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LAUREATAS JIMENEZ
Laimėjo Nobelio literatūros premiją 

J. TININIS, Kalifornija

Šių metų literatūrinė Nobelio 
premija atiteko ispanų poetui 
Juan Ramon Jimenez, nuo 1936 
m. gyvenančiam JAV-se. Jis yra 
gimęs 1881 metais Pietų Ispani
joje, Andalūzijos provincijoje, 
Moguer vietovėje. Pabaigęs jė
zuitų gimnaziją Puerto Santa 
Maria mieste, įstojo į Sevilijos 
universitetą, kurį tačiau greit 
metė, nes, pajutęs nenugalimą 
traukimą rašyti, nebeturėjo at
liekamo laiko studijoms. Iš pra
džių Jimenez pasidarė žurnalis
tu, rašančiu daugiausia litera
tūriniais klausimais. Jo straips
niai atkreipė ispanų intelektua
lų dėmesį. Per tai jis įsigijo ge
rų draugų iš jų tarpo. Pastarų
jų skatinamas, 1901 m. persikė
lė gyventi į Madridą, kuriame 
tuojau susibičiuliavo su čia esan 
čiais poetais modernistais, ypač 
su Ruben Dario, svarbiausiu is
panų modernistinio sąjūdžio va
du poezijoje, ir pradėjo pats 
kurti eilėraščius, kurie bematant 
susilaukė augšto įvertinimo ir 
pripažinimo.

JAV teritorijoj gyvenąs ispanas

Jimenez 1916 m. nuvyko į 
JAV-bes ir čia susipažino su A- 
merikoje gimusia ir augusią is
pane, kurią tuojau ir vedė. Šios 
vedybos labai nusisekė ir abiem 
partneriams suteikė darnų ir lai 
mingą šeimyninį gyvenimą. A- 
merika poetui nepatiko ir jis 
tuojau sugrįžo atgal į Ispaniją, 
kur nuo 1917 iki 1936 m. gyve
no Madride. Pilietinio ispanų 
karo metu persikėlė gyventi į 
JAV-bių sostinę Washingtoną. 
Šiuo metu jis irgi dar gyvena 
JAV-bių teritorijoje, būtent Por 
to Rico saloje, San Juan mieste.

metru, kurį Ruben Dario įvedė į 
ispanų poeziją, paimdamas jį iš 
prancūzų. Šio laikotarpio jo po
ezijai charakteringi vienatvės ir 
mirties jausmai, nudažyti gilia 
melancholija. Tačiaupati poezija 
pasižymi dideliu spalvingumu, 
muzikalumu ir lyriškumu. Savo 
nuotaika nuo čia minėtų rinki
nių visiškai išsiskiria Pavasario 
baladės (1910), kuriose apdai
nuojamas tyras laimės džiaugs
mas. Paskutinė šio laikotarpio 
knyga vadinasi Sidabrakalis ir 
aš (1914), kur prozinės form/s 
eilėraščiais autorius pasakoja 
apie savo keliones, atliktas Is
panijos kaimuose su sidabro 
spalvos asilu. Tai knyga, kuri 
šiandien priklauso prie ispanų 
klasikų literatūros ir privaloma 
skaityti visose Pietų Amerikos 
ispanų mokyklose.

Dviejų kūrėjų draugystė 
Trečiame laikotarpy (1915 — 

1936) Jimenez susidraugavo su 
garsiu ispanų poetu Garcia Lor- 
ca. Šita draugystė buvo labai 
vaisinga abiem, nes ji davė nau
jų polėkių ir akstinų tiek vie
nam. tiek ir antram. Vienas iš 
garsiausių šio laikotarpio kūri
nių — Neseniai vedusio poeto 
dienoraštis (1917). Tai nepap
rastai .lyriška knyga, parašyta 
su dideliu įkvėpimu, kurį sukė
lė jauna jo žmona Zenobija. Au 
torius šiame kūriny atsisakė 
nuo aleksandrinio metro, nekal
bant jau apie baladinį metrą.

| Nuo šio meto jis ėmė rašyti 
i trumpų eilučių, bet nebūtinai 
trumpų eilėraščių poeziją, ku
rios brandžiausi rinkiniai Uola 
ir dangus (1919) ir Auksinė ty
la (1922). Taip pat jis nebepai- 
sė klasikinio poezijos ritmo tai
syklingumo, liovėsi vartojęs ri
mus, pakeisdamas juos asonan- 
sais, kuriais ispanų poetai nau
dojosi ištisus aštuonis šimtme
čius.

Kūryba JAV-se
Ketvirtas laikotarpis (nuo 

1936 iki dabar) apima poeto gy
venimą JAV-se. Vienas geriau
sių ;'o draugų yra Hemingwayus 
prieš keleris metus irgi atžymė
tas Nobelio premija. Iš jo kny
gų, parašytų Amerikoje, atžy- 
mėtinos: Trijų Pasaulių ispanai 
ir Odės asilui, šiame kontinen
te sukurtoje poezijoje šiek tiek 
atsispindi modernusis Amerikos 
gyvenimas. Autorius vartoja vie 
tomis seną, vietomis naują ispa
nų eilėdaros ritmą. Nors jis 
pats yra saikus modernistas, bet 
labai nemėgsta pačios moder
niosios ispanų poezijos. Jis ypač 
nusistatęs prieš Čilės komunisto 
Pablo Neruda poeziją. Jimenez 
kartą yra išsireiškęs, kad jo 
mėgiamiausias poetas yra Die
vas.

Nors šiandien jis yra centrinė 
figūra ispanų pasaulio poezijoje, 
bet kitose tautose jis beveik ne
žinomas.

• Dr. P. Jonikas šiuo metu 
dirba prie projekto, jam paves
to Bibliotekų centro Chicagoje, 
numatyti koks gali būti biblio
tekų dalyvavimas suaugusių 
švietime.

Lietuvių liaudies menas
Nauja P. Galaunės knygos laida
JONAS MULOKAS, Chicago, III.

Didysis balsas
Tik varpas ir paukštis sudrumsčia ramybę:
Atrodo, kad jiedu kalbėtų su saulės laida.

Tyla (ji auksinė, o popiečio metas — kristalas.
Kvapsningas ir tyras dvelkimas linguoja vėsiuosius medžius. 
Toliau gi nuo visko sapnuoja skaistusis upelis: 
narstydamas perlus, jis skuba savon begalybėn.
Vienatvė, vienatvė! Visur vien tylu ir šviesu.
Tik varpas ir paukštis sudrumsčia ramybę.
Toli mano meilė gyvena. Giedri ir visai abejinga.
Širdis gi laisva. Nei liūdna, nei linksma.
Jos žaislas — tai spalvos, kvapsniai, švelnūs vėjai ir dainos.
Ji plaukioja lyg ežere, išvaduota nuo rūpesčių jausmo.

Tik varpas ir paukštis sudrumsčia ramybę ...
Atrodo, tarsi amžinybė sustingtų delne.

Iš ispanų k. vertė J. T i ninis

ŠVEDŲ RAŠYTOJAI KLAUSIA 

SOVIETŲ RAŠYTOJŲ
JUOZAS LING IS, Švedija

Švedų rašytojų grupė, į kurią 
įeina įvairaus nusistatymo rašy
tojų, išskyrus, žinoma, tikruo
sius komunistus, apeliuodami į 
vengrų rašytojų š. m. lapkričio 
4 d. per radiją pareikštą atsi
šaukimą, kreipėsi raštu į Sovie
tų Sąjungos rašytojus:

Mes, grupė švedų rašytojų, 
kreipiamės į jus. Sekmadienį 
per radiją beklausant vengrų ra 
šytojų sąjungos atsišaukimo į vi 
so pasaulio dvasinius darbuoto
jus prisijungti prie žodžio lais
vės apsaugojimo, mūsų mintis 
nukrypo į jus. Ne vieną kartą 
jūs pabrėždavote, kad Sovietų 
Sąjungoje jūs gerbiate ir įver
tinate žodžio laisvę ir užtikrin
davote pasauliui, kad žodžio lais 
vė ir visa, kas su ja susiję, lai
koma pagarboje jūsų krašte. 
Tais užtikrinimais jūs jieškoda- 
vote ir protarpiais susilaukda
vote kontakto su (kolegomis ra
šytojais vakarų demokratų kraš 

1 tuose.

Kultūrine kronika

Jo įkvėpimas

Žinia apie premijos paskyrimą 
jį pasiekė tuo metu, kai jis sė
dėjo prie vėžiu sergančios savo 
žmonos lovos San Juan ligoni
nėje ir visai jo nenudžiugino. 
Spaudos atstovui jis pasakė: 
“Aš labai dėkoju tiems, kurie 
suteikė šią neužsipelnytą premi
ją. Dėl žmonos ligos premija 
mane nuliūdina”. Po kelių dienų 
ji mirė, sulaukusi 69 m. am
žiaus. Ji buvo linksma ir prak
tiška moteris, kuri per ištisus 
keturiasdešimt metų motiniškai 
globojo poetą, laikydama Madri 
de rankdarbių krautuvę ir tuo 
būdu uždirbdama jam pragyve
nimą, kad tik jis be rūpesčio ga
lėtų atsiduoti kūrybai. Užtat 
kartą jis pavadino ją visos savo 
kūrybos įkvėpimu.

Keturi kūrybos laikotarpiai

Visa Jimenez poetinė kūryba 
skirstytina į keturis laikotar
pius. Pirmųjų kūrybinių polė
kių laikotarpiu (1898-1905) bu
vo sukurti šie poezijos rinkiniai: 
Violetos siela (1901), Rimai 
(1902), Liūdnos arijos (1903) 
ir Tolimi sodai (1905). Šie rin
kiniai parašyti aštuonskiemeniu 
ispanų baladžių metru, Pagrin
dinė eilėraščių tema — dvasinė

Labai dažnai mes pykstame 
ir sielojamės, kai mūsų vaikai 
geriau pramokę anglų kalbos 
mokykloje negu savos namuose, 
pradeda ją vartoti tarp savęs, 
pamiršdami, kad jie dėlto ją var 
toja, jog ją geriau išmoko mo
kykloje, daugiau turi atitinka
mų žodžių, negu savojoj, kuri 
jiems yra mažiau pažįstama vi
siems niuansams išreikšti. Mes 
savo vaikus baram ir kaimynus 
tėvus laikome mažais patriotais, 
kurių vaikai anglų kalbos grie
biasi .

Bet priešingai mes, patriotai, 
elgiamės su panašiais meno kū
rėjais: mes dažnai daugiau mėg 
štame tuos, kurie yra madnesni 
prisitaikę šių dienų ir šios ša
lies stiliui, negu saviškius.

Tokie meno kūrėjai, kaip ir 
anie mūsų vaikai, išmoko mo
kyklose daug geriau svetimą sti 
lių, pasisavino svetimą mokyk
lą, savą mažai pažinodami arba 
nelabai ir norėdami pažinti, ir 
pradėjo mums patiekti savo kū 
rybą anoj formoj, kokioj išmo
ko, kaip anie mūsų vaikai su 
anglų kalba, bet mes iš jų ne- 
bereikalaujame, kad jie grįžtų 
prie savosios; priešingai mes 
dažnai esam patenkinti, kad jie 
pritinka daugiau šiai vietai, 

meilė. Abiejų paskutiniųjų rin-, šiom sąlygom. Jie savo keliu

su didelėm išlaidom J. Karvelis, 
yra širdingai sveikintinas. Tik-1 
rai, jam pinigai išleisti negrįš, sų tremtinių čia sukurto pamink 
jis tą žinojo, bet meilė savai kul į lo iš brangaus granito bloko su 

užrašu “Reąiescat in pace, Bol
ševikų kankinys”. Prie kurio pa 
minklo suvirpės mūsų išvargusi 
širdis?! Nejaugi mes nebeskiria 
me kultūrinių vertybių nuo pra
moninių gaminių.

Grįžtant prie “Lietuvių liau
dies meno”, J. Karvelio išleistos 
knygos, smagu paminėti, kad 
tai yra kapitalinis veikalas mū
sų liaudies meno problemoms pa 
žinti .Tai yra gilesnė studija šio 
je srityje ir bandymas įrikiuoti 
mūsų liaudies kūrybą į pašau 
linio meno kūrybos rėmus.

kinių nuotaika nepaprastai me 
lancholiška, išplaukianti iš me
tafizinių poeto svarstymų. Juo-

aiškina3i: “Ponai, ką gi mes ga
lime sukurti turėdami anuos pa
vyzdžius iš neobliuotų lentų su-

se šiek tiek žymu prancūzų sim- kaltus, su paprastu peiliu išpjau 
bolistų įtakos. tus dievukus”. Mes patikim daž

i na i jų teorijom
Jei mes gerbiame prie rate- 

Antras Jimenez kūrybos lai- lio sėdinčią motiną — “darakto- 
kotarpis (1905-1915) vadintinas rių”, bemokinančią vaikus iš lie- 
eleginiu. Tiek ispanų, tiek pran- i tuviškos maldaknygės, tai nei- 
cūzų modernistiniai poetai da- kiek nemažesnė pagarba priklau 
bar jam darė stiprios įtakos, so P. Galaunei, A. Varnui, Ja- 
Šiuo laikotarpiu pasirodė rinki- ruševičiui, Gimbutams ir ki
niai: Grynos elegijos (1908), įtiems lietuvių meno “darakto- 
Tarpinės elegijos (1909), Verks riams

Eleginis laikotarpis

mingos elegijos (1910) ir Skam 
banti vienatvė. Jie parašyti jau 
nebebaladiniu, bet aleksandriniu

Ir dėlto pasirodymas naujos 
laidos P. Galaunės “Lietuvių 
liaudies menas”, kurią išleido

turai ir gyvas jautimas reika
lingumo “lietuvių meno elemen
toriaus” jį paskatino duoti mum 
naują laidą.

Lietuva iki 20 amžiaus pra
džios visose enciklopedijose bu
vo tik Lenkijos ar Rusijos pro
vincija, tik mūsų istorikų dar
bų dėka naujose enciklopedijo
se jau yra minima kaip sava
ranki valstybė. Tai atsiekta tik 
mūsų pačių pastangomis ir mū
sų pačių iškeltais istoriniais šal 
tiniais, kuriuos svetimieji są
moningai nutylėjo. Taip pvz. 
imdami vokiečių šaltinius, mes 
manėme, kad statybos meno iš
mokome iš jų, tuo tarpu dabar 
Karaliaučiaus archyvuose ras
ta. kad kryžiuočiai jau tada kvie 
tė lietuvius statyti jų pilis.

