto-

kryptį, atsižvelgiant į savo tau
tinių federacijų tiešioginius rei
kalavimus. Tai ir padaro Pax 
Romana gyvą.

Patyrimas yra parodęs, kad 
yra neįmanoma suformuoti tei
singą plačiąją viso krašto ka
talikų opiniją be gerai organi
zuotų ir gerai paruoštų inte
lektualų federacijų. Geras ka
taliko studento paruošimas ne- 
galmas, jei jis yra izoliuotas 
nuo didžiojo ir plačiojo katali
kų tarptautinio judėjimo. Jam 
reikia tokios bendruomenės pa
ramos, kurioje dalyvavimas. generaliniai sekretoriai, iš viso 
duotų gerų pavyzdžių, tarpusa-Į šeši žmonės. Yra įkurti sub- 
vio draugystės ir užkrečiančioj sekretoriatai, kurie rūpinasi 
entuz azmo. Dar daugiau,. specialios reikšmė" uždaviniais, 
kiekvieno krašto tokiai kat. or- Jie renka informaciją, skelbia 
ganizacijai yra interesas ben-1 studijas. Pax Romana turi 5 
dradarbiauti su kitomis, pasi-, bendruosius 
keisti idėjomis, palyginti j studentų, msijų, “Pro Oriente”, 
patyrimus ir vieni ki- Į universitetų, spaudos ir sociali-
tiems padėti. Užtikrinti besi
mokančio katalikiško jaunimo 
pilną dvasinį intelektualinį, so
cialinį ir profesinį išs'vystymą 
yra pagrindinis rūpestis kiek
vienos. katalikų intelektualų 
grupės, nežiūrint ar ji būtų 
Londone, Romoj ar New Yor- 
ke. Pax Romana ir atlieka tą 
uždavinį tarptaut'ne prasme.
Jos pagrindinis uždavinys ir 
yra būti jungtim tarp įvairiiĮ 
kraštų katalikiškųjų intelektu
alų federacijų. Tačiau, jos lie
ka visiškai autonomiškos ir iš
laiko tikrą ir pilną savo indivi
dualybę, atitinkančią, kaip daž
niausiai ir yra. tos ar kitos tau
tos charakter'ui ir universite
tinio gyvenimo tradicijoms. 

l’ax Romana darbas
Popiežius skiria kardinolą 

Pax Romana protektorium, bet 
bendra bažnytine parama, iš
skyrus specialius atvejus, rū
pinasi diocezijų ord narai. Ypa
tingai tas 'oendradarbiavimas 
tarp hierarchijos ir pasaulie
čių yia reikalingas šiandien, 
kai intelektualų katali
kų sąjūdis sutinka sąlygų ir 
problemų, kokių nėra turėju
sios praeityje. Popiežiaus ra
ginimas išplėsti katalikiškąją 
akciją turi remtis v'sais tikin
čiaisiais, o ypatingai išmoks
lintaisiais. Visas krikščioniš
kasis pasaulis supranta inteli
gentiškųjų profesijų įtaką.

Kaip bendradarbiaujama Pax 
Romana rėmuose? Kiekvienais 
metais šaukiamas tarptautinis 
kongresas, kuriame diskutuo
jama, kuri nors aktuali tuo 
metu problema. Sakysim 1935 
m. tema buvo “Religin's stu
dento auklėjimas”; 1936 —
“Spauda, kinas, radijas”; 1937!

“Nedarbas profesijose”;
1938 — “Katalikškoji studenti
ja ir komunizmas”; 1939—“Uni
versiteto vaidmuo tautinėje ka
talikų akcijoje". Po karo pir- 

* mas s kongresas įvyko 1950 m. |LM, 
Amiterdame »u pdųpimiuč kfe- ^gį-

Kiekvienas kraštas, kuriame 
ateitininkai gyvena, yra atsto
vaujamas Pax Romana sąjūdy
je. Pax Romana yra sudaryta 
iš katalikiškų studentų ir inte
lektualų organizacijų ir federa
cijų pagal valstybes. Tas-prin
cipas gyvenimo praktikoje pa
sirodė teisingas ir pozityvus. 
Tuo būdu, kraštuose, kur buvo 
kelios nepriklausomos kat. stu
dentų organizac'jos, jos susi- 

subsekrstoriatus: jungč į federac.jas, kad galė
tų įsijungti į didžiąją tarptau
tinę federaciją. Sakysime, Če
koslovakijoj buvo 5 kat. stu
dentų organizacijos: čekų, kro
atų, vokiečių, vengrų ir slo
vakų. Pax Romana aktyviai pa
rėmė jų bendradarbiavimą, ku
rs padėjo lyginti tarpusavio 
tautinius priešingumus ir su
glaustomis gretomis įgalino 
dirbti didesnį darbą. Panašus, 
bet nevisai toks atvejąs buvo 
ir Anglijoje. J A Valstybėse tas 
principas pasitarnavo apjungti 
pąsk'ras kat.* stųd. orgapizar i-

nės akcijos, ir eilę profesinių 
subsekretoriatų. kaip medikų, 
teisininkų, literatų, ir t. t.

Generalinio sekretoriato 
funkcijos

Akademinių metų bėgyje gen. 
sekretoriatas palaiko ryšį su 
įvairiom tautinėm federacijom 
padėdamas, kai reikia, sugesti
jomis, patarimais, literatūra ir 
kartas asmeniniais vizitais. 
Buvo atvejų, kur Pax Romana

SKIP’S
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONE$ — WALBRQ0K 5-8202
KOVO 1, 2, 3 DIENOMIS

SEIF
SERVICE

MARTELL THKEE STĄR COGNAC Fifth $4.98

DURELE, Im porteri French Braudy Fifth ‘S3-29

WIIITE UOKSE KOOTUH Ūth $4 -49
GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4.89

CALVADOS, 90 Prouf Impurteil Fifth $0.29

KIJAFA WINE 5th $-| .69

UINZANO VERMOUTH
Swee,t o r Dry Fifth» $1.39

FLORA DELLE ALPIU
Curdial, Fifth $6-95

1913 VINTAGU, Importe:! Grupe YVine Fifth $1.89

IIE1NEKENS IMPORTED BEER. Uase 
of 24 bottle^

ją, pavadintą National Federa- 
tion of Cath. College Students.

Mūsų ateitininkai neatstovau
ja nei Amerikos, nei Anglijos, 
nei kito krašto, kurio universi
tetuose jie studijuoja. Jie yra 
katalikiškos Lietuvos atstovai. 
Mūsų buvimas tame internacio
nale reiškia Lietuvos pripažini
mą, pasmerkimą okupantų 
smurto. Tai turi didelės poli
tinės reikšmės, ypač turint gal
voje, Pax Romanos tos rūšies 
svorį ne tik kiekviename krašte, 
kur* yra katalikų, bet ir jai 
bendradarbiaujant specialiais 
klausimais su Jungtinėmis Tau
tomis ir esant J. T. agentūros, 
UNESCO nariu, žodžiu, ateiti
ninkams priklausant Pax Ro
manai, mes net'esioigin'ai esa
me įkėlę koją į J. Tautas. Atei
tininkų dalyvavimas Pax Ro
manoj, įgalina mus palaikyti 
ryšį su pasaulio intelektuali
niais kat. sluogsniais, geriau 
sekti paskutinius jų m'nties 
laimėjimus ir gauti talkos mū
sų reikalams. Tai mus ir įpa
reigoja išlikti lietuviais, ruošti 
kat. studentus, t. y. būsimuo- 
sus intelektualus, katalikiškos 
minties atgaivinimui Lietuvo
je.

Ne vien katalikai yra susior-
ganižavę į tarptautinį junginį, ti

doksai studentai seniai suforma
vo tarptautinę uniją — Sfcu- 
dent Christian Movement. Žy
dai turi savo .organizacijas, 
socialistai ir komunistai irgi yra 
organizuoti tarptaut’niu mas
tu.