Meno pasaulyje visai tas pats. 
Nejieškokime perdaug atramos 
sau Vakarų kultūros istorijos 
vadovėliuose, jieškokime patys 
pas save. Ne Bizantijos, Atėnų 
ar Romos kultūrose yra jieško- 
tina mums atramos, bet sa
vų pačių mindžiotoje žemėje glū 
di mūsų kultūros pradai. Griū
vančios pilys, laiko naikinamos 
bažnyčios ir pakrypę naikinami 
kryžiai yra mūsų meno kultū
ros A. B. C. Kai anie pamatai 
bus “atkasti” ir bus ryškūs, 
tada galima bus tik jieškoti 
kam jie artimesni buvo — Bi
zantijai ar Romai.

Nejuntamai skęstame sveti
moje pilkumoje, banalėjime, ne
vertingai asimiliuojamės. Gra
žiai pavaizduoja tai palyginimas 
dviejų dalykų: 1) tik ką gauto 
iš Sibiro, partizano antkapio 
(fotografija), kuris sukurtas 
pradžios mokyklos nebaigusio 
brolio su lietuvišku kryžiumi ir 
šiais žodžiais “Kodėl brangusis 
palikai mus, kodėl belaiko pasi
rinkai šaltus kapus”. Ir 2) mū-

Šiandien, kai jūs eteryje su- 
gavote Vengrijos šauksmą ir 
girdėjote, kaip jis buvo tildo
mas ir nutilo, ką jūs galite šian 
dien atsakyti?

Po šiuo rusų kalba rašytu raš 
tu, kuris bus pasiųstas Sovietų 
Sąjungos rašytojams, pasirašė 
šie žymieji Švedijos rašytojai:

Lars Ahlin, Stellan Arvidson, 
Ingrid Arvidson, Sven Barthel, 
Arvid Brenner, Sig Carlsson, 
Johannes Edfelt, Jan Fridegard, 
Kari Ragnar Gierow, Hjalmar 
Gullberg (Švedų akademijos na 
rys), Lars Gyllensten, Bjorn 
Erik Hoijer, Eyvind Johnsson, 
Olof Lagercrantz, Erik Hjalmar 
Linder, Artur Lundkvist, Alice 
ir Yngve Lyttkens, Burtil Malm 
berg (Švedų akademijos narys), 
Harry Martinson (Švedų aka
demijos narys), Ture Nerman, 
Amelie Posse, Sigfrid Siwertz, 
Viveka Starfelt, Margareta Su- 
ber, Ragnar Thoursie ir Maria 
Wine..

• Lietuvių Dailės instituto 
naują valdybą sudaro dailinin
kai: A. Valeška, pirm.; T. Va
lius, vicepirm.; A. Marčiulionis, 
gen. sekr.; P. Augius, ižd.; V. 
Petravičius ir V, Vizgirda, na
riai. Instituto atstovai atskiro
mis sritimis: rytinėms J. A. Vai 
stybėms — V. Vizgirda (Bosto
ne), Kanadai — T. Valius (To
ronte), Europai — A. Mončys 
(Paryžiuje), Australijai — T. 
Zikaras (Carnegie, Vic.)

• Moderniškųjų kultūros ap
raiškų vertinimas. Lietuviškų 
Studijų instituto Chicagoje 1956 
-57 metų semestro paskaitų pla
nas jau sudarytas. Bendroji šio- 
metinio semestro tema: moder
niškųjų kultūros apraiškų verti 
nimas. Temą norima išsemti šio
mis atskiromis temomis:

1. Nuo mistikos iki religinio 
fformalizmo, skaito kun. dr. I.
Urbbnas;

2. Egzistencializmas, skaito 
dr. Z. Smilga;

3. Pedagoginių principų įvai
rybės, skaito P. Maldeikis;

4. Naujųjų laikų psichologi
niai klaidžiojimai, skaito P. Mal 
deikis;

5. Literatūra ir gyvenimas, 
skaito kun. dr. A. Baltinis;

6. Poezijos likimas;
7. Nuo simfonijos iki džazo, 

skaito L. Šimutis Jr.;
8. Demokratizmo ribos, skai

to kun. dr. P. Celiešius;
9. Moderniškas menas, skaito 

kun. dr. P. Celiešius;
10. Humanizmas — tautybės 

pagrindas, skaito kun. dr. P. Ce 
liešius;

11. Asmenybė įvairių pasau
lėžiūrų šviesoje, skaito kun. V. 
Bagdanavičius, MIC.;

12. Mokslas ir nauda, skaito 
inž. J. Rugis.

Paskaitų tikslas yra padėti 
studentijai susigaudyti kaiku- 
riais klausimais, kurie šiandien 
kyla tiek visuomeniniame gyve 
nime, tiek mokyklose. Paskaitos 
pramatomos šeštadieniais po pie 
tų. Tikslus paskaitų laikas ir 
vieta bus paskelbta vėliau. Pas
kaitas organizuoja Mokslinių 
Studijų klubas.

• A. Giedraitis-Giedrius, vai
kų literatūros kūrėjas ir pedago 
gas, lapkričio 19 d. tikisi su šei
ma lėktuvu iš Vokietijos išskris 
ti į JAV pastoviam apsigyveni
mui. A. Giedraitis yra Draugo 
bendradarbis, daugelio pasakų, 
eilės draminių dalykėlių auto
rius. Tremtyje jo išėjo Lekučio 
atsiminimai, Tėvelių pasakos, 
Tėvų pasakos.

• Sonės Tomarienės pasakos 
“Saulės vestuvės” jau atiduotos 
spaudai. Knygoje bus 3 eiliuo
tos ir 11 prozos pasakų. Veika
las turės apie 100 puslapių. Vir 
šelį ir iliustracijas piešė Vlada 
Stančikaitė. Viršelis spalvotas. 
Numatoma, kad pasakų knyga 
išeis prieš Kalėdų šventes.

Gausiai iliustruotas. Gaila, 
kad iliustracijos daug kur brai- 
žiniais-piešiniais. ne fotografijo 
mis, patiektos, dėl to daug de
talių apleista. Būtų labai malo
nu, kad susirastų toks pat gar
bingas leidėjas ir išleistų prof. 
A. Varno kryžius fotografijose. 
Fotografijose ir smulkiausios de 
talės, kurios labai vertingos, žy 
mu.

P. Galaunės knyga gražiai iš
leista, apima apie 400 puslapius, 
su gausiomis iliustracijomis, la
bai tinka dovanai svetimtau
čiams, gi kiekvieno lietuvio kul
tūrininko, o ypač meno kūrėjo, 
yra būtina knygų lentynoje ne 
vien pasiskaityti, bet ir giliai 
pastudijuoti šį “elementorių”.

Bet labiausiai šį veikalą turė
tų sklaidyti visų lietuvių vaikai 
— mokyklų jaunimas — ir ly
giai su gimtosios kalbos pamo
komis turėtų būti pamokos iš 
šios knygos lietuvių liaudies me 
no pažinimui.

• Sesuo M. Mercedes, Ameri
kos Lietuvių Dailininkų sąjun
gos narė, kuria didelę religinio 
turinio kompoziciją Marąuette 
Parko lietuvių naujajai bažny
čiai. Lietuvio todvh*

• Bronius Ivanauskas, Lietu
vos kariuomenės pik. Įeit. ir dip
lomuotas teisininkas, šių metų 
spalio 20 dieną atšventė 60 me
tų amžiaus jubilėjų. Jubiliatas 
yra gimęs Vadokliuose, Panevė
žio apskr. Baigė Panevėžio re
alinę gimnaziją ir 1936 m. Lie
tuvos Vytauto Didžiojo univer
sitetą teisių ir ekonomijos sky
rių. Ilgą laiką tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje. Dalyvavo kovose 
dėl Lietuvos laisvės ir yra ap
dovanotas Vyčio kryžiumi. 1927 
-1928 m. buvo 2 pėst. pulko va
du. 1928 m. perėjo dirbti į Lietu 
vos teismų sritį. Buvo apylin
kes ir nuo 1933 metų apygar
dos teismo teisėju: Šiauliuose, 
Panevėžyje ir Vilniuje. 1943 m. 
buvo Teisingumo generaliniu 
tarėju Kaune.

Tremtyje rūpinosi savo profe 
sijos kolegų organizavimu ir da
bar yra vienas iš aktyviausių 
teisininkų draugijos narių. Ben 
dradarbiauja spaudoje. Rašo tei 
sės klausimais. Teko gerb. Ju
biliatą matyti karo lauke kovo
je su Lietuvos priešais, taipogi 
taikos metu valstybės tarnybos 
pareigas einant ir visuomet jis 
buvo ramus, giliai protaujantis, 
malonus, daug dirbdavo. Tokiu 
jis buvo pirm, tokiu yra ir da
bar. Nežiūrint į tai, kad gyvena 
toli nuo Chicagos, visuomeninės 
veiklos neapleidžia, nuolatos lan 
kosi Chicagoje, rūpinasi kaip 
teisininkų, taip ir Lietuvos lais 
vinimo reikalais.

Kazys Ališauskas

• Trys jaunos pianistės iš 
Alekso Mrozinsko piano klasės 
gražiai pasirodė Brooklyne įvy
kusiame Kristaug Karaliaus 
Šventės koncerte. Vida Lušytė 
paskambino Chopino polonezą, 
Angelė Vištartaitė — Chopino 
valsą ir Rachmaninovo preliu
dą ir Daiva Audėnaitė — Cho
pino nokturną ir Brahmso val
są. Publika jaunosioms meninin 
kėms karštai plojo ir džiaugėsi, 
kad skambinimas buvo koncer
tinėje augštumoje. Šios trys yra 
vienos iš labiausiai pažengusių 
Afekso Mrozinsko studijos mo
kinių.

• Dail. Wm. J Witkus susi
laukė gražaus pasisekimo Art 
League of Long Island galerijo
je laikydamas meno paskaitas 
su spalvotomis iliustracijomis. 
Dail. W. J. YVitku.s, C. Janusas 
ir P. Puzinas dalyvauja Ameri
can Artists Professional League 
parodoje, vykstančioje jų gale
rijoje 15 Gramercy Park, New 
York, N. Y. Suminėti dailinin
kai gražiai pasirodė savo alieji
niais paveikslais, o P. Puzinas, 
kaip žinome, laimėjo pirmą pre 
miją.

• Dail William Witkus ir Č. 
Janusas grįžo iš “vaizdų me
džioklės”, apkeliavę visą N. An
gliją. Pakeliui buvo sustoję dvie 
juose pranciškonų vienuolynuo
se — Kennebunke ir Greene. 
Nuoširdžiai vienuolynų vadovy
bės priimti, jie tenai buvo sus
toję ir padarė gražių gamtos 
vaizdų škicų. Vėliau, jau grįž
dami atgalios, jie dar buvo sus
toję Bostone ir kartu su dail. 
V. Vizgirda aplankė dail. Vik
torą Andriušį, tuo metu buvu
sį ką tik po operacijos ir besi- 
gydžiusį namuose.

• New Yorko liet. žurnalistai
ruošiasi pagerbti savo kolegą 
kun. B. Mikalauską jo kunigys
tės ir spaudos darbo sukakčių 
proga. Pagerbimas įvyksta lap
kričio 18 d. Piliečių klubo patal
pose. Kun. B. Mikalauskas šiuo 
metu yra vienas Brooklyne Tė
vų Pranciškonų leidžiamo “Dar 
bininko” redaktorių.

• Dr. Jonas Pankauskas šią
vasarą su žmona ir sūnumi iš 
Sibiro grįžo į Lietuvą. Jų duktė

i grįžo kiek anksčiau*
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DR. P. SKARDŽIUS IR S. BARZDUKAS

98. ŽODYNO DALYKAI
1. Gailestingoji sesuo ir slaugė | (iš lot. nutrix, nutricis “auklė, 

maitintoja”) šalia savo pirmi-Siam laikraščiui rašytame 
Anis Rūkas keliastraipsnyje dar

mintį, kad slaugė esanti žymiai1 
geresnė ir aiškesnė už gailestin
gąją seserį, nes ji, kasdien slau-
gydama ligonius ir tuo būdu ap- reh ini bendrij narė kurios 
sipratusi su tuo slaugymu, daz-' ,.,hdar„„ H„i

[nes reikšmės “auklė, žindyvė” 
reiškia ir slaugė, ligonių 

slaugytoja, gailestingoji sesuo”; 
čia sisters of mercy daugiausia 
tėra vadinamos įvairių moterų

Mykolas Cibas
. . . , , . .yra pasišventusios labdaros bei

nai galinti ir neberodyti reikia- auklėjimo darbams.
mo gailesčio slaugomiesiems. 

Tai yra įdomus dalykas, ir
todėl pravartu apie tai kiek pla
tėliau pakalbėti. Visų pirma ten-

Great Necko Lietuvių vyrų 
vyrų choro vedėjas

“Dabartinės liet. kalbos žo
dyne’’ gailestingoji sesuo irgi 
nebevartojama — ji vadinama 
medicinos seserimi šalia slauges

tas “pleištas”, pieštukas “pleiš
tukas’’, taip gali būti sudaryti 
iš ’plelti (šalia plėtė, plėsti) kaip 
[pleištas “pleiškas, kylys; kelnių 
užsisegimas priešaky, antukas” 
^pleišti (šalia plėšti). Bet pleitu- 
kas “kamštis šautuvui užtaisy 
ti” visiškai neįmanomas reikš- 
miškai susieti su pleitukas, 
pleištukas, nes jis yra svetimos 
kilmės — paskolintas iš lenkų 
plejtuch "kamštis, volė; kuokš- 
telė šautuvui užtaisyti arba iš
valyti”. o šis savo keliu yra ki
lęs iš vok. kalbos. Taigi, laikan
tis įprastinės leksikografinės sis
temos, būtinai reikėjo pleituką 
“pleištuką” ir pleituką “kamštį 
šautuvui užtaisyti” sudėti į du 
įvairius lizdus, ne į vieną, kaip 
kad autoriai nevisai vykusiai 
padarė. — Pr. Skardžius

IS ARTI IR TOIJ BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialiu* didelis 

sunkvežimi* su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir BųžfrCnyiy 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4640 S. Woud St., Chicago 0.