Baigiamosios pastabos
Pax Romana yra daug nu

dirbusi vienybės kryptimi, bet 
dar daug reikia dirbti. Ši or
ganizacija siekia apšv.'eta, mo
kslu išguiti diletantizmą krikš
čioniškosios doktrinos srityje. 
Ugdant gerą valią stengiamasi 
įgyvendinti Pax Romanos šū
kį : “Pax Christi in regno Chris
ti” — Kristaus taika — Kris
taus karalystėje. Metodas tai 
krikščioniškai taikai pasiekti: 
pirma turi ateiti Kristaus ka
ralystė, kad ateitų Kristaus tai
ka, o tuo pačiu, maža mūsų 
tauta susilauktų ramybės ir 
taikos. Pax Romana, kaip iš 
vardo jau matyti, siekia tai 
kos, ir tai taikai pasiekt', bu
ria visus katalikus ^ienybėn, 
kurios ir mums lietuviams ka
talikams be galo trūksta. Tai
ka ir laisvė tik tada egzistuoja, 
kai ji yra atremta į Tiesą. Mū
sų svarbiausia pareiga tą Di
džiąją Tiesą pažinti ir Jos siek-

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
♦ -* . I-

1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 
Taupykite nors dalį.

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

Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 VVEST CERMAK ROAD 
TeL VIrginia 7-7747

JOHN T. KAZANAUSKAS. Prea.

Chartered and Snpervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto Iki 8 vai. vak. Seštad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

INLOME

TAX
SEKVICt

PRANAS SALEMONAVIAIUS
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.)

Susitarimui skambinkite — VIctory 2-3486
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad.
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki 9 vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

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

Imsiąs nmMsrra
15 TOLI IR ARTI

NAUJI OH>£U TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTYK ĮRANKIAI 
Ilsų Merų PATURIMAS-MUS IRSĄtlNIR6ASPATARNAUNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2032 69 S+. CHICAGO 36. Tel. UAIbmok 5*9209

>■ 1 < . i .

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitua. Pasinaudokite.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
• B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki 810,808.08 
IK

t

„ Paskolos Duodamos Kam, {gijimui 
Lsngvomis S,lygomis

CHICAGO i SAVINGS 1 LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

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

DIS1RICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 So. Halited Street Chicago 8, Iii

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halited St. Chicago 8, IU.

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 
States Gov. Bunds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Goveriunent, • kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

Atsargos Fondas..................... #4,500,000.00

CHARTERED AND SUPKRVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Memher of Federal Savings and Loao Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEVVICH, President

Įstaigos valandos: Kaadien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

ŠIAM)
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MiS
AND LOAN ASSOCIATION 

* OF CHICAGO
4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 

PrIONI: VIrginia 7-1141
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St. Džiugo Keturi valdovai
DANUTE LIPCI OTfi, Chicago III.

Stasys Džiugas, Keturi val

dovai. Iliustravo VI. Stanči- 
•kaitė. Išleido Lietuviai Salezie
čiai, Castelnuovo Don Bosco, 
Italija. Tiražas 1500. Kaina $2.

Skundž.amės, kad tvaikams 
skirtų, gražiai išleistų knygų 
neturime, kad neįkandame iš
leisti, ta'p, kaip amerikiečių 
leidyklos lenktyniuodamos vai
kams patiekia: spalvingas, 
gražiai įrištas, gero popieriaus 
ir su daugybe iliustracijų.

Stasys Džiugas parodė, kad 
dedant pastangų, užsispyrus ai 
ko siekiant ir savo daug pri
dedant, galima ir tai padaryti. 
St. Džiugo antroji knyga vai
kams “Keturi valdovai’’ akiai 
patraukli, puikiai išleista, šva
riai ir masinančiai atrodo.

“Keturius valdovus” reikėtų 
priskirti pasakos žaniui, nors 
to autorius nepažymi. Pasako

jos apdaras išsiūtps 
yidabro žvaigždėm.s.” *

(Ten pat 25 p.)
Kitur žiemą pavadina “ne

kviesta, grubi viešnelė”, tačiau, 
kaip tai toli nuo “Kerėplos” ar 
“Niekšo”.

Kiti vaikų literatūros auto
riai labai švelniai vaikams pri
stato tuos suasmenintus ar ne
suasmenintus metų laikus. Pa
imkim porą pavyzdžių iš Leo
nardo Žitkevičiaus “Saulutė de
besėliuos”.

“Sudiev, žiemuže baltaveide, 
pas mus viešėjusi taip mie-

/lai”...
Apie rudenį:
“Ei džiumo, vai tai džiumo — 
tai bus juoko, tai gražumo: 
tai pašvilpausim kartu”.
O Vytė Nemunėlis kaip švel-

duomenys, apklausinėjimo būdu 
surinkti iš jaunimo, atsižvelgia
ma į naujosios pedagogikos 
(pvz. Montessori) patyrimus, 
duodami patarimai kaip paruoš
ti vaikus atskirų amžių grupių 
— tarp 5 ir 12 metų. Knyga tu
ri 82 puslapiu. Kaina — $1.

Balionu Vilniaus padangėje

Lietuvoje pirmą kartą pakil
ta balionu, kaip skelbia “Švy
turys” (Nr. 21/1955), 1809 m. 
sausio 25 d. Vilniuje. Pakilo 
juo į Vilnių atvykęs oreivis P. 
Robertsonas. Pats balionas tu
rėjo apie 12 kubinių metrų tal
pos. Balionui pripildyti reikėjo 
pavartoti eilę sandariai uždary
tų statinių su geležies drožlė
mis ir vandeniu. Leidžiant į a- 
paratą sieros rūgštį, jame išsi
skiriantis vandenilis švino vamz 
deliais tekėjo į balioną. Toks 
primityvus dujų gavimas sukė
lė sunkumų, kadangi oras tuo

metu Vilniuje buvo šaltas ir 
vanduo; užšaldamas aparate, 
lėtino dujų išsiskyrimą. Gausi 
vilniečių minia stebėjo balioną, 
pakylantį į debesis, kol jis din
go iš akių. Matomumas buvo 
toks blogas, kad per dvi pėdas 
aeronautas nematė ne tik ba
liono, bet ir pintinės, kurioje 
sėdėjo. Apskaičiavimai parodė, 
kad debesų sluogsnig turėjo 
apie 425 m. storio, kuriuos ba
lionas praskrido per 65 sekun
des. Horizantalus baliono grei
tis siekė 16,2 km. per valandą. 
To meto požiūriu toks greitis 
buvo labai didelis, ir aeronau-' 
tas susirūpino, kad “skridimas 
nepakenktų akims”. Pasiekęs 
4,000 m. augštį, balionas ąkrie- 
jo apie 5 minutes, bet, nusto
jęs didelės dalies dujų, pradėjo 
leistis. Debesyse dujos atvėso 
ir dar labiau sumaž'no tūrį. Ba
lionas, dideliu greičiu leisdama
sis, laimingai nutūpė viename 
Vilniaus sode.

"Tiesos serumas"
negeresnių už degtinę

Kolonados teismų psichiatras 
dr. J. Macdonald laikraštyje 
“Journal of Criminal Law” tvir
tina, kad vadinamasis tiesos se
rumas nei kiek geriau nepriver
čia žmogų pasakotis tiesą, kaip 
stambesnė porcija degtinės. Tie 
vadinami tiesos serumai yra

daugiausiai barbitūratai. Juos 
leidžiama injekcijų būdu, bet ir 
po tų injekcijų atkaklus nusikal
tėlis vistiek gali meluoti slėpda
mas savo nusikaltimą.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNĖNAS

6402 8. Falrfield Avė., Chicago 20 
(3-člaa augfttus, durys po kairei, arti 

SS-čiOB gatvčH ir Califoinla Avė.) 
duoda tremtinys prieš karą baigęs
Čikagos universitetą.

I ilol. 25 et. vai. — privačios.
VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

jimas prasideda: “Labai toli, niai prakalba vaikams pasako- 
už žaliųjų miškų, už plačiųjų damas apie Rudenėlį, Žiemą ir 
marių, kur siekiasi dangus su jos pasakiškumą.
žeme, ten amžinai žaliuodavo 
pievos ir miškai... Pievose kiš
kiai šoko suktinius, lapės kar
tu su vilkais kėlė šaunias ves
tuves. Visi žvėrys ir paukščiai 
gyveno draugystėje. Tai buvo 
aukso kraštas ir laimės šalis”... 
Šalyje gyvena karalius, kažko 
neramus ir nepatenkintas. Jis 
šaukiasi keturių žynių, kad jie 
išspręstų tą jo nerimo priežas
tį. Žyniai nesutaria, kaip jie tu
rėtų atsakyti, tačiau jie visi pa
nori valdžios. Karalius, visa 
tai jausdamas, paveda jiems 
savo valstybės valdymą. Kiek
vienas jų gauna lygią dalį, nors 
jų vardai skirtingi: Pavasaris, 
Vasara, Ruduo, Žiema. Mat, 
pats karalius beesąs “ilgi,-ku
pini amžinos laimės Metai”, ku
rie, perdavę valdžią pavasariui, 
iškeliavo į “mėlynus tolius”.