Ullnols, tol. VI 7-2972

Tel. ofiso HE l-tiGOU, rcz. ŲK 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtnd. ir sekrnad.

Ofiso tel?*. 
neatsilitį m.

LAfayette S 82 10, Jei 
šaukite R Edzie 8-2848

ka pastebėti, kad gailestingoj, ig.jnių slaugytojos>> Pagal sa. 
sesuo yra pažįstama įvairiose VQ darybą s,aug- u kaįp reį_ bendrines 
kalbose, plg. ang.sister of mer-1 kįant reikšti tai kag yra ang 
cy, vok. barmherzige Schwester iiurs(> prc infirmiere vok.
ir kt. Iš pat pradžios jos pa- Kra„kPnpfieger;n “ligonių slau- 
reiga buvo slaugyti ligonius, lan- „ arba Krankenschwester,
kyti kalinius, rūpintis mergai-1 kurj y Gailiaus žodyne verčia. 
čių auklėjimu ir atlikti kitus pa- ma o?sutp sIaugytoja (majoni_ 
našius gailestingus darbus. Si ng iytimi!)

ir kt. Taigi iš analogijos, at
rodo, galėtų būti ir betvarkė 
“tvarkos nebuvimas” ir kt. Bet 

kalbos tikslingumo
KRONIKA

• Dr. Pr. Skardžius šiuo me-sumetimais visdėlto tenka pir
menybę ai'duoti nedarbui, ne- yra atsidėjęs savo didesniam

Tel. OLympiu 2-427(1
DR. ATKOČIŪNAS

DANTŲ GYDYTOJAS 
1446 So. 49th Ct., Cicero 50, III.

Vai. antr. ir ketvirt. 10 r. iki 9 vak. 
Penkt. 7—9 vak. ir šešt. 10—12 v. d. 

— o —
3147 So. Halsted St., Chicago 8, III. 

Tel. CAliiTuet 5-0270
Vai.: pirmad., treč. ir šešt. nuo 3—8 
vai. vak. Penkt. nuo 10 v. ryto Iki 
2 vai. p. p.

OP. £M!LY V. KRl’KAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 

pirm., antr., ketvirt. «-8:i» v.VI,, ...„I*,,..,.

DR IRENA KURAS
(Gydytoju Ir Chirurgė) 

AOD1KIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĄ

flftfl South Wo8tem Avanse
(MEDICAL BUILDINO) 

'lrniad., antrad., ketv. Ir penktai 
auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo

v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fiiitad. 1 
vai. ryto Iki 8 vai. poi .'et.

Oflce tel. HE. )..1«
Rea. tol. VVAlbrook 6-9706 

I'el. ofiso Y A. 7-6567, rea. RE 7-404.
DR, FRANK C. KWINN

(K. VILČINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1061 W«t 47th Street
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo i 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:K

viui dilina Ir

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujus adresas: 4255 W. G3rd St, 
Ofiso tel. ltlliuiice 5-4410

Rezld. telef. Gltovehill 0-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir fteštad. pairai sutarti

pereiga pirmiausia buvo iškelta 
moterų religinių bendrijų (kon
gregacijų), ir nuo to kaip tik y- 
ra kilęs minėtasis pavadinimas.

2. Nedarbas ir bedarbė

_ ........... , kalboj įau yra įsigalėjęs nedar-Bet ilgainiui sios pareigos drau- , “ J ,, ,° ... , , įbas “darbo nebuvimas ; plg.ge su pavadinimu buvo išplėstos 1
ir pasaulinėj srity: gailestingo
sios seserys ėmė dirbti daugiau
sia ligoninėse, ir tas jų darbas 
tapo pastovus.

Svarbiausia jų priedermė bu
vo prižiūrėti ligonius, juos slau
gyti ir reikiant padėti gydyto
jams. Kadangi tas darbas nėra 
Visai paprastas, tai jos su laiku

kalbiniam spaudos darbui, ta
čiau šalia to atrado laiko Ai
dams parašyti studiją apie V. 
Berlyno laisvojo universiteto 
prof. M. Vasmerį, kuris gerai pa val

[miegui, netvarkai ir kt., nes vi
si šios rūšies dariniai yra senot 

[ darysenos, plačiai pažįstami ir 
nesukelia dviprasmybių, todėl
bendriniam reikalui jit- yra pato _
gesni ir tinkamesni. ■ ^noJ° K. Jaunių ir K. Būgą, ir

jo etimologinį žodyną; prof. 
Tačiau dėl darybos bei reikš- Į Skardžius ir mūsų dienraščio

Dabartinėj mūsų bendrinėj | m®s neSab būti pasmerkta ir
bemiegė

nemiegas “miego nebuvimas, 
negalėjimas miegoti”, netvarka 
“tvarkos nebuvimas” ir kt. Se
niau mūsų raštų kalboj buvo ta 
reikšmė pasirodžiusi ir bedarbė 
“darbo nebuvimas”, panašiai 
kaip betvarkė “tvarkos nebu
vimas” ir kt. Bet ilgainiui šios 
rūšies dariniai buvo išguiti iš

. mūsų‘bendrinės kalbos tuo su-
buvo pradėtos specialu ruošti kad ė _ kamieno dari.
- buvo supažindinamos su tam njai sn jeidaju be _ 
tikra medicinine paslauga, kurią tai rejškja moteriškę neturin.
jos turėdavo atlikti gydytojų 
pavedamos. Tuo būdu pirminis 
pašaukimo akstinas, gailesys, 
buvo lyg į šalį nustumtas, ir 
pirmon vieton iškeltas tiesiogi
nės medicininės pagalbos bei pa
slaugos reikalas. Bet, nors dar
bas pakitėjo, senasis pavadini
mas visdėlto Ikaikur pasiliko.‘ _ ... . -r • i • oaiaKas),nepriklausomoj Lietuvoj

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westem Avenue
kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai.

vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: Plt 8-3229 
lies telef. VVAlbrook 5-5O70

Tel. ofiso Pltospect 0-2240
Pltospcct 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CUIKI RGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Prifimlmo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

nemiegas, nemigas”, 
besotė “soties nebuvimas” ir 
kt.: tam tikram reikalui (lite
ratūriniuose kūriniuose ir kt.) 
tos rūšies daiktavardžiai gali 
būti drąsiai vartojami; visur čia 
norėti vartoti darinius tik su 
priešdėliu ne- (pvz.. nepienas 
“pieno nebuvimas”, nesotie “so
ties nebuvimas” ir kt.) nebūtų 
visai racionalus dalykas.

3. Pleitas ir pleitnkas 
“Liet. rašomosios kalbos žo-

kalbos skyriui surado laiko dau
giau medžiagos atsiųsti. Jos 
turėsime ir sekantiems nume
riams.

• Mūsų bendradarbius malo
niai prašome rašam mašinėle įšeštad
būtinai palikti tarpus tarp eilu- ------
čių ir nerašyti vadinama “bąli 
point” plunksna, kurios rankraš i 
tis eidamas per rankas spaus
tuvėje susitepa neišskaitomai.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51st Street
Priima ligonis pagal susiturima.

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir

OR. JULIJA MONSTAVlAIUi
GYDYTOJA IK CHIRUBGS 

Office: 10748 South Michigan Avė 
Buto: 1053 W. 103 St., Ueverly HUls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. ▼. 
šsklrus trečiad. šeštadieniais nuo J 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PCUmaa 5-0784 
Buto — BEverly 8-3940

Ofiso tol. CLiffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayetto 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

1724 Mest 471 h Street 
(Kanųias 47th Ir Herniltage,

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir G Iki 9 v. vak 
šeštad nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. oe(

DR. FL TALLAT-KLLPsA
Ofisai: 20 Nurth VVacker Drlve

(Clvlc Opera Uousc, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2294 
6002 VVest lotli Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOvvnliall 3-0059 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezld. teL llEinlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IK 

MPEG. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezld.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. kntr^ 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. u 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso Ile. 4-2123, rez. PR. 6-84Se

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6265 South VVestern

Kės. tel. CKovebill 0-5603

M O V I N Gdyney šalia pleitoti “plėtoti, A BENIULIS atlieka įvairius 
čią to, kas pagrindiniu .žodžiu plėsti’, pleitokas "didokas,pleiš- perkraustymug bei pervežįmus

tas duodamas ir pleitas (su jg toiįmų įr artimų atstumų.
Tel. BIshop 7-7075 arbi> 

PRospect 8-9842

pasakoma; plg. bedarbis,-ė
“darbo netekęs žmogus” ir kt., tęstine priegaide) “pleištas” ir 
Bet kasdieninėj žmonių kalboj! pleitukas "kamštis šautuvui už
kartais einama kitokesniu ke-j taisyti” bei “pleištukas”. Plei- 
liu; plg, bemaišė “maišu nebu- ---------------- -
vimas” (Leipalingis), bemalkė ~
“malkų nebuvimas” (Ba gotoji,

Pvz.
gailestingomis seserimis buvo 
vadinamos pagelbinio medicinos 
personalo narės, kurios turėda
vo baigti specialius slaugymo 
kursus ir dirbti kiek atsakin- 
gesnį darbą, o slaugės buvo tik 
žemesnio laipsnio patarnautojos 
(valytojos ir kt.).

Kitur kiek kitaip elgiamasi; 
pvz. britų anglų kalboj seseri
mi (sister) vadinama kiekviena 
slaugė (nurse), ypač slaugių vy
resnioji. Vok. kalboj vartoja
ma Krankrnsehwester “ligonių 
slaugytoja” (pažodžiui: ligonių 
sesuo”). Prc. kalboj sutinkame 
infirmiere. “slaugė, ligonių slau
gytoja” (nuo infirme “nestip
rus, nesveikas”). Taip pat ir a- 
rr^rikiečių anglų kalboj nurse

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.

KILIMAI...
PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne-! 

mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare.
Visų plač. reklamuojamų firmų

BALDAI - LEMPOS

— LOVOS IR MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

STAN LEY’S
furniture

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.
7026 So. VVestern Avė. 
Telef. PRospect 6-2254

Savininkais Stanley C. Tranas

bemiegė “nemiegas,' 
nemigas” (Leipalingis), besotėj 
“soties nebuvimas” (Pilviškiai, 
Armoniškės) ir kt.

Tuo būdu kaikuric šios rūšies ! 
dariniai yra įvairiomis reikšmž-Į’ 
mis vartojami; pvz. bemiege 
griežėlė (kuri nemiega, n^kti 
mis griežia), bemiegės (nemie
gamos, be miego praleidžiamos) 
naktys ir mane bemiegė (nemie
gos, negalėjimas užmigti) kan
kina; besotė merga (kuri yra 
be soties, nepasotinama) ir be
sotė užpuolė (atsirado nesotu- 
mas, visi pasidarė nebesotūs)

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
P E A I A I,

pradedant nuo $28-00 
pas -

Roosevelt Furniture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUVO 
2310 West Itoosevelt Road 

Tel. SBeley 3-4711 
Netils Bertulis Ir Fclli Raudonis,

savininkai
Krautusš atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. Pirmad. Ir Ketvlrlad. iki 
9 vai. vak. Ir Sekinad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:80 vai. po pietį).

t

1 MIDLAND
1

t
r PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

J TAUPYMO

4038 Archer Avenue T0I. LA3-671P 

AUGUST SALDUKAS PmcIdBM 

 -.-j.,.............. .............. ...

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

(Kampas 47-tos-ir Raman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—S vai. vak 

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

Telef. ofiso IiAfayette 3-0048 
Kez.: IVAlbrook 5-3048

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. 1-6, tree.ir : ęšt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 29, Iii

pasimatymai pagal sutarties
telefonas Kl-'.public 7-4900 

Kezldencia: GKovcliill G-8101

Ofiso KEmlock 4-5815
Rez. ilErnl. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PEACOIŲ IK VIDAC8 L1GO4 

2745 W. 69 St
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Strtot
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12.- Trečiad. uždaryta

LAfayetto 3-4919 
Nann, — CEdarerest 3-7784

Sąyings and Loan^y 
Association

_______
BENDROvI

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:5() v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginla 7-0030. 

Rezidencijos tel. BIAerly 8-8211

Tel. Ofico PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

6318 W. Irving P k. Road
V’AL.: Pirmad.. antrad., ketv., penkt. : 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSK1S 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. buc
1—& vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pigai sutarimį 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
iV. 62nd St., tel. Republlc 7-8818.

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

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

2641 West 7įsi Sir. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT

labai patobulintas trumpu bniigii nustatymas; gerai girdėti Europa
J. G. TELEVLS1ON OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV

NARIAI LIETUVIV TAIP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S 10,000.00 
S R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CNICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Western Avė. Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UL

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UL

ST. ANTNONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, Ilk, Tel. TO 3-8131-32

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

Tel. ofiso VI. 7-0000. rez. RE. 7-C307

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avc.
Kampas Archer ir California Avė. 
Kampas Archer ir Califorina Avc. 

VAI,.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,

> išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7—1100 
. Iteziilciicijos — ,ST< wart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VVAlbrook 5-2070
Kcs. Hllltop 5-15110

Dr. Alexander J, Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAI,. 2 4 p. p. ir nuo 7-9 v. \ak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso l’ll. 6-3S3S, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(RIETI VIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAR. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
|kt 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-169b
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAU3T.

PRITAIKO AKINIUS

Valandoa: D—12 Ir 7—J v. ▼. pagal 
.ualtarlmą Išakyrus trečiadieniu*

2422 Wemt M&rąnette Rd

OR. WALTER J. KIRŠTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

3025 West 59th Street 
VAL. U—4 popiet, 6:10—S:>0 rak 

Trečiad. pagal nutarti 

i Tek ofiao ir buto ORympie a-4i6e
DR. P. KISIELIUS

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicero

Kaadlen i-L-l v. Ir 6—8 e. vakare, 
lšskyrun trečladleniua

Bntae I52A So. 49tb i Avė. 
leAtadlenlala 12 tkl 4 popiet

Ofiso telefonas — BIshop 7-9695

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenno
(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečiad. ir nekmad. tik nusitarug
i .

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. RKpublle 7-2290
SPECR CH1RURGINRS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv.. penkt 
1 nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00-—8:00. 
šešt. nuo 2:0u — 4:03. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

0r. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akintas, 

kėlėm stiklus Ir rčmiis.
4465 So. California Avė.. Ohicag* 

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

,10 vai. ryto Iki 4: trečiad. Ir ••kmad 
, tik susitariu.

Tel. ofiso YA 7-4787, rea. PK S-ISA

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš 
tad. ir sektnad. tik pagal sutarti 

lelgu neatsilieps viršrnin6tl telefoną
Saukite Ml<1wnr 9-0001

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—t —u, 
Trečiadieniais, šeštadieniais te 

sekmadieniais uždaryta 
Tel ofiso: DAnube 0-1186

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 ▼. p. p. ir 6—8 t. vsJt

šeštadieniais 1—4 v p. p.

leL ofiso Pltospect 0-9400
Rezld. Pltospect 0-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlėlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 1-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ.

802 West 31at Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos g&tvh}) 

PrlSmiino valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. noplst 

Tel. ofiso PIt. 0-0440, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. oftso CA 0-0257, rea. PK 6-60a.

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0068 
PtcAid. 6600 S. Artėsimą Avs.

VAL. 11 v. r. iki 8 p. n.; 6—P »

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Oi thoprdiM - Protozlstas

Aparatai-Protezai, Med. ban 
dažai. Spec. pngnlba kojon 

(Arch Rupports) te 6X
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
tRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

1860 W. «3rd St. Chlcagc 29, IU. 
Tel. J’Kospcct 6-6084.

OR. G. SERNER
IdUETLVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 96 metq patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

! > Pritaiko aklntaa 
Kreivas akis 

ištaisė.
Ofisas Ir akinių dirbturf 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8. t?e- 
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-* u* 
ae'itadieinaia 10-2 vai. popiet.

virs se

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimu, nuris 

/ra prtežaslts galvos skaudSjlmo bet 
ivaigitno Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste Ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
-.gzaminavirnal daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
traku mus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1379

Vai. 10:30 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:19 
lkl 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

įt inkite iiien. Draugi)!
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY KRIENO 

4384 H. Oaktay Avė., Clilcaeo 8, I1L TeL Vlrgtala
■ntsrea as Seoond-Ciaas Matter Mare h 81, 1916, at Ckloa*o, 

Under ths Act of March 8. 1879.

1-60411 1-0649
lUtaete

Member of the Catbollc Press Ass’n 81TB8CRIPTION RATBA1
Pukltshed dally, eaept B.indaya 88.00 per year outslde of Cblcac'J

ky ths 89.00 per year In Chloago a Ctseaa
Lltkuanlaa Catbollc Press Boclsty 88.00 per year ta Canada

Forrtgn 811.00 per ves/.
PRINtMUCKATAl Metama % metų 8 mln. f msa.
CblcaaoJ ir ClceroJ 89.00 6.00 89.18 |L>6
Kitur JaV te Ksųsadek 98.90 84.69 81 50 11.09
nttrtenyj* 811.96 86 60 81.69 91 BA

RedA-kcIJa atralpsnlds taiso savo nuotVCra. Nesunaudotų straipsnių ae- 
saugo. Juos grąžina bk U anksto susitarus. Redakcija ui sKsiMaaa

■keikimą kalaus prlsluaaiamos garu Bcadžm*.
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DVASIA, DOLERIS IR TAUTINIS 

HEROIZMAS
Išvados ir pasiūlymai kultūriniais reikalais 

ST. TAMVI.A1TIS, Chicago. III.

Senieji mūsų broliai lietuviai 
vienas po kito traukiasi iš gy
venimo. Per vaikus, brolvaikius, 
dukterėčias, drauges, divorsus, 
per mišrias vedybas arba stačiai 
per nepramatytus (betestamen- 
tinius) palikimus jų turtai daž
nai plaukia j svetimtaučių ran
kas.

Antrosios emigracinės (1890 
-1925 m.) lietuvių kartos drama 
J. A. Valstybėse pamažu svyra 
galop. Jų vieton stoja trečioji 
ateivių karta, vadinamieji dipu
kai, nepriklausomos Lietuvos 
auklėtiniai, nepalyginami žodi
niai patriotai. Turto atžvilgiu 
šių pastarųjų mostai dar dides
ni. Ką gi, jie geriau “tam” ir 
pasiruošę. Bendrasis išsilavini
mas, tėvynėje įgytos specialy
bės, cenzai, pramoktos kalbos,
5-rių metų patirtis V. Europoje, 
dvigubai augštesnis nūdienis A- 
merikos atlyginimų potencialas 
—- viskas jų padėtį žymiai leng
vina. Ne be pamato jie tikisiJ l larinti. t.piniginiuose reikaluose senuo-

vatos tęstinumą išspręsti grynai 
inertiškai, t. y. apgaulingomis 
laukujėmis — fizinėmis priemo
nėmis (kurios Amerikos žemė
je dėl staigios asimiliacijos, kaip 
atskirais straipsniais ijrodinė- 
jom. vistiek lieka beprasmė
mis).

3. Kad nugalėti šį apgaulingą
jį fizinį instinktą (įprotį) lietu
vio sąmonėje, reikia vietoj jo 
čia pat duoti kitą, daug galin
gesnį ir daug augštesnį, pakai
talą, kuri kiekvienas, kad ir ma 
žiau išprusęs tautietis lengvai 
suvoktų.

4. šis pakaitalas, šis augštes
nis jo gyvatos laidas, slypi ne 
kur kihur, o tik antroje kilnes
nėje žmogaus pusėje, atseit, jo 
dvasinė je-moralinėje vertėje, 'o 
dvasiniame tęstinume.

Tačiau šitoks žodinis dalyko 
aptarimas, žinoma, esmėje dar 
nieko nepakeis. Kad jis pasiektų 
giliausią visų lietuvių sąmonę, 
reikia jį pirma tinkamai išpopu- 

y. paversti žavia, geis
tina ir visuotine idėja.

> rengiami jiems įvairūs pagerbi
mai ir paminėjimai (kaip pvz. 

i kruopščiai rengiami jie daugiau 
ar mažiau užsipelniusiems mūsų 
politikam.!, rašytojams, daliniu 
kams, žurnalistams, o kartais 
ir gana menkiems egoistiniai nu 
siteikusiems žmoneliams). To 
maža. Apie šiuos žmones turės 
būti rašomi straipsniai, skelbia
mos jų biografijos, iškilmingo
se šventėse jie kviečiami į gar
bingųjų svečių tarpą, o ilgalai
kiam jų atminimui turės būti 
paruoštas didysis reprezentaci
nis lietuvį tautos kultūros al
bumas. Be to, šie žmonės bus 
verti net to. kad apie juos už
simintų Lietuvos istorijos pus
lapiai, kultūriniai leidiniai, ra- 
šytojų-dailininkų almanachai ir 
t. t. Trumpai — jie turės būti 
įamžinti.

6. Nutautėję lietuvių įpėdiniai 
ilgainiui išmirs; po 40-60 metų 
neliks pasaulyje jų nė pėdsako. 
Bet kilniojo mecenato, to nau
jų laikų tautos didvyrio, paveiks 
las ir atminimas visad bus šven 
tu pavyzdžiu ateinančioms kar-

Sės. Mercedes Vaidyla

natų pavyzdžiu ir visos tautos vių kultūros tikslus. Savo asme 
akyse likti iš vienos pusės gar- ninlu pavyzdžiu š’ą kovą yra 
bingais tėvynės sūnumis, iš ki- jau paskelbę kaikurie mūsų pa- 
tos pusės kuo nors kilnesniu triotai, kaikurie kunigai-žurna-
įprasminti visą savo žemės gy
vatą, iš trečios pusės susilaukti

toms. Jis nemirs amžiams. Tik-' taiP labai geidžiamų tikrųjų, ver 
rieji, amžinieji ir vertieji jo įpė-, *04 ir amžinųjų savo įpėdinių? 
diniai dabar jo nei apgaus, nei
paniekins, nei užmirš, 
kada išsižadės.

nei bet

sius lietuvius emigrantus leng 
vai sukirsti ir mirdami Ameri- Aiškiau kalbant, reikia tuoj 
kos kraštui palikti procentus- Pat ir kiek galima plačiau pa- 
liai dvigubai didesnį kapitalą skleisti brolių lietuvių tarpe min

Ar ištiesų lietuvis mecenatas 
vertas garbingųjų vardo?

(apie 20-30 milionų dolerių). U.

Prieš 2000 metų romėnų tau
toje gyveno turtingas žmogus, 

kad lietuvis, užrašęs visus kurio vardas buvo Mecenas (ar
ba kitaip Mecenatas). Jis duos- 
niai rėmė pinigais talentinguo
sius romėnų rašytojus: Horaci-

Neutralieji pakasynų stebėtojai arba dalį (bent trečdalį, bent 
Į šį šiurpų, pakasynų melodi- penktadalį) darbo vaisių didie- 

jomis dvelkiantį, vyksmą, į šį siems tautos reikalams pvz.
tragišką lietuvių turtų perdavi-, kilniems lietuvių kultūros tiks-: jų, Vergilijų, Propercijų ir ki- 
mą svetimiesiems, deja, perma- j ^ams — ilgiems šimtmečiams ; įus šiandien jo vardas yra ne 
žai tekreipta dėmesio. bks gyvas visos tautos prote mirtingas. Visa jo žemės gyva-

Kapjnių reikaluose kapininė. ‘r širdyse. Kad jis jausis ne vel-
tyla. Geriausiu atveju šiam klau tui gyvenęs pasaulyje ir ne be 
simui teskiriamas vienas kitas reikalo priklausęs garbingąja!
miruoliškas atsidūsėjimas, netu
rįs savyje stipresnės sugesty
vios galios, be vyriško realaus 
asmeninio pavyzdžio, be kon
krečių veiksmų užuominos. Net
gi neprikl. Lietuvos intelektua
lai ir patriotai, kurie itin mėgo! 
sielotis “trečdaliu mūsų tautos, j 
gyvenančios užjūriuose”, apie šį, 
dalyką anuomet irgi nė minte

narsią jai aisčių tautai. Kad jo 
vardas nuo dabar, nuo jo kil-] kartų kartas, 
naus mosto, yra: Lietuvių tau
tos darbo-Viltūros karžygis, gar 
bingųjų senolių garbingasis ai
nis, tautietis, kurio atminimas 
visada ir visur bus jungiamas 
drauge su kitų tautos didvyrių 
atminimu.

tos prasmė šviečia, lyg nerūdy- 
jkntis deimantas. Jo draugų 
turtuolių jau ir mažiausi pėdsa
kai išnykę, jis gi gyvena per

O Nobelis, viengungis švedas, 
kuris susikrovė savo kruopščiu 
darbu didžiulius turtus!? Kaip 
jis pasielgė mirdamas? Mirda
mas šituos turtus , jis paskyrė 
žmonijos pažangos tikslams: me

neužsimindavo. Per baisus ir Yra skirti visuomenei, tautai, 
per stambus jis jiems atrodė, žmonijai. Viešasis tokių darbų 
Vadinas, baisius ir stambius tau pripažinimas šiaip ar taip kiek- 
tos reikalus, tiesioginiai netu- vienam labai svarbus, kartais 
rinčius sąlyčio su Lietuvos ne- lemiantis. Svarbus jis politikui, 
priklausomybe, tesineša pasro- mokslininkui, rašytojui, žurna- 
viui likimas; mes rūpinkimės Hstui, dailininkui, visuomenės 
tik smulkesniais ir švelnesniais, veikėjui. Nemažiau jis svarbus 
atseit, moteriškais (šeiminiais, *r tokiam asmeniui, kuris viso 
kasdieniniais, savitarpiniais) rū| savo gyvenimo darbo rezultatus 

(pinigus ir turtus) bus paskyręs 
savosios tautos reikalams.

5. Už tat — nepamirškime! —

pestėliais.
Kokios iš to išvados ir koki 

nauji siūlymai?

Naujos išvados ir nauji siūly
mai suvestini į sekančius 6 punk 
tus:

1. Tragiškasis lietuvių turtų 
perdavimas svetimiesiems spė
riai vyko ligi šiol, jis vyks ir to
liau, juoba kad naujieji ateiviai 
ne tik nebando nūdienės padė
ties keisti, bet priešingai, vado- 
vaudamies jiems būdingu sava
naudiškumu, stengiasi esamą 
“tvarką” atkakliai įteisinti. (A- 
pie mažutes išimtis čia nekalba
ma!).

2. šio viso proceso‘šaknis — 
galingas biologinis instinktas; 
emociniai nusiteikusį didvyrių 
žemės sūnų ir dukrą jis verčia 
nepaisyti kilnių šaltų protėvių 
nurodymų ir siūlo savosios gy-

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotograflfos 

mūšy suecialybė
PRFC1N PHOTO STUDIO

(Incorpomted) 

EDVARDAS ULIS. mv, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

............... ..... no, mokslo, taikos premijomisVisi didesnieji žmonių darbai | sjęįrtj

visos augščiau minėtosios mūsų 
sugestijos ir visi pažadai, skirti 
garbingiesiems kilniesiems me
cenatams, privalo veikiai gauti 
apčiuopiamą ir efektingą išraiš
ką. Būtent:

Esant dar gyviems tokiems
mūsų tautiečiams, jau turi būti Į ros, pasekti šių kilniųjų mece-

džia šventa idėja, jei pagaliau;
patys vadai rodo karžygiškumoį

( pavyzdį, — pulkas kautynėse
daro stebuklus. Iš tariamai eili-i . -‘,„‘“7 ,, . , .. . , ... i laikrodukas yra limenon,ų žmonelių virsta drąsuoliai. mo da|.|jos ,{al| * ni.vėl|10l ar 
didvyri ai, .karžygį.,, milžinai. Į nMkubintų d,ugta kaip s,..klln

★ ★ dę per valandą, reikia į .0325 da
* Į lies kubinio eolo talpumą su-

Šiaip ar taip, mes dar tebetb dėti 125 dalis. Kaikurios dalys 
kims lietuvio sielos didybe. Mes taip mažos, kaip pvz. vadinamo 
vis tebetvirtiname, kad lietu-, plauko veržlelė, jog jų net 60, 
vis-vė tikrai yra didvyrių žemės1 000 telpa į vieną antpirštį, var- 
sūnus ir dukra — tik ne žo- tojamą siuvimui. Daugelio iš tų 
džiais, o darbais! — ir kad jis, 125 laikroduko dalių dydis turi 
dar pajėgia suprasti didįjį, patį būti pagamintas 1/10,000 dalies 
prasmingiausią gyvenimo dėsnį:

Ad maiora nati sumus! Kil
nesniems gyvenimo tikslams e- 
same gimę!