Autorius aptaria kiekvieno 
valdovo viešpatavimą, vieno il
giau, kito trumpiau. Aptari
mai gamtiški, realūs ir statiš
ki. Pavasaris ir Vasara praei
na ramiai. Ruduo gi pasirodo 
įpykęs ir širsta, nors jam val
dyti niekas nephiešjtarauja. 
Žiemą, tą “baltą Senį” išvadi
na “akiplėša”, “kerėpla”, Šiau
rės lokiu”. Tarp jo ir žiemos 
vyksta susirėmimai. Žiemos 
kaip ir nematom. Autorius ją, 
vos įkopus į valdžią, išveda 
poilsiui.

Pasakiškumo duota nedaug. 
Vaikus suvilioti, patraukti, su
įdominti mažai kas pasisteng
ta įpinti. Fantazija apkarpyta, 
skurdi. Pradžioje užmesti met
menys neišnaudoti. Užuomaz
gos besiskleidžiąs pasakišku- 
mas pereina į kasd’eninį sausą 
pasakojimą, kuris baigiasi mįs
le: “Jei mes Metų paklaustu
me, kodėl jie tada nebuvo lai
mingi, vargu ar atsakytų.

Negali atsakyti į šį klausi
mą nei vaikas, nei jam į pa
galbą atėję tėvai. Rėkia ma 
nyti, kad pačiam autoriui toji 
mįslė buvo neaiški, o gal iš

“Krenta lapai uosio, krenta 
/lapai klevo, 

dėdė Rudenėlis žemėn atke
liavo...”

Galima būtų surašyti dar 
daugelį rudens ir žiemos cha
rakteristikų, kurios daug kuo 
skiriasi nuo "Keturių Valdo
vų”. Tai, kaip pabrėžiu, nauja. 
Kažin tik kaip tą naujumą nu
tiks mūsų vaikai.

Knygoje kalbama apie Me
tus ir metų laikus apskritai, 
niekur niekuo neprimenant vai
kams paliktos Tėvynės. Gal 
dėl to ir tas pasakojimo šal
tumas, atsietas nuo įprastos 
lietuviškos šilumos ir giedraus 
vaiko pasaulio. Aišku, auto
riaus valia pasirinkti temą, ją 
regzti, kaip jam patogiau. Vi
sai neprivalu kiekvienoje kny
goje kalbėti apie Lietuvą, ta
čiau tas, kuris skaito, tų užuo
minų jieško, ypač tokioje puoš
nioje vaikų skaitymo knygo
je.

Kalba vietomis kiek grubi, 
neišdailinta, neišlyginta.

Iliustracijos, išryškindamos 
tekstą, sukurtos pagal St. Džiu
go pasakojimo stilių. Jos ne
pasižymi formų švelnumu, nors 
jos įvairios, gražiai sukompo
nuotos ir sultingos spalvomis, 
bet mimikos išraiškomis (žynių 
veidai, ruduo, žiema) sudaro 
bauginantį visos knygos, foną, 
kuris pats savaime gal ir nebū
damas blogas, vaiko pasaulin 
vargu ar įneš džiuginančios 
giedros ir pasitenkinimo.

JUČUS SISTERS RESTAURANT f 
(Naujai) dabar atidarytas J

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių f 
lietuviškų valgių. Atidarytas _per visą naktį. | 

29 metai toje pat vietoje. "
1608 W. 47th S»„ Tai. U 3-9670

STASfS METRIKIS 
Savininkas ir krautuvės 

įsteigėjas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje.

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY -
4035 So. Riehmond St. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.
........... .......... ......................

^hxkxkkk><h>o<><k><><><xxxxx><xx><><xkkxx><xxxkkkxxxxkxxkxxxx><>o

K. GASIDiNASj"™
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkta savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . TeL REpublic 7 - 6329

°000000000<X>(X)(X>00000(XKXK>00<X>0«XHXXK)<XXXXX><XKK»<XX)r

Jau virš 15 metų 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

METRIKIV 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVĖ
1894 West 471h Slr.

Arti Wood Str.
Chicago 9, Illinois 

Telef. Yflrds 7-8393
VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 

VALGIŲ BŪSTINE

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus i® katalogų, iš
valome i ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%.. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO.

3741 W. 26th Street, 

CHICAGO, ILL.

Tel. CRavvford 7-2126

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
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.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICMIC GROVE
83rd and Willo\v Springs Road,

Willow Springs, Illinois

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas

1805 West 46 Street

Chicago 9, BĮ.
Telef: LAfayette 3-3086 

Gamina Juostas, takelius, Juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms. Taip pat galimi 
gauti ir knygų.

AR NORITE BŪTI KUNIGAIS?
T8vų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus J kunigus. TSvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitSs po Panelčs Švenčiausios vėliava; 
stokite | T6vų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite novicių vedSjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigBte, klek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Laišką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AB NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus } brolius, kurie 

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

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcijato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN fflLLS SEMINARY, 
CLARENDON fflLLS, ILLINOIS

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą .

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

Religinis vaikų auklėjimas
Ch:cagoje esanti knygų lei

dykla Fideg (jos vadovybėje 
dirba lietuvis J. Vilimas) iš 
spaudos išleido knygą “Our 
Children and the Mass”. Veika
las verstas iš prancūzų kalbos 
ir padeda tėvams, mokytojams 
ir dvasininkams paruošti vai
kus taip, kad jie išgyventų 

., . . bažnyčioje laikomas šv. mišias,
viso neįdomi. Vaiku., tačiau, Knygos autorius yra prancūzų 
sunku susigyveni, su mintim., liturglatas Alain Sauve.
ua s^I Kny^ —d°*mi

kiny jis skaito: “Karalius bu
vo ilgi kupini amžinos įpimės 
Metai”.

— Vr —
Buvom pratę mažiesiems 

skirtas knygas rasti giedrias ir 
jaukiai parašytas. Šiuo atveju 
randame ką tai kitokio. Žyniai 
kerštingi, pavydūs, gyvybės ir 
valdžiog ištroškę. Ruduo ir Žie
ma rašytojo ir dailininkės vaiz
duojami grubūs ir atstumian
tys. Tai kontrastas, kad ir pa
ties St. Džiugo pirmojo rinki
nio eilėraščiams ir VI. Stanči- 
kaitės iliustracijoms.

“Rudenėli, tavęs pasiilgau, 
nes be galo ištroškęs esu.
Su tavim atkeliaus debesėliai.
Jie palaistys mane. Bus vė- 

/su.”
(Kiškučio vardinės, 12 p.)

Arba:
“Baltoji karalaitė 
atėjo pusnimis.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
4 ei 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 COMPANY 
AMERICAN BONDINO COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

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

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WE8TERN CASUALTY & SURETY COMPANY 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MAIIIY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

iraislLdi

NIEMBfRS,
EEOERAt DIPOSIT INSURANCE 

CORPORATION

tiKŠTESNIUS

(pratimas taupyti reguliariai yra tikras 

kelias į finansinį saugumą. Pradėkite 

taupyti pas Drovers šiandien — pra

dedant su $5 arba daugiau. Jūsų są

skaita apdrausta iki $10,000.

yra lengva Bendradarbiauti su DROVERS

•/ė Drovers llanks
47A Sfreef 4 Athland Avim YArdt 7-7000 

Since 1883

■—■"•R

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- 
cates yra parduodami blokais 
—10 po $75 už c e r t i f i c a t e. 
Kiekvienas $75 investavimas 
pasieks pilną certificate nomi
nalinę $100 vertę po 98 mėn.