Gimę, ne kad valgytume ir 
gertume, ne kad garbintume ly
tį ir iškimštas pinigines, ne kad 
rodytume savo menkavertes am 
bicijas ir su užsidegimu jieško- 
tume gyvenimo malonumų, o 
tam, kad pagal savo jėgas ir ga 
bumus duotume šį tą vertesnio 
-gražesnio ir visuomenei, ir tau-j 
tai, ir žmonijai, ir būsimoms 
kartoms. Aiškiau: kad pateisin
tume ir savo gimimą, ir savo, 
mirimą, ir savo aisčio (lietuvio) Į 
vardą.

Nuostabiai tikslus 
mechanizmas

Mažas moteriškas rankinis 
didelio tikslu-

colio tikslumu.

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
TEI.F.VIZIJA:

Nepaprasto ryškumo paveikslas 
Naujas lengvas būdas stotims 
pasirinkti
Valdymas iš tolo
90° aliuminizuotas paveikslo
vamzdislistai ir šiaip kilnūs susipratę 

lietuviai.
Šioji kova veikiai turės virsti 

nauja tautine-kultūrine Ameri
kos lietuvių revoliucija, kuri iš
judins visų mūsų tautiečių są
monę iš padugnių, kaip išjudi
na galinga audra apmaurojusius 
ežero vandenis.

Naujos vertybės ir visai nauji 
žmonės, kilę iš vadinamų viduti
niųjų, šioje kultūrinėje revoliu
cijoje turės atrasti sau deramą 
vietą ir, vedami šventos pasiau
kojimo dvasios, likti didžiosio
mis mūsų kultūrinio gyvenimo 
asmenybėmis, t. y. naujų laikų 
tautos karžygiais.

Herojizmas ir žmogus
Nemanykite, kad lietuvyje he- 

rojizmo trūksta. Herojizmas sly 
pi kiekvienos žmogiškos būty
bės gelmėse. Bet kartu neužmirš 
kim: herojizmas dažnai yra pa
našus į marių dugno perlą, ku
ris pirma nori būti atrandamas, 
nuvalomas nuo purvo ir iškelia
mas saulės švieson; tik tada jis 
suspindi visoje savo grožybėje.

Kiekvienas žmogus virsta he
rojumi (kovos herojumi, dva- 
sios-švėntumo herojumi, kultū
rinės veiklos herojumi, pasiau- 
kojimo-meilės herojumi), kai 
jame blyksteli ryžto ugnis. Kas 
tą ryžtą sukelia?

Aure, veizėkim: į kovą žygiuo 
ja kareivių pulkas. Išmintingų 
“dalykų žinovų” akimis, šiame 
pulke didelė daugybė ydingų,

smu, o ne žodžiu, lietuvis turi bailių, egoistiniai nusiteikusių 
sykį įrodyti, kad jame dar likę į žmogeliūkščių. Jie, esą, bejėgiai 
šis tas karžygiško ir vyriško: ką nors didingesnio atlikti. Jie 
šis tas didingesnio ir objekty-1 pralaimėsią. Visdėlto, jei kovos 
vesnio. Užtat pats laikas dabar, tikslas šiems tariamiems ydin- 
metus visokius trečiaeilius smul giems žmogeliams aiškus, jei te
kius niekus, paskelbti naują, vynės ♦ meilė juose galingai su- 
šventą kovą už didžiuosius lietu žadinta, jei jie vadų uždegti di

Žodis tautiniams vadovams
Nesakykime, kad mūsų išei

vijos tarpe nėra kilnių asmeny
bių .degančių tikra tėvynės mei
lės ugnimi. Nemanykite taip pat, 
kad visi lietuviai randa savo gy
venimo prasmę tik aukso ga
bale, lytyje ir viskės bonkose. 
Yra mūsuose šimtai, gal tūks
tančiai, tyrų didžių sielų, norin
čių efektingiau padėti savo kraš 
tui ir paremti didžiuosius lietuv. 
kultūrinius tikslus. Tik, deja, 
tos asmenybės deramai mūsų 
neįtaigojamos, neišjudinamos, 
neišryškinamos ir nepakreipia
mos vieninga bendra linkme. 
Kas retkarčiais padaroma, pa
daroma silpnai, neefektingai, be 
galingo ryžto ir be plačių už
simojimų.

O dėl to viso pati didžiausia 
kaltė tenka mūsų tautiniams, 
visuomeniniams. kultūriniams 
vadovams (veikėjams ir laikraš
tininkams), kurių didoka dalis 
nepasižymi nei augštesniais gy-

šias premijas gavusieji šian- ^enimo Planj*is- nei optimistiniu 
dvasios veržlumu, nei reikiamudie lieka pasaulinėmis garseny

bėmis. Tačiau... tokia pat gar
senybė nuolat lieka ir pats pre
mijų fundatorius, didysis mece
natas švedas Nobelis.

Taigi Nobelio turtų įpėdiniai 
yra ne seniai išmirę jo giminai
čiai ar šiaip bičiuliai (kurie bū
tų tuos turtus iššvaistę ir po 
20-40 metų savo geradarį visiš
kai užmrišę), o patys žymiausi 
ir daug užsipelnę žmonijos kul
tūros vyrai. Kol bus gyva Eu
ropos kultūra, tol bus gyvas 
ir Nobelis.

Sakykit#, ar negalėtų bent kai 
kurie mūsų broliai tautiečiai, 
didvyrių žemės sūnūs bei duk-

asmeniniu pavyzdžiu, nei naujų 
efektingesnių priemonių išradin 
gurnu, nei pagaliau tyru šventu 
(be cinizmo ir ironijos) lietuviš
ku nuoširdumu.

Kaip ten bebūtų, šitokia pa
dėtis negali amžinai tęstis. Veik

•HiiiiiiiiiiiiitiiimiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiimimiimiiiiiiM' ’

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LTTUANICA AVĖ., CHICAGO. ILL

Telefonas — FBontter 8-188?
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiuuiiimiHiiuiimmiuiiuiiiiiiiiiimiiiiH

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

Unlversal Savlngg and Loaa Assodatlon užtikrins saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Od 
810,000.00 kiekvienam indėliui lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių lr sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

GENERAL ELECTRIC

NEŠIOJAMI TV APARATAI:
• labai lengvo Svorio

! • nepaprasto patvarumo
• žema kaina

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties—Banga 1390 
PIRMADIENNlOvak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30iki 9:30 ryte

SEKMAI). 8:30 --0:30 v. r. Iš stoties 
VVOI’A — 1190 kil.

7159 SO. MAPLEVVOOD AVĖ. 
Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE III Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelj aunkvežinų 

ir apdraudaa
8818 W 91st St. Chicago, III. 

Tol. PRescott 9-2781

GE RADIJO APARATAI:

• Bet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transistoriniai

GE ELEKTR. LAIKRODŽIAI
• Virtuviniai
• Žadintuvai

GE ELEKTR. NAMŲ

APYVOKOS REIKMENYS:
• Dulkiasiurbliai
• -EI. virduliai
• Mixmasteriai
• J v. laidynes (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA — IŠSIMOKS.ITMAI

PARDUODAMA — TAISOMA

iib-DAina

HTELcvision
Csales- serviče)

Sav. Inž. A. SEMSN'AS 
[ 3321 S. Halsted — CLiffside 4-5005

TIKTAI MŪSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASiŲSTI PAKIETUS. PALYGINKITE TIK

KELETU SIUNTINIŲ:
Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5—6 savaites

Nr. 1. 20 svarų taukų ..
Nr. 2. 20 ’ ’ ryžių .
Nr. 3. 20 ” cukraus
Nr. 5 1 n

10
svarų cukraus 

taukų
N r. 6 5 flvar. cukraus 

“ taukų
“ ryžių
“ jautienos

$13.00

. $20.511

MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO ĄVE., CHICAGO 22, ILL.

’ Telef. EVerglade 4-5220

patogesnės tanpytoJuL Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui

Al

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI i 

Pandai Imas Ir Taisymas
44177 So. Archer Avė. 

Chicago 82. III. — Tel. LA 8-881.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION ' 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Tllnois

....... -..- .. -................. . ............. ....... >

Chicago Savings and Loan Assodatlon naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes Iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, {vykstant) 1957 m. gausio menes).

Saugiausia Ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yrs apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimas yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios (staigų prižiūrimos ir visos tari atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra 
Ir teikia peinlngesnius Ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada Išmokėdavo tanpytojams visas tampy
mui (dėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimas —• tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
Idas pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mos ) mūsų pažangią, tvirtą finansinę ištaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

UURRRNTLY — A UKACI AITRIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.
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Mirė prof. P. Raudonikis
Palaidotas vidurnaktį tėvų apeigomis

P. ŽILYS, Chicago, III.

Pavėluotai mus pasiekė ži
nios apie mirtį prof. P. Raudo
nikio. Mirė okupuotoje Lietu
voje.

Profesorius, farmacijos ma
gistras Petras Raudonikis gimė 
1869 meteis rugpj. 27 d. Kavars 
ke, žemdirbių šeimoje. Jo tėvai 
anksti mirė. Augo ir mokslus 
ėjo dviejų vyresnių brolių ir se
sers globoje.

Sėkmingai baigęs pradžios 
mokyklą išvyko į Liepoją. Pri
vačiai pasiruošęs išlaikė egzami 
nūs ir mokėsi Liepojaus gimna
zijoje.

Dėl lėšų stokos gimnazijos 
baigti negalėjo, todėl grįžo į 
gimtąjį Kavarską. Neilgus tru
kus, gavo privataus mokytojo 
darbą Mingailų Slavėnuose.

Vėliau persikėlė į Kauną ir 
dirbo, kaipo mokinys, Brazaus
ko vaistinėje. Atlikęs vaistinėje 
mokinio stažą, išvyko į Maskvą 
ir gavo darbą Fereino įmonėje. 
Dirbo aptiekoje, laboratorijoje 
ir optikos dalykų sandėliuose. 
Kalintas už lietuviškas knygas

Tris metus išgyvenęs Mask
voje, buvo areštuotas ir kalina
mas Maskvos tvirtovės kalėjimo 
vienutėje, kaipo politinis nusi
kaltėlis. Arešto priežastis — lie 
tuviškoji veikla — rasta lietu
viškoji spauda. Kelis mėnesius 
iškalėjus Maskvos kalėjime, eta 
po būdu buvo perkeltas ir kali
namas vienutėje Kauno kalėji
me. Pravedus kvotą ir atlikus 
kitus formalumus, buvo paleis
tas iš kalėjimo į laisvę.

Trumpai pailsėjęs tėviškėje, iš Į 
vyko vėl į Maskvą ir dirbo op-i 
tikoje. Trims mėnesiams pras-' 
linkus vėl buvo areštuotas ir pa 
sodintas kalėjimm, o po mene-1 
šio ištremtas iš Maskvos, be tei 
sės grįžti tėvynėn Lietuvon.

Iš tremtinio į farmacijos
profesorius- 4

Ištrėmimo metu gyveno ir dir 
bo aptiekose. Ž. Naugorde ir Tif 
lise. Po dviejų tremties metų, 
gavo leidimą grįžti Maskvon, 
Grįžęs baigė universitetą ir ga
vo provizoriaus laipsnį, o vė
liau išlaikė specialius egzami
nus farmacijos magistro laips
niui gauti.

Po to išvyko į Vokietiją ir 
specializavosi Wiesbadene, Fre-; 
zenius laboratorijoje; išėjo spe-'

cialų analitinės chemijos kursą.
1906 metais grįžo Maskvon. 

Dirbo kaipo asistentas Maskvos 
universiteto Farmakologijos in
stitute ir lektoriavo Moterų Me
dicinos institute.

Parašė ir apgynė disertaciją, 
gaudamas magistro laipsnį. 
Įsteigė savo privačią laborato- 
riją Maskvoje.

Dirbdamas Maskvos universi
tete praleido pirmąjį Pasaulinį 
karą ir rusų revoliuciją.

Prof. P. Raudcnikis

Lietuvos mokslo įstaigose

Kai tik susidarė palankios są
lygos, tuojau grįžo Lietuvon. 
1919 metų pradžioje atvyko į 
Vilnių. Kai lenkai užėmė Vil
nių, pėščias perėjo frontą ir at
vyko į Kauną.

Kaune gavo paskyrimą suor
ganizuoti ir vadovauti analiti
nės chemijom laboratoriją.

1922 metais, įsteigus Kaune 
V. D. universitetą, buvo pakvies 
tas profesorium. Jam buvo pa
vesta suorganizuoti prie medi
cinos fakulteto farmacijos sky-

I rių ir dėstyti farmakologiją, far 
j maciją ir farmakognoziją.

Darbo pradžia buvo labai sun
ki. Viską reikėjo pradėti iš nie
ko — nustatyti mokslo planą, 
programas ir įsteigti laborato- 
rijas-kabinetus. Mokymo progra 
mos buvo sudarytos pagal vaka 
rų Europos universitetų progra 
mas.

Ypatingai daug darbo teko 
atlikti statant naujus Medici
nos fakulteto rūmus Mickevi
čiaus g-vėi'e ir įsteigiant juose 
farmaceutines katedras.

Buvo įsteigtas farmacijos in
stitutas su laboratorijomis, ka
binetais, su atitinkamu inven
toriumi, aparatūra, reagentais, 
chemikalais kolekcijomis, raš
tinėmis ir biblioteka. Universi
teto klinikoms ir personalui ap
rūpinti buvo įsteigta aptieka. 
Nežiūrint tokio didelio apkrovi
mo administraciniais-organizaci 
niais darbais, prof. Raudonikis 
skaitė visas normalias paskai
tas.

Be augščiau išvardintų darbų 
prof. Raudonikis keletą metų 
buvo medicinos fakulteto sek 
retoriumi ir 4 metus universi
teto senato sekretoriumi. Turė
jo savo vaistinę ir ją tvarkė.

Pasiekęs amžiaus ribą, pro
fesorius Raudonikis 5 metus iš 
eilės buvo perrinktus ir palie
kamas profesoriauti.

1939 metais išėjo ė dimisiją. 
1940 metais buvo paskirtas su
organizuoti ir vadovauti anali
tinę laboratoriją farmacijos rei 
kai? Vokiečių okupacijos me 
tu dirbo vaistinėje.

1945 metais buvo pakviestas 
profesoriumi į V. D. universite
tą vesti katedrą — vaistų ir ga- 
leno preparatų technologiją.

Palaidotas vidurnaktį

Mirė Vyčiūnų vasarvietėje, ne 
toli Kauno, 1950 metais lapkri- 

į čio 17 d. Palaidotas A. Pane
munės kapinėse. Prieš mirtį pra 
sėsi būti palaidotas taip, kaip 
jo tėvai buvo laidojami, tai yra 
su religinėmis apeigomis,*.. Dėl 
tos priežasties laidotuvės Įvyko 
'vidurnakty, dalyvaujant dviems

KRONIKA
• Dali. Juozo Pautieniaus pa

roda. šiais metais Los Angeles 
j Calif., Dailiųjų Menų Kiubas 
Į jau suruošė dviejų dailininkų i 
J parodas: Antano Rūkštelės iri 
i Juozo Pautieniaus; ši antroji —' 
, lapkričio 10 ir 11 bei 17 ir 18 
dienomis (du savaitgaliu).

Ant. Rūkštelės paroda spau
doje buvo teigiamai įvertinta ir 
visuomenės šiltai sutikta.

Juozas Pautienius iš Cicero, 
III., prisiuntė 34 kūrinius, kurių 
tik dalis yra parduodamų. Pir
momis dviejomis dienomis lan
kytojai nupirko 5 paveikslus, ku 
rių vieną įsigijo net iš New 
Yorko svečiuose atvykusi mu
zikė ir žymi lietuvių veikėja S. 
Čerienė-Mulks. Kiti kūrinių pir
kėjai yra los-angeliečiai: Ber
nardas Brazdžionis, Jonas Pui- 
kūnas, Antanas Skirius, Elena

asmenims, iš kurių, vienas buvo 
dvasininkas.

Kaip matome iš augščiau pa
tiektų duomenų ord. prof. P. 
Raudonikio gyvenimas labai ša
kotas, kaip lietuvio ir mokslinin 
ko. Jis yra atlikęs ypatingai di
delį darbą organizuojant ir tvar 
kant farmacijos skyrių-institu- 
tą V. D. universitete ir paruo
šiant Lietuvos farmacininkus- 
chemikus.

Tumienė. J
Parodos atidarymas įvyko šeš 

tadienį. lapkričio 10 d. 3 vai.
P. P-

Oficialusis dail. J. Pautieniaus 
kūrinių parodos atidarymas bu
vo sekmadiemi, lapkričio 11 d.,
12 vai. Įvedamąjį žodį tarė pa
rodos tvarkytojas ir ja daugiau 
šiai besirūpinąs dail. Antanas 
Rūkštelė, Dailiųjų Menų klubo 
narys. Jis pasidžiaugė gražiu 
kultūriniu įvykiu ir jo autoriu
mi dailininku Pautieniumi, kuris 
iš už tūkstančių mylių, iš Cicero,
III., prisiuntė keliasdešimt kūri
nių, kad ir Los Angeles lietu
viai galėtų jais pasidžiaugtei, 
papuošti savo namus, butus, 
kambarius, salonusi.

Oficialiam atidaromam žo
džiui pakviestas Lietuvos gar
bės konsulas dr. J. J. Bielskis 
visų pirma padėkojo Dailiųjų 
Menų klubui, kuris tebūdamas 
vos kelių mėnesių amžiaus, jau 
yra suruošęs dvi lietuvių daili
ninkų parodas. yra apjungęs 
įvairių sričių menininkus ir gra
žiai prisidedąs prie lietuviško' 
kultūrinio gyvenimo pulsavimo 
Kalifornijoje. Jis pasidžiaugė 
dail. Pautieniaus kūrybine ini-1 
ciatyva, kurio nors asmeniškai : 
nepažįsta, tik žino iš spaudosi, i 
o šiandien, štai, ir iš įdomių 
paveikslų. ■

Dail. J. Pautienius yra įdo- j 
mus menininkas tiek spalvų, 
tiek jų perdavimo būdu.

Lietuviu Prekybos Namai

KALAKUTAS DOVANAI SU KIEK

VIENU $50.00 PIRKINIU !

Prekės naujos — be brokų - žymiausiu 

Amerikos firmų. Kainos žemiausios Chi- 

eagoje. - Išmokėjimai 3 metams. - Klientų 

s-tos neparduodamos Finan’sų Kompanijom.

TELEVIZIJOS 57 METŲ
Po $140.00 parduodamos TV 17 colių, pas mus tik $99.00 

$250.00 parduodamos TV 57 metų, 22 colių dydžio,
imhagony ar ąžuolo tik ............................... .............$169.00
$350 parduodamos TV, RCA, Zenith, Dumont, Ad- 
miral, General Electric ir kitų, pas mus ...............$249.00

Plionografai — radio aparatai vietos ir importuoti iš Vo
kietijos nuo .............................................. ............ $15.00—$99.00

Po

Po

E3ė

i'

Visi lietuviai Chicagoje ir apylinkėje 

siunčia kalėdinius siuntus per didžiausią 

U.S.A. Firmą

JANIQUE TRADING CO.

2551 W. 63rd SI., Chicago 29, III., HE 4- 2380

J. KAMIENSKI
2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III., BR 8-6789...» »

. Įstaiga atdara: kasdien nuo 12 vai. popiet iki 8 vai. vak.• z i

r

ŠILDYMU GAZO IR ALYVOS PEČIAI
2-jų kambarių gazo pečiai pas mus tik .............. ..............$69.00
2-jų kambarių alyviniai pečiai geriausių firmų ......... $69.00
Virimui poreelano pečius pas .mus tik ...............................$89.00
Siegler, Moore gazo pečiai nuo 1—5 kambarių, už žemiau

sias kainas mieste, nuo ...................................................... $90.00

VIRTUVĖMS STALAI
Po $79.00 parduodami 5 dalių virtuvei stalai, su formiea...........

viršumi, pas mus tik .......................................................... $39.00
Po $99.00 parduodami 5 dalių virtuvių setai įvairių spalvų...........

pas mus tik......................................... ................ . ..................$59.00
Po $140.00 parduodami 7 dalių virtuvei (t'ormica) setai...........

pas mus be užprašymo tik ................................................$99.00
Metalinės virtuvėms spintos tiktai .........................................$12.00
Unoleum 9x12 įvairių spalvų tiktai ....................................... $6.50
Šaldytuvai VVestinghouse, Norge, Admiral nuo .................$169.00

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos. 

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6, pirm. ir ketvirt 9—9, sekm, 9—2

2646 West 7lst Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

PRALEISKIT^ KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE ! ! !
Seghcttl Trnvcl Kurčiui kviečia jus pasirinkti vieną kurj iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų šventes _ Naujuosius Metus.

MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas...........

mus be užprašymo nuo tik........................................... ...$79.00
3- jų dalių ąžuolo miegamieji parduodami po $200.00, pas......

mus tiktai ................................................................................ $149.00
4- jų dalių raudono medžio, ąžuolo ar riešuto, 57 metų sti-

. liaus, pas mus.........................................................................$249.00
Už $500 00 parduodami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau

donmedžio, pas mus............................................................. $375.00
Matracai visų dydžių vatiniai......................................................$12.00
Matracai Simo.ns ir kitų firmų tik ............... $29.00
Matracai ortopediniai ligoniams ................................................ $49.00

Priklausykite
DROVERS

Kalėdiniam Klubui Dabar!
Turėkite pinigą kiek jums reikia sekančioms kalėdoms.

Nesirūpinkite piniginiais reikalais, džiau
kitės šventėmis. Lengva. Priklausykite 
Drovers kalėdiniam taupymo klubui. 
Padėkite keletą d<,'erių į savaitę ir tu
rėsite grynų pinigu pasipirkimui, kelia
vimui, pasilinksminimui ateinančioms 
kalėdoms.

ĮRAŠYKITE Į VIENA 
Iš ŠITŲ KLASIŲ ŠIANDIEN
$1.00 į sav., už 50 sav... $50 
$2.00 j sav., už 50 sav.. .$1.00 
$5.00 į sav., už 50 sav...$250 

$10.00 į sav., už 50 sav...$500
įlankos atdaras nuo pirmadienio 
Iki pcnkliHlIcnio nuo n vai. ryto 
Iki 2 vnl. įm> piety. Ketvirtadienio 
vakarais nuo 5 vnl. ryto iki s vai. 
vnknni.

.. ‘•‘ V;
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Norvegų linijos laivus
M. N. KEJtGKVSI'.IOItD Išplaukia gruodžio 8 dieną, šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. K A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amer'koje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi i; įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas

S. S. I.litr.HTE, prancūzų laivų linijos, išplaukia gruodžio 14 dieną.
Kelonės vadovas M r. Otto Balderiotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs jausitės esųs Paryžiuje.

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės j

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2151 So. Oakley Avė., Chicago 8, III. Tclef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai
J?

SVEČIŲ KAMBARIŲ BAUDAI
Po $150.00 parduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė

ir tiirnba, dvi pagalvės, tiktai ............................................$99.00
Po $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vil

nos ar nylon baldai, pas mus tik .......................... $200.00
Po $490.00 trijų dalių nylon ar vilnos baldai, garantuoti...........

20 metų, pas mus tik ...................................................... $320.00
Po $49.00, 9x12 kilimai vilna su nylon, tik .................. ..$39.00
Po $69.00, 9x12 siūlomi vilnoniai su nylonti kilimai, mū

sų kaina............................................................... ’......................$55.00
Po $150.00 siūlomi 9x12 vilnoniai kilimai, puikiausių spal

vų Bigellou, A. S.niilh, Magee, vilnonius, padėklai 
(pads) dovanai, tik .............................................................$99.00

Po $39.GO siūlomos su stiklais knygom spintos, pas mus $29.00 
Po $59 00 siūlomos knygų spintos su šlifuotu stumdomu

stiklu, tik...................................................................................$39.00
Po $49.00 rašomieji stalai, ąžuolo ar raudono medžio —

pas mus tiktai............................................ ................. .. .$39.00

DĖMESIO!
MUMS YRA MALONU PRANEŠTI. KAD TURIME 

PILNIAUSIĄ PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ
* BLAUPUNKT * TELEFUNKEN 

* B R A U N ★ GRUNDIG Radio H igh Fideliiy
aparatų Chicagoje. Nuolaida nuo 30 iki 50<%.

Pa,matykite šiuos nunstobius radio aparatus
TOWN OF LAKE UTILITIES

BALDAI - KILIMAI - NAMŲ REIKMENYS - TELEVIZIJA
1800 W. 47th St. (kamp. Wood Si.), LAf. 3-7771

... -------------------- ...

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
7 dalių vaikintojo kambario ąžuolo baidai tik .... .......... $99.00
8 dalių puikiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal

dai, pas mus ......................................................................... $250.00
9 dalių moderniausi valgomieji 16 asmenų .............. ....$400.00
Dulkių siurbliai, vaikams baldai, metalinės lovos,, įvai

riausios lrmpns ir daug kitų prekių.
Šimtai ir tūkstančiai prekių laukia Jūsų apžiūrėjimo mūsų mo

derniai įrengtos 15,000 kvadratinių pėdų įmonėje.
IŠMOKĖJIMAI IKI 3-JŲ METŲ 

SEKMADIENIAI NESKAITOME TAKSŲ

Lengva BENDRAUTI SU DROVERS

žOrovers Banks
47th Street & Ashland Avenve YArds 7-7C00

nuo 1883

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Teigi, dabar pradėkite laupyti žioja lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarui nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmsa.. a.Dtra.d., penktad. Ir Trefllad • ryto Iki 13 vai . 
•••tad. » »al. ryto Iki «:!• p.p. Ketvirtai. » vai. Iki S vai. vak.

Visais prekybos reikalais 
kreiptis į Įmonės Vedėją

JUSTĄ LIEPOM.

Valdybos Pirmininkas 
A. GINTNERIS

Sekretorius
ED. RUDAITIS

FlillNITURE CENTER, INC.
3222-24—26 South Halsted Street

TEL. — VICTORY 2-4220

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.................................................... 0—9:30

Kitom Dienom: ..........................................................9—6.00
Sekmadieniais: ....................................................... 10—6 valandos
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AMERIKOS MIŠKAI
Iš IiRV miškininkų suvažiavimo

PROF. J. KUPRIO NIS, Ruston, La.

Teko Memphis, Tenn., (X.14- 
17) dalyvauti Amerikos Miški
ninkų sąjungos metiniame su
važiavime. Jame dalyvavo per 
1200 narių. Iš jų apie 200 buvo 
atvykę su poniom, kurios turė
jo specialią programą.

Didžiausia organizacija

Dar tik 1900 m. JAV teturėjo 
tik vieną miškininką, baigusį sa 
vo krašto miškų mokyklą, da
bar jau veikia 35 miškų mokyk
los, iš kurių 26 akredituotos: 
pilno universitetinio lygio, ir josi 
iki šiol jau išleido apie 24,000' 
bakalaureato, 4,500 magistro ir 
apie 300 daktaro laipsnį turin-1 
čių miškininkų. Dabar kasmet 
augštąjį mokslą baigusiųjų iš
leidžiama daugiau kaip 1000. 
Kadangi miškų ūkis vis plečia
mas ir intensyvinimas, tad ne
tik nėra bedarbių miškininkų, 
bet jaučiamas netgi trūkumas. 
Tačiau, pvz., iš Europos atvy- 
kusiems miškų specialistams 
darbo gavimo sąlygos gana ne
palankios, svarbiausia dėl kal
bos trūkumų, amžiaus, darbovie 
čių nuošalumo bei atstumų. A- 
merikos Miškininkų sąjunga 
(S.A.F.) dabar turi 12,000 narių 
ir yra didžiausia šios rūšies or
ganizacija pasauly. Jos leidžia
mas žurnalas “Journal of Fo-' 
restry” turi 12,000 tiražą. Ki
tas jos žurnalas “Forest Scien
ce”, eina kas tris mėnesius, 1, 
200 tiražo.