DI5KKT SAVINCS
,MMKl

LOAN ASSOCIATION

South Halsted Street 
L ifff tide 4-01 04 
JOSPM M. MOZOUS
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II. Prancūzų kultūros bruožai
ALGIRDAS JULIUS GREIMAS, Egiptas

Prvdcūzij* šveicariškos gcgu-l pačiame laikotarpyje v sdėlto 
tės ir atsargos majorų akinus, pasiekė 72,5%.
Talentingas x t .eicąrų žurnalis- lažanga yra dar ryškesnė, 
tas Herbert Luthy pernai me- kai palyginami 1953 ir 1954 me
tų pradžioje išleido savo stu- tai, p?r kuriuos pasaulinis ori- 
diją apie Prancūziją, pavadintą nis sus.siekkttgs yra pažengęs 
Parapijos varpinės laiku (A 119, o Air France b-vės pa

siekė 90 % pad dėjimą. 1953 m.
turėjus 1,3OJ,C3J keleivių, Air 
France 1954 metais pasiekė 
J,525,C 90 keleivių, tuo būdu 
tarptautinių orinio transporto 
b-v ų tarpe v.ž ridama 6-ją vie
tą. Pasiekusi 969 atvyk mų 
laiku, jinai ir toliau išsaugo 
pasaulinį punkiualumo rekordą.

t a: >'ies Filmų festivalis sa
vo aukščiausią tarptautinį at-

l’heure de son clccher), kuri su
kėlė nemaža sus.domėjimo: 
prancūzai mėgsta, kad jais do
mimasi. Vartodamas senas 
Sieburgo veikalo “Ar Dievas 
yra prancūziškas?” ki šęs apie 
“douceur de vivre”, apie pran
cūzų mokėjimą gyventi, p. Lu
thy ilgai apsistoja ties pavojin
gu prancūzų prisirišimu prie 
savo praeities ir pieš a įtikinan
tį — geriausią, tarp kitko, iš i žymėjimą -- Auks nę Palmę — 
visos knygos — sukalkėjusio Į1955 metais paskyrė J. A. Vals- 
Prancūzų administracinio apa- J tyb ų paga mintam filmui Marty 
rato vaizdą. Šis adm nistra- į už tobulą pastatymo visumą, 
cin's aparatas, centralizuotas; 1955 metų prancūzų kinema-
iki kraštutinumo, yra tiek įsi-' tog'.afijos balansas: “Per vi- 
senėjęs ir nepajudinamas, kad sus metus girdėjosi vienas ir 
jisai praktiškai visai atstoja tas pats skundas: su prancūzų 
nuolat besikeičiančias vyriau-1 kinu visai blogai, p-roduktoriai
sybes, bet tuo pač'u ir atima 
visas atsinaujinimo viltis.

Negalima prikišti ponui 
Luthy, kad jis mato Prancūzi
ją tiktai iš savo paties parapi
jos varpinės bokšto. Tačiau jo 
knygai galima prikišti tenden
ciją susmulkinti ją iki konven- 
cionalaus daržin'nkų, notarų ir 
krautuvininkų pasaulėlio. — 
Vertės, kurias Prancūzija pa
stoviai liudija, ir bėdos, kurios 
ją slegia, yra tikrai didesnės. 
Kalbant vien tik apie bėdas: iš 
paviršiaus absurdiško Indokini- 
jos karo raidos negalima išaiš
kinti vien tiktai trumparege 
•politika, bet reikia neužmiršti 
ir gilių priežasčių, liečiančių ir 
viso Vakarų Pasaulio ekono
minę struktūrą; Didieji Pro
vincijos Užkampių vyrai, kurie 
nuolat defiliuoja visuose minis- 
terių kabinetuose — jų iškėli
mas nebūtinai išaiškintinas 
kf'ra^cūzų pro$ij*o lygmens 
smukimu, bet gal greičiau tuo 
faktu, kad štai jau 10 metų — 
ir tai dėl priežasčių, kurios iš
eina iš prancūzų vidaus poli
tikos kadrų — parlamentari
niams valdžios žaidime beveik 
nebedalyvauja atstovai darbi
ninkų klasės, kuri vistik suda
ro apie 40% prancūzų tautos.

Pierre Daninos Majoro Thom- 
psono Užrašai, nekenksmingi, o 
kartais net sąmojingi (tuo tar
pu kai p. Luthy — žmogus rim
tas ir nejuokauja), iliustruoja 
ir papildo šveicarų žurnalisto 
teigimus. Tai vaizdas seno
sios Prancūzijos, į kurią žiūri
ma karalienės Viktorijos laikų 
Indijos karininko akimis. Kny
ga, pilna pasenusių teisybių ir

nenori patikėti jaunaisiais, kri
minaliniai filmai siautėja vie
nur, filmų Ko-produkcijos ne
laimės matosi kitur, ir t. t. 
Gal'.ma būtų atrėžti, kad 1955 
metai vis tiktai davė “Les Dia- 
boliąues” (režisorius Clouzot), 
“French-Cancan” (rež. Rei- 
noir), “Du Rififi chez les hom- 
mes” (rež. Dassin), o gal dar 
ir “Les Grandės Manoeuvres” 
(Didieji manevrai) (rež. Renė 
Clair). Tačiau reikalas eina' 
ne apie tai: 1955 metai yra, ne
žiūrint visko, geri' metai, nes 
jie davė Aleksandro Astruc’o 
“Mauvaises Rencontres”. '(Iš
trauka iš “France-Observa- 
teur”).

Prancūzų Filmų festivalis So
vietų Sąjungoje praėjo su dide
liu pasisekimu. Prancūzų kiną 
Maskvoje atstovavo Renė Clair, 
atvykęs dalyvauti savo naujo 
filmo, Didžiųjų manevrų, prem
jeroje ir aktorius Gėrard Phi1 
lippe, kuris vos pasirodęs, spė
jęs pavergti Maskvos moterų 
širdis.

Prancūzų filmų eksportas j 
užsienį paaugo, palyginus su 
1954 metais, sprendžiant pagal 
pajamas, maždaug 15%. Vokie
tija tapo geriausia prancūzų 
filmų pirkėja, pralenkianti Bel
giją ir Šveicariją, tuo tarpu kai 
Didž. Britanija užima tik 4-ją 
vietą. Pereitais metais išryš
kėjo dvi naujos stambios rin
kos: Japonija ir Meksika. Kitų 
kraštų paklausa nepasikeitė

Ar moderniškų pi f ur. i jos tech
nikų plėtojimasis sukelia pa
vojų kultūrai? — tokia tema 
buvo pasiūlyta ir vystoma pra
eitų metų Genevos tarptauti-

Stasyp Šalkauskis

Prof. J. Eretas

- apie St. Šalkauskio biografiją
Paminklą didžiam vyrui beruošiant

nudėvėtų klišių, prisideda prie niuose susitikimuose. Klausimas
1900 metų “Šaunios” epochos 
mito atkūrimo. Jos tiražas, 
paskutinėmis žiniomis, jau pra
lenkė pusę miliono egzemplio
rių.

Desoarte’as Royaumont vie
nuolyne. Pereitų metų pabai
goj Royaumont Kultūrinis sam- , 
būris suorganizavo Tarptauti-' saugai steigimą. 
nius Pokalbius apie Descartes’o, 
filosofiją, kuriuose dalyvavo 
prancūzų ir užsienio filosofai ir 
filosofijos istorijos specialistai.
Descartes nenustoja būti ak
tualiu ir pastoviai tarnauja at
ramos ir palyginimo tašku vi
sokių krypčių prancūzų filoso
finiam rhąstymui.

Cite Universitaire (Studentų 
miestas) Paryžiuje padidėjo Vo
kietijos, Kambodžijos ir Itali
jos jau baigiamais statyti rū
mais. 1955 m. liepos mėn. 29 
d. buvo jame padėtas pirmasis 
Brazilijos Namų akmuo.