Suvažiavimo eiga
Suvažiavimo posėdžiai vyko 

atskiromis sekcijomis, nes esant 
dideliam skaičiui dalyvių, kitaip 
būtų neįmanoma. Pilnaties po
sėdis buvo tik atidarymui ir or
ganizaciniams reikalams ap
svarstyti. Čia buvo trys paskai
tos supaž’ndinti dalyvius su pie 
tinio JAV rajono miškais ir miš 
kininkyste, ypatingai paliečiant 
lapuočių miškų ūkį. Mat, suva
žiavimai kasmet ruošiami vis 
kitame rajone, tuo būdu daly
viai supažindinami su viso kraš 
to miškų stoviu. Pietinis rajo
nas yra ypatingai miškingas. Iš 
bendro JAV komercinių miškų 
ploto 489 mil. akrų. Gulf statės, 
rrba 12 pietinių valstybių, nuo 
Texas, iki Floridos ir iki Virgi- 
nios, turi 40''/, arba apie 200 
mil. akrų. Iš šio ploto 80 mil. 
akrų tenka lapuočiams.

Iš valdybos pranešimų paaiš
kėjo, kad Sąjunga per pereitus 
1955 metus turėjo 140,000 dol.

pajamų ir 138,000 dol. išlaidų. 
Toliau, ėjo sekcijų posėdžiai.

Švietimo sekcija turėjo 5 pas 
kaitas. Sąjunga vaidina žymų 
vaidmenį JAV miškų švietimo 
reikaluose. Pvz. akreditavimas, 
arba pripažinimas kuri miškų 
mokykla atitinka universitetinį 
lygį, kuri ne, yra šio3 sąjungos 
kompetencijoj. Mat, bendros, mū 
siškai imant, Visam kraštui švie 
timo ministerijos, kuri reguliuo
tų visą švietimą, čia nėra. Miš
kų mokslo sričiai tas funkcijas 
atlieka Miškininkų s-ga ir tas 
jai priduoda dar didesnį svorį. 
Sąjungai priklauso daugiau 2/3 
visų JAV miškų srity dirban
čių miškininkų ir jųjų suvažiavi
mai apima visas miškininkystės 
šakas. Taigi ir visos mokyklos, 
tyrimo stotys ir kitos mokslinio 
darbo institucijos šiuose suva
žiavimuose būna gausiai atsto
vaujamos. Čia, o taip pat spe
cialiai išrinktose komisijose, ap
tariami ir sprendžiami dauge
lis net pagrindinių klausimų, su 
sijusių su miškų mokslu, bei 
švietimu. Tu0 A.M.S. pasidaro 
labai svarbiu veiksniu JAV miš
kininkystės progrese.

Mišku rekreacijos arba pra
mogų (recreation) sekcija turė
jo 5 paskaitas. JAV miškinin
kystėj atsirado nauja šaka, ko
kios kitos šalys neturi. Pasitu
rintieji šio krašto gyventojai, 
dėka gerų kelių ir puikių su
sisiekimo priemonių, labai gau- 

i šiai lanko miškus atsigaivini
mui bei poilsiui. Apskaičiuoja
ma, kad per metus tokių -miško 
lankytojų būna apie 30 mil. Dar 
1946 m. Amerikos Automobilių 
asociacija apskaičiavo, kad re
kreacijos tikslu keliaujantieji 
per metus išleidžia apie 10 bi- 
lionų dol. Tatai miškų vadovams 
sudaro atskirą problemą ir iš
kyla daug klausimų, kaip miškai 
galėtų geriau patarnauti visuo
menei šiuo reikalu.

Miškininkystės, arba miškų 
želdymo bei auginimo, sekcija 
buvo gausiausia ir turėjo 11 pas 
kaitų. Miškininkystė JAV yra 
jauna; pernai šventė 50 metų 
jubilėjų. (Voketijos miškinin
kystė pvz. turi apie 300 metų). 
Iš antros pusės, begaliniai plo
tai lemia, kad tik atskiruose 
pasirinktuose plotuose intensy
vesnis miškų ūkis tevedamas; 
kitur tik pradedamai; ar dar ne
pradėtas. Dėl to daugelis mū- 

jsų žmonių susidaro įspūdį, kad 
I šiame krašte išvis nėra miški

ninkystės ar ji visai žemam ly
gy. Bet tai netiesa. Apgauna 
plotai.

Teisybė, apie Chicagą, Cleve- 
landą, New Yorką nėra nei miš
kų, nei miškininkystės. Tačiau 
ypač pietiniame ir vakariniame 
rajonuose — daugelis net labai 
stambių bendrovių, o taip pat 
daugely federalinių miškų jau 
yra vedamas net visai intensy
vus miškų ūkis: normuoti kir
timai, tinkamos kirtimų siste
mos, didžiuliai dirbtinio želdy
mo plotai, stambūs investavimai 
miškų ūkio pagerinimams. Tie
sa, čia kiekviena šakelė ir skied
ra nesunaudojama, kaip Euro
poj. nes pakankamai yra gero 
medžio. Ypatingą pažangą daro 
miškų tyrimo darbas. Tyrimo 
stačių tinklas čia toks didelis, 
jojo personalas tiek gausus ir 
pinigų šiam reikalui tiek skiria
ma, kiek joks kitas kraštas pa
sauly, o gal ir visą pasaulį su
dėjus kartu. Žiūrint į šį vaizdą 
galima tvirtinti, kad truks gal 
dar metai-kiti ir šis vaikas miš
kininkystėje neabejotinai taps 
subrendusiu ir pirmaujančiu pa
sauly. 1

Privatinių miškų sekcija. Iš 
489 mil. akrų miškų JAV apie! 
60 G priklauso mažesniems ir 
stambesniems savininkams bei J 
bendrovėms Medžio pramonės, 
fabrikai yra beveik išimtinai prij 
vačiose rankose. Dėl to žymi da
lis, bent apie 1/3, visų miški
ninkų specialistų dirba priva
tiniuose mišku/se arba jų pra
monėje. Stambesniuoju miškinin 
kų samdytoju vistik yra federa
linė valdžia. Ji nors ir mažiau 
miškų valdo, bet, apskritai pa
ėmus, veda žymiai intensyvesnį 
miškų ūkį. Privatinių miškų sri
tyje dirbantieji miškininkai pri
klauso tai pačiai A.M. s-gai ir 
dėl to suvažiavimuose jie turi, 
ir savo atskirus posėdžius.

Miškų produktų sekcija. Kaip 
bendrai visa pramonė, taip iri 
medžio pramonė JAV stovi la
bai augštam lygy. Apskaičiuoja
ma, kad apie 5,000 atskirus pa
vadinimus turinčių produktų pa 
gaminama iš medžio, jį apdir-

Adm. George Dufek
Kilęs iš Kocklordo, pirmas įstengė 
nutūpti Pietų Poliuje. Anksčiau daug 
kak polių praskrido,, bet niekus ne
buvo nutūpęs. Dufek vadovauja 
JAV ekspedicijai, tiriančiai Pietų 

Polių.

bant ar perdirbant. Kaikurie 
gaminiai turi ypatingos reikš
mės, pvz. popierius, o jo čia su
naudojama didžiausios masės. 
Fačios medienos šiam reikalui 
sunaudoja 9%. Didžioji medie
nos dalis, apie 75%, eina kaip 
pjauta medžiaga, daugiausia sta 
tybai. Nežiūrint krašto moder
numo ir industrijos lygio, Ame 
rika yra gal net labiau medinis 
kraštas, negu mūsų Lietuva. 
Pvz., 1940 m. -/atistika rodo, 
kad medinių 1-2 šeimai namų 
yra 37 mil. Na, pvz. kiek gi mū 
rinių namų turi kad ir Chicaga, 
palyginus su jos medinėmis gry 
čiomis?

Ganyklinių miškų sekcija. 
JAV apie 728 mil. akrų yra lai
koma ganykliniais plotais. Žy
mi dalis yra padengta krūmy
nais, o vietomis ir gerais miš
kais. Dėl plotų gausumo šiame 
krašte miškų ganiava dar la
bai plačiai praktikuojama. Tik 
kaikur ji jau yra draudžiama

Lietuvoj, kur miškų ištekliai la
bai sumažėję, ganiava miškuose 
buvo uždrausta. Taip yra ir Vo
kietijoj ir daugely kitų Europos 
kraštų.

Vandens Išteklių reguliavimo 
sekcija. Miškininkystės sritis y- 
ra kurkas platesnė, negu ji pap 
rastoj kalboj priimta laikyti. 
Taip pvz. vandenų ištekliai ir jų 
reguliavimas krašte yra tiesio
giai susijęs su miškų tvarkymu. 
Pernai rudenį įvykęs pasaulio 
miškininkų kongresas Indijoj pa 
skelbė tokį Šukį: “Miškai reiškia 
drėgmę (drėgmės konservuoto- 
jai) — drėgmė reiškia laukų 
derlių — derlius reiškia krašto 
gerovę”. Didžiulis JAV kraštas 
turi nemaža šios rūšies proble
mų. prie kurių svarstymo ir 
sprendimo labai daug prisideda 
miškininkai.

Miškų ekonomikos ir miškų 
politikos sekcija turėjo 7 pas
kaitas. Netenka kalbėti, kad 
kaip kiekviena ūkio šaka, taip 
ir miškų ūkis turi gausiai ūkio 
ekonomikos ir jo politikos pro
blemų. Tuo labiau gausu įvai
rių šios rūšies klausimų yra 
šio krašto miškų ūky. Tad su 
šia sritimi labiau susiję miški
ninkai turėjo savo posėdžius.

Santykių su visuomene sekci
ja. šio krašto visuomenė yra

Dėmesio, VVaukegnno skaitytojai 
Užsisakykite anglis dabar 

AVIien Coalcd — You’re Warmt
Cavalier Stoker 

Bluc Boy Pocahontas
Augščiausios rūšies anglys tvarkingai 

priruošiamos ir pristatomos. 
HAAKE COAL CO. MA 3-1133.

išaugusi ir pripratusi naudotis 
visur didelėm asmens laisvėm. 
Miškų administratoriams tatai 
sudaro savotiškų problemų. Tie
sa, čia nėra tokių miško vagys
čių, kaip tai paprasta Europos 
kraštuose, nes čia pavogęs iš 
miško medį, ką su juo veiksi, 
kur jį dėsi? Bet yra daug kitų 
būdų pakenkti miškui. Iškabos 
su parašu "Streng verboten!”. 
arba “Griežtai draudžiama!” 
čia daugumoj duoda tik prie-,' 
šingus rezultatus, tad dažnai 
jos vengiamos, ypač miškuose. 
Tad reikia rasti būdus, kaip 
prieiti prie tos laisvėse išlepin
tos visuomenės, kiek tai liečia 
jos santykius su miškais.

Miškų tvarkymo sekcija turė
jo 11 paskaitų. Miškų tvarky
mas, ypač gaisrų problema, už
ima žymią vietą šio krašto miš
kų ūky.

Žvirių ir paukščių sekcija. !
Turėjo 5 paskaitas. Miškai yra i 
kone vienintelė vieta, kur ran-i 
da prieglobstį ir maistą didžioji 
dauguma žvėrių ir paukščių. 
Taip pat miško upės ir ežerai 
yra labiausiai gausūs vandens 
paukščiais ir žuvimis. Tad ši, t. 
y. žvėrių ir paukščių globos sri 
tis natūraliai priklauso miškinin 
kams. Jei jau Lietuvoj ir apskri 
tai Europoj, daug mėgėjų atsi
rasdavo pamedžioti ar pažuvau
ti, tai ką bekalbėti apie šį kraš
tą, kur kone kiekvienas gali pa- 
šivelyti vykti pamedžiot ar pa
žuvauti net ir už šimto mylių.

Dėl to miškininkams tenka iš- 
pręsti nemaža klausimų sie
kiant, kad ir ši sritis geriausiai 
patarnautų krašto reikalams.

Baigiamos pastabos. Trumpai 
suminėti suvažiavimo progra
mos punktai bei dalyvių skai
čius rodo, kad suvažiavimas bu
vo visais atžvilgiais masyvus. 
Perskaityta arti 70 paskaitų! 
Yra laikoma, kad šis suvažiavi
mas buvo didžiausias šios rū
šies suvažiavimas pasauty. Po 
suvažiavimo, trukusio tris die
nas, buvo bendra vakarienė. 
Daugelis dalyvių pasiliko dar po 
rai dienų, kurios buvo skirtos 
ekskursijoms po apylinkės miš
kus. Derlingas Mississippi upės 
slėnio dirvožemis ir ilgas pieti
nio rajono augalų vegetacijos 
sezonas sudaro sąlygas, kurio
se bujoja retai kur pasauly su
tinkamo augščio ir drūčio lapuo 
čių medžių kamienai.

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str„ Chi- 
cago 9, III., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

MANKOWSKi
PHflRMACY

Prescription specialists
Vaistininkai

4500 S. Wood St. Frontier 6-6223
Coinplete line. .. Diabetic nceds

IOE3O1

AUKSO KIRVĮ?

Ar matėt, ar skaitėt Šitą nuosta 
blą gražiausių lietuviškų pasakų 
knygą.?

Būtinai nusipirkit! Bus džiaugsme 
visiems -— dideliems ir mažiems

Platintojams didelė nuolaida. Su 
krauta:
Knyga iliustruota, dailiai Išleista lt 
pigi — tik $2.50.

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiih

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
VLEDZIAGJ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LTTWiNAS, Pret.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ij Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

tIII11II llllllllllllllllllllllllllllIIIIIIII  Uiti II*

's-J,
Ar jieškote saugios vietos dėl savo sunkiai 

sutaupytų pinigų?
... ta vieta yra St. Anthony Bendrovė!