Air France atsiekimai ir sun
kumai. Prancūzijos orinio susi
siekimo valstybinė bendrovė, 
turinti kovoti iš karto dviem 
frontais: prieš tarptautinę kon
kurenciją, (ypač prieš galingas 
amerikoniškas bendroves) ir 
prieš vidaus privačias bendro
ves, pajėgia .visdėRo išlaikyti 
garbingą progreso ritmą. Jei vi
so pasaulio orinio susisiekimo

tuščias ir primenąs XIX-jo am
žiaus donkichotiškas kovas 
prieš mašinizmą. Debatai šiek 
tiek pagyvėjo, išgirdus Geor
gės Duhamelio pranešimą, ku
riame jis, pesimizmo priepuo
lyje, pasisakė net už tarptau
tinio rezervato intelektualų ap-

Red pastaba: Mūsų Nepri
klausomybės laikotarpis tur
tingas reikšmingomis asme
nybėmis. Mūsų pareiga 
joms padėkoti už jų palai
mingą, veikimą. Dėlto nuta
rė ateitininkų vadovybė 
Amerikoje išleisti neužmirš
tamojo savo vado Stasio 
Šalkauskio biografiją. Tam 
tikslui kreipėsi į artimą jo 
bičiulį prof. J. Eretą, Švei
carijoje su prašymu aprašy
ti bu,v. ateitininkijos ideolo
go gyvenimą. Norėdami mū
sų* skaitytojus painformuoti 
apie tą darbą, kreipėmės su 
e.le klausimų į prof. J. Ere
tą. Č'a spausdiname jo duo
tus atsakymus:
— Kaip gimė pas Jus mintis 

tokią biografiją rašyti?
— Tą mintį pagimdė pats 

Šalkauskis. Matote, kai 1932 
m. išėjo mano knyga apie Goe- 
the, tai mano kolega juokais 
— nejuokais prąsitarė: “Jei 
tektų kada nors apie mane ra 
syti, norėčiau, kad jūs tai pa 
darytumėt. Būčiau bent tik
ras, kad mane neiškelsi į pa- 
danges". Nuo tų laikų pradė-

jau susigyventi su mintimi an
ksčiau ar vėliau .tįapti jo bio
grafu.

— Kaip eina mėdž agos rin
kimas?

— Iš pradžių atsiliepimas į 
mano prašymus buvo silpnas, 
nes daugelis drovisi atsiliepti 
apie tokią žymią asmenybę. 
Tačiau dabar gaunu vis dau
giau atsiminimų.

— Kas daugiausia Jums pa
deda? •J

— Uoliai mane remia atei
tininkų centras su prof. Su
žiedėliu ir kun. Dabušiu prie
šakyje, aprūpindami dokumen
tais, fotografijomis, knygo
mis. Labai vertinga ir gimi
nių pagalba, štai, gausiai do
kumentuotas dr. Bendoriaus 
(Los Angeles) raštas apie sa
vo švogerio šeimą. Tai tikras

bendrovių pažanga 1950 — 
1954 m. bėgyje apskaičiuojama 
76,6%, tai Air France tame

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

«<•»»—T <11 i . —vr>l—T/V.

Telef. REpublic 7-6bo3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
11 s I o vai

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960
lOrTTjęnOĮ

auksas. Trečia grupė — bu
vusieji kolegos, kaip antai bro
liai profesoriai Biržiškos, Ko
lupaila, Ylai Toliau pažymėti
ni visuomenės veikėjai ir kul- 
tūr.n nkai — prel. Krupavi
čius, dr. Leimonas, kan. Vait
kus, kan. Steponaitis, Juozas 
Gotis. Stambią grupę sudaro 
ir buv. studentai, kurių tarpe 
randame šalia kunigų Pruns- 
kio ir Petrėno, pasauliečius 
prof. Gr n.ų bei daktarą Gir
nių, Šešplaukį, Viliamą. Gaila, 
tik, kad moterys šįkart visai 
tyli...

— Koks bus tos knygos cha
rakteris?

— Iš pradžios man au rašy
ti monolitinį veikalą, į kurį 
būčiau įterpęs kitų m’ntis apie 
Šalkauskį. Tačiau atsiųstoji 
man medžiaga kartais tiek įdo- 

imi, kad verta dėti ją ištisai. 
Taigi, manyje pamažu nyksta 
autorius, o auga redaktorius. 
Pvz. knygą pradeda dr. Ben- 

. dor us, o ba giu, ją kan. Vait
kus. Aš pats tiesiu t ltą tarp 
bendradarbių ir įterpiu savo 
rašinius, kurie šiuo laiku su
daro 3/5 visos .medžiagos.

— Koks bus tikslus šio vei
kalo turinys?

— Pasitenkinsiu aprašymu 
Šalkauskio gyvenimo bėgio bei 
nušvietimu jo charakterio. Jo 
idėjos plačiai žinomos, tačiau 
visuomenė mažai težino kaip 
j s gyveno, veikė, kūrė. Trūks
ta žinių iš jo asmeninės sferos, 
apie jo būdą, jo papročius ir t. 
t. šitą spragą kaip tik norė
čiau užpildyti. Jo ideologijos 
s'stematiškai negvildensiu. Tai 
būtų uždavinys kitos knygos, 
kurią turėtų rašyti mūsų jau
nieji filosofai, sakysime prof. 
Maceina.

— Ar biografijoje bus iške
liamas koks nors ypatingas lai
kotarpis ar įvykis?

—- Bus talpinami visi svar
besni atsitikimai. Bet yra fak
tų,. kurie sava me išsikiša ir dėl
to bendradarbių itin iškeliami, 
kaip antai Šalkauskio išrinki
mas į ateitininkų Vyr. Vadus 
— ar į universiteto rektorius. 
Pabrėžtinas taip pat jo rūpini
masis Filosofijos skyrium ir 
“Gyvosios Dvasios” sąjūdžiu. 
Skaidrų spindulį į veikalą be
ria profesoriaus vestuvės, ku
rios daug kam bus tokia staig
mena, kad dar šiandieną su jo
mis negali apsiprasti...

— Ar šis veikalas lies ir ki
tus veikėjus?

— Centre, žinoma, stovės 
pats Šalkauskis; tačiau bus lie
čiami ir kiti žymesni veikėjai, 
kurie kartu dirbo su juo, kaip 
antai vysk. Reinys, prel. Kru
pavičius, Dovydaitis, Kuraitis, 
Pakštas ir dar kiti. Kartu su 
šiomis asmenybėmis j knygą 
įžengs ir toji aplinkuma, ku
rioje jiems teko gyventi. Tuo

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR 15 TOlJAU

K. EIUUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
6930 S. Talman, Chieago 29, III 

Tel. GRovehlll 6-7096

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty- 

Tną Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo

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

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

, . M. CESAS, patyręs auto specialistas

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GfiUNYČIA
Geriausios gSISs d81 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 03RD STREET 
Tel. l’ItosiM-d 8-0M3 ir l’It 8-0831

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAt'PYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ »I«,A4M».O<M» IŠTAIGOJE. ALKAI* ALSIAS, N Al J M PADIDINTAS DIVIDENDAS U« PAIO UP INVESTMEM- 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAU. HONI S. KALĖDŲ IR VAKAI IJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE I Al AUKAS IftkEIUIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEIZU I PATARNAVIMAS NARIAMS. IAKEIUIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIB1NAMIAISIOM SĄLYGOM. Si ŽINOT MŪSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL fl-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOA« ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAL. — 8 VAU.; ANTRAI). IR PKNKT. » iki 4 V AK.; KET. # IKI 8 vai, vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; D IKI 2 POPIET

prieš mūsų akis atsiskleis — 
nors dalimi — laimingieji Ne
priklausomybės laikai.

— Ar ši biografija neketina 
būti įžanga į : alk Aiškio b;ati 
f. kurijos by.ą?

— Vienintelis knygos ūks
iąs — parodyti tikrąjį, realųjį 
Šalkauskį bei jo žemės kelio
nę. Visas aprašymas bus be pa
gražinimų. Pats aprašomasis 
nemėgo apdailinirr.o ir be abe
jonės spirtųsi prieš bet kokį 
bandymą jį paauksuoti. Dėlto 
r netrūksta kriti'kų atsiliepi
mų apie jį. Taigi autorius ir 
jo bendradarbiai neturi Romą 
siekiar.č ų t kolų.

— Ka»n toli \c kaio paruoši
mai jau | aotiur.ėtas ?

— Tik ką ba'glau pirmąją jo 
redakciją, lurinys, ap'mtis, for
ma — viskas jau išryškėjo. 
Netrukus pradėsiu antrąją, ku
rią siųski ateitininkų vyr. val
dybai Amerikoje.

— Ga! ryVuni su ta antrąja 
redakcija turite kokį nors pra
šymą į jcūsų visuomenę?

— Jūs atspėjote mano min
tį. Norėčiau visų dar neatsi

liepusių maloniai prašyti šitą 
bendrą mūsų veikalą paremti 
savo medžiaga: atsim nimais, 
anekdotais, dokumentais, foto
grafijomis, vertinimais ir t. t. 
Mes v si iš didžio mūsų dvasios 
vyro daug ko esame gavę. 
Duokime u: tai ii jam, kas pri
dera.

— Kas remia ve ki.lo rašymą 
ir kaip bus su jo išleidimu?

— Ež ugu pažymėti, kad dos. 
nūs lietuviai — amerikiečiai 
remia ir šito veikalo rašymą, 
būtent kun. F. A. Karalius 
(Shenandoah). Jo dėka turiu 
galimybę rūpintis šios biogra- 
f jos paruoš mu. Ir šioje vie
toje didžiai gerb. kunigui Ka
raliui nuoširdž ai dėkoju. Kny
gos išleidimu rūpinsis ateitinin
kų federacijos valdyba. Prof. 
Suž'edėlis, dabai finis vyr. va
das, ketina daryti visa, kad 
“šis memuarinis veikalas būtų 
laiku ir gerai išleistas.” Tokiu 
pasižadėjimu aš labai džiau
giuos ir dėlto pakeltu ūpu pra
dės u netrukus antrąją redak
ciją.

Prietaras yra silpnų protų re
ligija. — V. J. Budrikas

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DBEKTOBIAI -

6845 S. YVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BTpaMU 1-MM — 7-8601 Automobiliams efeta TUnu, kari* gyvena kiton* mlnatn daly**; gausia**
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I rimas dieną ir nak- ffiF g^se chieagoe ir
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PETRAS MELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayctt©*3-3572

ANTANAS M, PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7 3101

PETRAS-P. GURSKIS
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ALFREDAS VANCĖ
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POVILAS J. RIDIKAS
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3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
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1646 W. 46th STREET YArds 7-0781
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SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguoja dr S. ADOMAS

GAVĖNIA IR PELENAI
•Pelenai šitame amžiuje įgavo 

nepaprastos reikšmės. Svar
biausia čia atomas. Pavirs vis
kas į pelenus, gal net nė pele
nų neliks, išlėksi rūku kur pa- 
debesėliais baltaisiais, pelepgis 
pavirs kultūra, knyga ir Lozo
raitis Su Vliku. Žodžiu, viskas 
supelenės. Vienas spyglinin- 
kas Alb. Pliumpis, kuris nese
niai pakeltas į maršalus (joties, 
raitorių) apie ką berašys vis 
prideda: diena rūsti, diena ana, 
pavers viską j peleną, žodžiu, 
šitame dvidešimtame amžiuje 
pelenai įgavo daugiau reikš
mės negu, sakysime, ano am
žiaus pabaigoj, kai gavėnia bū
davo ilgesnė ir pelenų gavėnios 
pradžioj už kaklo daugiau už
versdavo.

O pelenus žmonės* mėgsta. 
Štai sakysim dailininkai, vie
nas kitą sutrinu į pelenus ir 
dar tuos pelenus vienas kitam 
ant pakaušio užpila. Arba po 
litikai, taip vienas kitą bando 
paversti į peleną, kad tikrai 
pamanai apie aną rūsčią Plium- 
p'o skelbiamą dieną. Arba, sa
kysim, kokia nors poniutė -ki
tos poniutės visas dorybes pa
verčia į pelenus, taip lyg ato- 
mėlis.

Koks kritikėlis, sakysim, 
koks Miškinėlis, taip supeleni- 
na savo kritikuojamą pilietį, 
kad atrodo tai buvo jau iš 
karto ne knyga, o pelenai. Ar
ba, pavyzdėlin, tokį Staneiką 
“Naujienos” taip sudulkina, 
kad šis net iš posto vėjo išpu
čiamas, gi “L. Lietuva” “Nau
jienas” taip verčia į peleną, kad 
net patys vertėjai augštyn, kaip 
pelenai pakyla. Vasario 16 die
nos minėjimai sumalė į pele
nus visas tautininkų viltis kaip 
nors ištiesti savo fondą. Lietu
viai t ek supyko, kad Altui su
aukojo daugiau negu tada, kai 
tokio tautiniško fondo karo 
cenzūrai atgaivinti visai nebu
vo. žodžiu, pelenai eina į ma
dą.

Pelenai eina į madą ir priva
čiame gyvenime. Žmogus savo 
artimą, nebūtinai tik gavėnios 
metu ir Pelenų dienos proga, 
stengiasi v’s apipilti pelenais. 
Taip nutepti ir paženklinti, kad 
žmogus ir po gavėnios negalė
tų pelenų nuo kaktos ir pakau
šio nutrinti. Taip sakant, pili

Švabų orkestras
Iš lango matėsi Alpės, augš- 

tos, išpūstais žandais kaip cer
kvių bokštai. Ant apsnigtos 
uolos, koja3 nukoręs, sėdi mė
nulis — su dubeltauka ant pe
čių. Vamzdžių kiaurymės, lyg 
gilūs slėn'ai, juoduoja jo nuo
goje pažastyje. Ką jis ten vei
kia.— kurapkas šaudo ? ši kal
nų romantika man į galvą 
kliustelėjp įvairių prisiminimų 
iš ano meto, kada buvau depar
tamento direktorium.

Kaune buvo šalta ir gilu snie. 
go. Duonela'čio gatvėje, ska
romis galvas apsitulavoję, 
stumdėsi vežikai. Metropoly
je buvo garsiai kalbama apie 
artėjančią medžioklę. Vieno 
referento žmona skundėsi, kad 
fų namuose, salkoje, naktimis 
vilkai staugia. Tai girdėjusi in
žinieriaus Stogelio ponia apal
po. Kažkokia visuomenės ve.kė- 
ja išve/tė buljono lėkštę...

Iš meno parodos: Verkėjas verkia nebegyvo.

anam ant kaktos pelenus, kad 
visi matytų jog jis girtuoklis 
ir tinginys, pili ant kaktos pe
lenus artimui, kad visi matytų 
jog tas artimas paženklintas 
anglimi .tevertas tik tiek, kiek 
peleną1. Pūsteli, ir garbės nei 
ženklo. Pili ant kaktos pele
nus artimai, kad ši turinti at
gailoti, nes jos širdis, kaip ga
ražo durys: keletas piliečių, be 
nuosavo vyro, dar įvažiuoja.

Pasaka: Gyveno kortą karalius
Kozoraitis ir mužikas Vlikas. Kara
lius daug miegojo ir daug turėjo 
aukim. Kai aukso nebeliko tai jis nu 
ėjo jo prašyti mužiko Vliko.

Pili pelenus ant kiekvieno, ku
ris netaip galvoja arba netaip 
valgo ir netaip vaikšto, arba 
netaip myli ir netaip skaito, ra
šo ar keikia, žodžiu pelenai 
savo artimui nusuodinti galio
ja ne tik gavėnios metą, bet 
apskritus metus. Pelenai visą 
laiką egzistuoja taip, kaip eg
zistuoja ir artimas, kuriam tie 
pelenai skirti.

Pelenai su suodinais pamai- 
šymais šiandien literatūroj, 
dailėj, politikoj, privačiame gy
venime yra labai pozityvus 
veiksmys. Tiesiog neįtikėtina, 
kad žmogus taip suprastų pe 
lenų reikšmę XX amžiuj. Bet 
visa tai dnt artimo galvos, gi 
jei tau asmeniškai kas šiupteli 
kokią saujikę, tai jau kitas 
reikalas. Tiesiog skandalas ir 
nesusipratimas, kaip Amerikoj 
ar bus dar prezidentas prezi
dentu ar nebus. Dėlto preziden
tavimo — bus ne kaip Dievas 
duos, bet kaip žmona norės, gi 
pelenai vistiek pasiliks prie vi
sų valdžių, dienų ir metų lai
kų. Ta proga dar kartą prisi
mename maršalo Alb. Plium
pio (joties, raitorių) sakinį:

Draugą, knygą, mokslą, me
ną, viską verski į peleną.

— M. J. A.

Tuojau po Naujų metų iš
vykome medžioti į Ukmergės 
miškus. Išsirikiavome, kaip 
reikalauja statutas, kvartalinė
je linijoje. Vietos jaunimas, 
pasikaišęs ilgų kailinių skver
nus, baidė kiškius ir kitokį L e- 
tuvos žvėrį. Aš nudėjau du zui
kius ir sidabrinę lapę, o mano 
kolega— tik laukinę katę. Nu- 
skardėjub pabaigtuvių trimitui, 
varovams sumetėm krūvą pi
nigų, s dabrinių litų, maždaug 
tiek, kad devyniese susidėję ga
lėjo nusipirkti pusbonkį ir ba- 
cankų šniūrą.

Šia nd en sėdžiu Šveicarijoje 
ir žiovauju į Alpes, kur mėnu
lio kurapkas šaudo. Sėdžiu ir 
lauk u, kada įtakingas laikraš
tis paprašys politinio straips
nio. O tai nelengva. Kolegų 
viršugalviai jau baigia nuplikti, 
bekilnojant rilinderius prieš po
ną redaktorių. Sakau tam sa

Ir katinas laikosi Sūkio: liighbolą gerk, dolerį stverk, prie televižen 
nenžsimerk.

vo patarėjui, jei kada sugrįši
me į Kauną, aš būsiu preziden
tu, o tu — ministru pirminin
ku.

Dvasioje smaguriaujant apie 
buvusias medžiokles, apie nu
tikimus Versalyje, tarpduryje 
pas rodė vyrukas, pilkai, gali
ma prileisti, amerikoniškai ap
sitaisęs. Jis žengė į kambarį 
drąsiai, kaip ūkininkas į savo 
klojimą. Sviedė ant stalo po
pierių papkę, lyg rezg'nes į 
kampą. •

— Esu laikraštininkas! Man 
reikalinga tąmstog nuomonė 
apie demokratiją, — tarė jis, 
vietoje mandagaus pasisveikini
mo.

Žlegtelėjo prakvostas krėslan, 
užsikėlė kojas ant stalo, beveik 
man panosėje, ir lauka. Nebu
vo ką daryti, ypač dabar, kai 
dubeltauka liko namuose, už
kasta po pamatais. Jei taip 
seniau būčiau jį pasiuntęs pipi
rų grūsti, šiandien reikėjo nu
sileisti.

— Lietuvoje, prie tautos va
do, į demokratiją buvo žiūrima 
per žiūronus, nuo Napoleono 
kalno. Aš pats, kaip kartą ra
šė Vyt. Meškauskas, tautinin
kų partijai nepriklausiau. Man 
buvo visiškai neįdomu, kad kaž
kur už Kauno, kažkam nelei
džiama balsuoti, daryti susirin
kimus. Nūn taip pat nesuku 
galvos, jei kur tolimoj Kinijoj 
koks kreivaveidis valgo ryžius 
su šluotkočiu.

— Kaip vertinate Vliką? — 
buvo antrasis jo klausimas.

— Vlikas, žinoma, kągi...

Sušalęs meškeriotojas tikisi jog 
meškerės kotu žuvis užsliuogs tie
siai į bumą.

Nikituška: Jei palaidai neplepėsi, 
Tai, galbūt, mažiau kentėsi.

(Tovarišč)■ “' * r,
In vodka’m veritas

Kruščevas Nikita, . • .
Išmaukęs stiklą vieną, kitą,
Įkvėptas baltakės,
Tikrą tiesą pasakęs,
Kad S.bire, į plėšinių vadovybę,
P r lindo parazitų baisi galybė:

SelJcorai, komjaunuoliai, stachanoviečiai,
Polit rukai, nusipelnę kompartieČiai,
Trždy - herojai, brigadiriai,
Saugūnai, urkai, komandirai,
Agit propo darbo pirmūnai,
Nieko nedirbą pareigūnai,
Sekliai, blatni, enkavedistai,"
Dirbtinio bado specialistai. ..
(Geresni gal už patį Nikitą. .
Atleiskite už pastabėlę šitą.)

Visas tas ,,Jįiurokratų šiukšlynas,
žmonijos atmatų sąšlavynas“,
Kaip skėriai kolchozus apniko —
Nei derliaus, nei trobų, nei žmonių neliko.
Plėšinių idėja 
Velniop nuėjo.

Aiškiai pasakyta, 
Vargšas Nikita.

Buvau pradėjęs susirašinėjimą 
su jo pirmininkais, tačiau pa
aiškėjus, kad tenai sėdi ne ko- 
k'e durneliai, bendradarbiavi
mą teko nutraukti. Mūsų tiks
las — laikytis įsikibus, tegu, 
kad ir arkliui į uodegą.

— Na, o kaip Lietuvos Ne
priklausomybės Talka?

— Čia tai jau kitas reikalas, 
visiškai prie širdies, nes LNT 
tobulai suderinta V. Rastenio 
balsas su Bronislovo Dirmeikio 
alasu. Tai tikras švabų orkes
tras, — atsakiau trumpai ir 
drūtai, kaip mokė K. S. Kar
pius.

Toliau jis man netrukdė. Pri
sikimšęs bumą kramtomos gu
mos, tarytum žalių malkų į 
šaltą krosnį, išėjo. Užtrenkiau 
duris. Iš lango matėsi Alpės, 
augštos, išpūstais žandais, lyg 
šitas laikraštininkas.

Naujasis Diplom. šefas

Pastabos be komentarų
Vyt. Meškauskui, susirūpinu

siam, kad . Krpmlius ir Vatika
nas nepadarytų sutarties, 
“Laisvė” pasakė taip: “Popie
žius niekad netaps komunistu. 
Juo greičiau taps Vyt. Meš
kauskas”. Ir. sakyk, kad bolše
vikai teisybė? neišskaito (Ka
dangi čia, skyriuje be komen
tarų, pridėtas komentaras, tai 
S. D. redakcija užtai Meškaus
ką atsiprašo).

G. W. Goodrich sako: “Per
daug yra kvąilių keliuose, ban- 

Į dančių būti greitesniais, negu 
auto lenktynininkai specialiuo
se stadionų takuose.

J. Cicėnas Naujienose tarė: 
“Ar beverta kas versti, kai 
tremtiniai kailį verčia.”

K. Ostrauskas sako: “Norint, 
kad ir paprastą paskaitą tin
kamai atpasakoti, vien tik joje 
patupėti neužtenka — reikia 
tikslai girdėti kas ir ką kalba.”

Califomijoj pagauta be švie
sų važiuojanti ponia Sandberg 
teisme pareiškė: “Aš galiu ma
tyti kaip pelėda”.

L&kštuonė Betkauskaitė taip 
cituoja Leoną Sabaliūną “stu
dentų žodyje”: “Humaniška 
dvasia yra daugiausia reikalin
ga Santaros veikimui”.

Žodis bičiuliui arkliui
Vežiojai tu hadais milionierių',
Tave šukavo ir garbino tarnai.
Dabar aikštėj lenktynių tavo brolis bėra,
Na, ir dėl jo kai kas prasilošia nuogai.

Kadaise rašė apie tave ir lokį,
Kad pančiai jam ir tau tiktai beliko.
S andieną skudurų pirklys tavimi šlamštą išveža visokį 
Ir Fordo sunkvežimis kasdien tave įspirti tyko.

O tėviškėj mes dėl tavęs ugniakurus kūrenom
Ir jojom pas mergas dainuodami lauku.
Tave čia girdo ne iš šulinio, bet krano,
Ne tau, bet mums, čia doleris užmauna ant galvų terftassu

, abraku

Arkli, bičiuli, tu man primeni tėvynės vaizdą retą,
Ten, kur laukai žali, kaip doleris daigelį mažą kelia,
Čia tau šiandien beliko pavalkai ir sunkūs žydo ratai,
O man švilpukas, bosas ir laikrodžio kortelė.

Spygliuotos mintys

Savickio Degančioj žemėj
Ąugšta. Gal kada, prieš šim

tą metų, graži. Jos draugė — 
priešingumas. Visa dasivariu
si į platumą. Bačkelė per lie
menį. Dvi bačkelės — kur krū
tinė.

Laikraščiai ateina pasivėlinę, 
kaip koks balsas iš anapus 
karsto.

Kokios muzikališkos karvės 
Šveicarijoje.

Sapne taip lengva buvo pri
eiti prie Molotovo ir šnekėti su 
žmogumi apie Vilnių.

Gamta pati, ūždama rudens 
sonatas ir fugas, pakrapšto sa
vo įvargusį pakaušį. Kaktoje 
dar plaukų likučiai.

Patrankos ir dujos dar nėra 
pasiekusios žva'gždžių ir dan
gaus.

Iš pradžių buvome visos trys 
Pabaltijo valstybės susijungu
sios vadinama neformalia uni
ja ir visi aliai vienas apsigink
lavę... neutralumo popierium.

Rudos akys-zit. Kaip prope
leriai įsibedančios kad ir į pa
senusio žmogaus šiokią tokią 
širdį.

Spygliški nutikimai pasauly ir apylinkėse

Mokiniai atsakinėja
— Poezija yra tada, kai kiek

viena eilutė prasideda didžiąja 
raide.

— Busimasis laikas žodžių 
“Aš duodu” bus "Tu imi”.

Busimasis laikas žodžių “Jis 
geria” bus “Jis girtas”.

— Karalienė Elzbieta buvo 
labai išmintinga, gera karalie
nė ir todėl niekad netekėjo.

— Benjaminas FrankEnas 
•mirė 1790 m. ir tebėra miręs 
ligi dabar.

— Paliaubų diena švenčiama 
kasmet, kad įamžintų pirmąjį 
Pasaulinį karą.

— Kadangi nuo š'limos daik
tai plečiasi, tai vasaros dienos 
yra ilgos, o kadangi nuo šalčio 
traukiasi tai žiemos — trum
pos.

—Kraujo indai yra venos 
arterijos ir artilerijos.

— Karvė turi keturis spe
nius. Du pienui, du grietinei.

Kai užaugsiu didelė tai ir ai kaip 
mamytė kasdieną prašymu tėvelf pi
nigų, o ne saldainių ant pagaliuko.

Priešpiečiai — pas preziden
tą. Vain'ko uždėjimas ant ne
žinomo kareivio kapo. Frazių 
šlifavimas. Fotograf avimasis 
stotyje ir - kitose viešose vieto
se.

Kopenhaga ir Oslo užimti vo
kiečių kariuomenės. L'etuvoje 
šiandien svarstomas įstatymas 
ordinų ir medalių pakeitimas.

Vėliau jau miestelis įsistei
gė primityvias sirenas. Kaip 
kokia įkyria dūdele vaikams 
pažaisti, buvo pučiama.

Poezijų, kaip žinoma, nieks 
neskaito, tik vartalioja.

Gyvenimo prasmė, gal ir ri
dikai.

Visa Šveicarija liko be kelių 
rodyklių. Mokyklose uždraus
ta vartoti gaublius ir atlasus. 
Kad, turbūt, okupantai ir jų 
šoferiai, neatspėtų kelio. Įdo
mu įsivaizduoti šoferį, vairuo
jantį automobilį pagal gaublį 
ar pagal geografijos atlasą. Su 
gaubliu savo šoferiškame glė
byje.

Dešimt prieš šimtą
Kanadiškė “Nepriklausoma 

Lietuva” praneša, kad Toronto
L. B. rengtame Vasario 11 d. 
minėjime, kuriame kalbėjo dr. 
P. Grigaitis, dalyvavo 1,000 lie
tuvių, o kitame kurį rengė tau- 
t'ninkai, ir kuriame kalbėjo J. 
Smetona, tik šimtas. Kągi, aiš
kiai matyti, kad tokių, kuriems 
labiau rūpi Pažangos rūmų lif
tas, o ne Lietuvos laisvinimas, 
tėra tik pagrėbstėliai, anot tos 
da'nos.

Pokalbis Olimpe
Pirmas olimpietis: Tu, Ške- 

musimus, nesi manęs vertas, aš 
su dviem romanais užjojau du 
tūkstančius pėdų, o tu tik 
tūkstantį.

Antras olimpietis: Tau, Gl'au- 
disimai, galva sukas nuo augš- 
fūmos, nes kai man paskiria 
premiją, aš komisiją beždžionė
mis išvadinu. Beždžionės mano 
veikalus paskaito ir įvertina, 
o tavo Reikalų net aš pats ne
noriu skaityti.

Abiem rankom
Gustaitis Alg'rdas (Nesumai

šyti su Antanu, nes pastarasis 
gali užsigauti) “Nauj'enose” 
pasakoja, kaip jo abiem ran
kom atsikratė artistas Šernas. 
Cituojame: “Jokūbas Šernas 
mano ranką dar kartą stipriai 
suspaudė savo abiejomis ran
komis”.

Laimėjo Mazalaitė
“Vienybės” surengtose lenk

tynėse, kuriose karkas ėjo “neck 
to neck”, kaip skelbė “Vieny
bė”, laimėjo Raila ir kit. Ma
zalaitė taip pat pralenkė Aistį 
ir Gustaitį. Pasirodo, reikia vi
sada lažintis už moterišką gimi
nę, kaip seni gemtoleriai patari
nėja.

Užšalę plačios
H. Radausko “Žiemos dai

na” ir Andriekaus “Atviros ma
rios” gavo Rašytojų draugijos 
skelbtame balsavime daugiau
sia balsų. Knygos reikia per- 
balsuoti ir įdomu, ar Atvirose 
mariose nuskęs Žiemos daina ar 
Žiemos daina užsaldys Atviras 
marias.

Visi nenormalūs
Choro vedėjas, netekęs kan

trybės, ėmė plūsti visus cho
ristus :

— Ak, jūs ožiai! Kiekvienas 
bliauna savo balsu, kaip pami
šėlių namuose.

— Atsiprašau, — prasitaria 
vienas choristas, — pamišėlių 
namuose bent vedėjas būna 
normalus.

Vietoj recenzijos
Išėjus Radausko “Žiemos 

dainai”, vienas skaitytojas, vie
toj recenzijos, atsiuntė tokio tu
rinio eilėraštį:

Žuv0 batai. EukaPptai vysta 
/ant palangės,

Rašomoji mašinėlė skrenda į 
/padanges.

Angstam danguj žiba žvaigždės, 
Didelės ir mažos,
Bet labiau patinka žemėj,
Fordas ir garažas.

Mums spyglininkai rašo
— Vlikas ir Kitkas, Abės at

siųstas Spygliams eilėraštis ta
ria žodį Broniui ir Vincui, ku
rie laukė: “Kad tik kas nors at
sitiktų, idant Vliko nebeliktų”. 
Esą, tai būtų patogiau šefui žy
giuoti į sostą. Spygliai mano, 
kad soste šis jau sėdi ir tas 
sostas yra uostas ramus nuo 
kovų, kurias veda kiti antibol- 
ševikiniuos vandenuos.

— Vincė Viksvinis iš Texas 
rašo, kad renkąs medžiagą tra
gedijai “Generolo Pikteikos tau 
tinės vedybos”. Labiausia norįs 
gyvų šios tragedijos liudininkų 
pasakojimų. Spygliai pritaria 
vaidinimams, bet labiau norėtų 
komedijų, pvz. kad ir tokia ant
rašte: “Kaip generolas Piktei- 
ka buvo sumaltas į Gruzeiką”.

Sapnininkas; rodo, kad sekančiais 
metais turėsiu namus ir todėl galė
siu kokį žurnalą užsiprenumeruoti 
pastoviu adresu.

— Kazys Kaplėnas rašo iš 
Californijos:

Ei Jūs Pliumpiai ir Aliūnai,
Te netrenkia Jūs perkūnai,
Tegu visad puikiai sekas,
Te nutrenkia Jus konjakas.

Už šitokiuos linkėjimus Spyg 
liai nežino ar dėkoti ar pykti. 
Svarbiausia, kad nepasakyta, 
koks konjako kiekis turi nu
trenkti.

— V. J. iš Kanados pageidau
ja, kad Spygliai eitų du kartus 
per mėnesį. Spyglių nuomone 
žmonės dažnai prieš vienas kitą 
vartoja baslius ir kuolus, tai 
juos badyti spygliais ir dygliair 
užtenka ir karto per mėnesį.

— Atlantoj, į liuteronų bažny
čią laiškanešys įėjęs ir pamaldų 
metu įteikęs pastoriui “spė
riai delivery” laišką, pastebėjo: 
“Aš apsižvalgiau ir pamačiau, 
kad jis nesimeldžia”.