Ar jieškote daugiau uždarbio?
... ta vieta yra St. Anthony Bendrovė!

DYKAI DOVANOS SU SĄSKAITOMS
K A KLO PAPUOŠALAI

su auskarais su $1,000.00 depositu

.Sąskaitos Federallniai apdraustos iki $10,000.00 
Pradėkite sąskaitą šiandien pas mus.

ST. ANTHONY SAVINCS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois
Telefonu: TOvvnhall 3-8131 ir BIshop 2-1307

Atidarą kasdien iki 5:00 vai.; pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 
JUOZAS GRIBAUSKAS, Sekretorius

B Y OVVM.K. FOR SALE 
SHKI.VII* X- CHICKEN CAKKY-OI T I 
Money Maker for Young Cotiple. Will I 
Mttcriflce, leaving toun. Mušt sce to1 
uppreciatc. Good S. W. I.ocntion. ' 
Closcd Mondays — Opcu Daily at

4 p. in.
HKpublic 7-0117 t

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

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
4102 Archer Avė. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

aoi

CRANE SAVINGS “kSS*"
2555 WEST 47tb STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkienicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kėši uo jame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk ft iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

SIUNTINIAI) LIETUVĄ
106 W. 7th Avė., Gary, Indiana, Tel. TU 5-9435

|staiga utriura kasdien nllo 11:00 iki 7:00 p. m.

2130 W. Cermak Rd., Chicago 8, I’tl. FR 6-0433
Jntulgu utdura kasdien nuo 9:30 Iki 5:30. Pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais iki 8:30 p. m.

Foreign Parcel Service T. Jedrzejak & Company
Hunčlaim- dėvėtus ir naujus drabužius. (nedžiugus, vaistas Ir

maisto produktus. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Visi siuntiniui siunčtuiui su jau apmokėtu muitu Ir pristatymu* 

garantuojamas. BKIKAI.APK ITE KATAI.OOI,'.
Kiekvienus siunčiamus paketas yra pilnai apdraustas. Svoris riboja

mas iki 22 svari, paprastu paštu, arba oro paštu, Pristatymo laikas oro 
paštu - 2-3 savaitės. Paprastu paštu — 2-3 mūn.

Jūsų giminės l.h-tuvoje gaus siuntinius absoliutiškai be Jokių 
primokėjlmų. GALIMA SIUSTI IK PAŠTU.
Nereikia tartis dėl atvykimo. SEKMADIENIAIS I ZDAIIYTA

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draiijją'

DABAR JAU METAS 
PAGALVOTI APIE

JUSI!
SANTAUPŲ
SAUGUMĄ

Žemiau išvardintieji dalykai padaro STANDARD 
FEDERAL stipriausia ir labiausiai pasižymėjusia 

Chicagos taupymo bendrove:
-| , Virš 44 milijonai dolerių investuota j Government Bonds ir

■ * veteranų morgičius, dalimi garantuotus U. S. valdžios įstaigos.

2.
3.

Turtas virš ............. • •.......................................... $58,000,000.00
Atsargos Fondas virš ........................................ S 5,000,000.00

»
Nuo 1909 melų visada išmokėjome pagal pareikalavimą.

Sf Kedenti Savings ant) Loan Insurance Corporation bei 
Fetieral Home Loan Bank sistemos narys.

5 Sumažink rūpesčius. Taupyk saugiai. Visuose skyriuose 
* tnee mokame vienodą dividendą.

Darbo valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 p.p., įskaitant šeštadienius. 
• Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 valandos vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

CIIAKTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOV’T.

JUSTIM MACKIEWICH, Prezidtnlas

Stondord Federol Savings

L>iull,iii

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
(Archer Avė. at Sacramento)

PHONE: Vlrginia 7-1141
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SKANDINAVIJOS KULTŪRININKAI 

PRIEŠ SOVIETŲ SMURTĄ
JUOZAS, RINGIS, Švedijoje

Pasipiktinimas sovietų teroru 
Vengrijoje išjudino visus visuo
meninius sluogsnius Skandinavi-1 
joje. Kaikur, kaip pvz. Danijoje,1 
ėmė skilti ir komunistų partijos. 
Be atskirų organizacijų ar stu
dentų ruoštų protesto demons-i 
tracijų kiekviename krašte at-l 
skirai, kaikurių didesnių sambų 
rių vadovybės ėmėsi bendros 
iniciatyvos savo protestui prieš 
sovietų žiaurumus pareikšti.

štai Švedijos rašytojų drau
gija in corpore ėmėsi iniciaty-i 
vos pasiųsti pasveikinimą savo 
vengrams kolegoms rašytojams, 
mokslininkams bei kitiems inte
lektualams pasmerkdami sovie
tų smurtą. Tame jų pareiškime 
tarp kitko sakoma: “Tai, kas 
šią valandą vyksta Vengrijoje, 
paliečia mus visus. Senos kul
tūros Europos kraštas, kuris po 
balto, rudo ir pagaliau raudono 
teroro visos tautos sukilimu iš
sivadavo ir tik prieš kelias die
nas buvo iš naujo pakely į sa
vo tautinę ir pilietinę laisvę, da
bar ir vėl pavergtas. Į laisvės 
kovą stojo visa vieningai tauta. 
Tautinių sąjūdžių .spontanine jė 
ga aiškiai apie tai liudija ir nie 
kas negali nuaiškinti vengrų 
tautos tikrosios . valios įgyven
dinti savo išsvajotą laisvę. Ge
ležinė uždanga vėl užkrito. Bru
talia ginklo jėga tautos sąjūdis 
buvo sužlugdytas. Toji trumpa 
laisvė, už kurią vengrų tauta 
spėjo užmokėti tūkstančiais kri
tusių, vėl triuškinama ir skan
dinama krauju je.

Švedų rašytojų draugija, at
stovaudama laisvo žodžio ir dva
sios laisvę, šią karčios tragedi
jos valandą laiko sau pareiga 
pareikšti švedų rašytojų pasi
šlykštėjimą smurtu ir prievarta 
ir išreikšti savo didžias simpa
tijas kovai už vengrų tautos 
laisvę. Per sienas siunčiame mes 
savo nuoširdžiausius sveikini
mus Vengrijos rašytojams, mok

slininkams ir kitiems intelektu
alams”.

Draugija kreipėsi ir švedų vy 
riausybę, kad ji JT remtų da 
bar jau požemyje kovojančia 
Vengriją.

Draugija kreipėsi taip pat ir 
į pasaulio rašytojus, prašydami 
juos kartu pareikšti protestą 
prieš kruviną vengrų laisvės 
priespaudą ir kartu budėti dva
sinės laisvės, kur tik jai pasau
lyje begręstų pavojus, sargybo
je.

Prie tos švedų rašytojų rezo
liucijos paskui prisidėjo dar ir 
Danijos bei Norvegijos rašyto
jų draugijos.

Ir Švedijos, Danijos, Norve
gijos ir Suomijos akademinės 
centro organizacijos, turėdamos 
galvoje įvykių raidą Vengrijoje, 
pasiuntė JT raštą, kuriame krei 
piasi į visas jungtines tautas 
dėti visas pastangas, kad veng
rų tautai būtų užtikrinta min
ties laisvė ir apsisprendimo tei
sė. Organizacijos taip pat steng 
sis padėti vengrams kolegoms, 
kuriems tik bus galima, ir tiki
si, kad ir kiti kraštai sudarys 
vengrų akademikams galimumų 
per tą, kaip tikimasi, trumpą 
tremties laiką išsimokslinti ir 
dirbti savo srityse.

Neatsiliko ir bendros darbi
ninkų organizacijos. Štai Skan
dinavijos transporto darbininkų 
federacija savo konferencijose 
Stockholme, kur dalyvavo Šve 
dijos, Danijos, Norvegijos ir 
Suomijos atstovai, ryšium su 
įvykiais Vengrijoje priėmė dvi 
rezoliucijas, kurių vienoje išreiš 
kiama gili simpatija vengrų tau
tos kovai už laisvę, antroje gi 
raginamos visos Skandinavijos 
profesinės organizacijos nesi
keisti delegacijomis su Sovietų 
Sąjunga arba jos satelitais.

, Konferencija atstovavo 75, 
000 jūrininkų visuose Skandina
vijos kraštuose.

J. Stankūno vedamas* Operetės choras Brooklyne

ir ten pasninkavo keturiasde-šimtys lapų, ir vis nejustum tin
šimt dienų ir naktų kol jam ap
sireiškė Dievas ir davė Dešimtį 
įsakymų.

Tame filme kaip tamprus siū
las tęsiasi visas Mozės gyveni
mas. O jis ne eilinis ir nepigiai 
aprašomas. Jo daromi stebuklai 
itin palieka gilų įspūdį. Ypatin
gai bėgimas per jūrą, kur per- 
siskyręs vanduo perleido bėg
lius ir besivejančius užliejo. Fil 
mas aiškiai pasisako už vergi
jos panaikinimą, nežiūrint kur, 
kokiam krašte ir kurio amžiaus 
bėgyje tą vergija būtų prakti
kuojama. Žiūrovas aiškiai ma
tys, ką reiškia gyventi krašte, 
kur nėra laisvės, įstatymų ir tei 
šių” Šiandien mes turime dvide
šimtojo amžiaus melu prideng
tą vergiją, prieš kurią reikia ko 
voti”, — taip kalbėjo vienoje 
bažnyčioje katalikų kunigas. Ką 
jis turėjo galvoje, buvo aišku 
visiems. Ir jis plačiai nušvietė 
filmo eigą anų ir šių laikų ver
giją.

Apie “The Commandments” 
reikėtų prirašyti net kelios de-

IMPORTUOTI VOKIŠKI RADIO 
APARATAI

(AM—FM All-Wave H1—Fi
BLAUPUNKT DISTRIBUTORS 

PETER P. RINKUS, Ine.
Wholesale Distrib. (Urmo prekyba)

2601 W. 63rd St. WA 5-2350-1

'SZ
VAISTŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ!

DRAUGO SKAITYTOJAI
Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąuare, YVorcester, Mass.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu į Lietu- 
h vų ir j visus l'.S.S.R. ktaštus. Alės užlaikome visus vaistus, kurie 

yra reikalingi Lietuvoje, kaip Rirnifon, streptoiny- 
ein, validoly ir nuo reumatizmo antpuolių, vaistu 
dėl širdies ir augšto kraujo spaudimo. Per mūsų 
vaistinę vaistui pasiekia Lietuvą. į 10 dienų, o į 
Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi siuntėjai per 
mumis gauna garantiją iš rusų valdžios. Rašykite 
mnms dėl informacijos. __

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

---------  ■ ■ V

——■ ■ 111......... ■ 11 ■—■■■■"..... . ■■
9 Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire

Imikas susirūpinti, kad mūsų artimieji turėtų sotų kalėdinį stalą ir 
tinkamą aprangą. Pasinaudokite mūsų lietuvišku, sąžiningu ir pigiu 
patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas, ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. Išsi
rinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir money orderiu pa
siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (Į Azijos Sibirą 
$1.40 daugiau). Garantuojame 100%.
No. s .................. $13.34
20 sv. cukraus

"Dešimt įsakymų" ekrane
JUOZAS KARIBUTAS, Los Angeles

Dešimt metų dirbęs garsusis 
režisorius Cecil B. DeMilles prie 
religinio, filmo Dešimt Dievo įsa 
kymų (The ten Command
ments), atšventęs savo 71-rių 
metų jubilėjų — užbaigė tą vi
sų taip lauktą religinį filmą ir 
leido vertinimui. Tam vertinimui 
DeMille išsiuntinėjo kvietimus- 
telegramas didžiųjų laikraščių 
atstovams, o taip pat ir daugu
mui dvasiškių. Reikia pastebėti,

kymas ekranui studijoje. Visas 
darbas buvo tęsiamas net 10 me 
tų. Kainavęs 13,000,000 dol. 
Vaizduoja Mozės gyvenimą, gi
lios senovės vergiją ir kovą 
prieš ją.. Kada Mozė, būdamas 
vergės vaikas, išaugintas kara
liškoje šeimoje, dar nežinoda
mas savo kilmės, pradėjo vesti 
kovą prieš vergiją, jį darbinin
kija pamilo ir pakluso. Jam va
dovaujant miestas išaugo dide-

I Dft.MESIO AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI IR AUTOMOBILIU PRE

KYBININKAI
RICH'S AITO RADIATOR 

REPAIRS
Taisome Ir valome radiatorius. Dar
bas garantuotas.

1338 Dugdulc, \Vaukegan III.
ON. 2-11860

ARTHRITIS & RHF.UMATISM
Nauji vaistai skaudantiems raume

nims, sustyrusiems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
sių bei sutinusių nugaros, keltų, ko
jų .kojų pirštų arba sprando rau
menų ir sąnarių skaudšjimą. Varto
kite naujus AMERPOIi vaistus. Tab
letės $1.50, mostis 79c. Viskas tik už 
$2.29, pas jūsų vaLstlninką.

kad tame vertinime dalyvavę liu spartumu. Vėliau jis buvo 
per šimtą įvairių pažiūrų bei ti- pakeltas į generolus ir vadova-
kybų spaudos atstovų ir visų 
“The ten Commandmeftts” bu
vo šiltai sutiktas ir augštai įver 
tintas. Sekantį sekmadienį kata 
likų Bažnyčios atstovai per pa
mokslus plačiai kalbėjo apie tą 
filmą ir ragino žmones būtinai 
pamatyti. Tarpe spaudos atsto
vų matėsi Dos Angeles arkivys
kupas Mclntyre, dr. Louis ir 
daug ki/j. Visų gana puikūs 
įvertinimai kitą dieną buvo iš
leisti atskiru lapu; svarbiausi 
buvo laikomi katalikų Bažnyčios 
atstovų, tad jie ir buvo pirmiau 
šiai talpinami.

Filmas suktas Egipte ir Hol- 
lywoode, pareikalavęs net kele- 
tos metų, o pasku. r,ekė pritai-

vo faraono kariuomenei. Jis bu 
vo vadinamas jaunasis karalius. 
Gyvenimas vystėsi. Mozė (Charl 
ton Heston) išvedęs izraelitus, 
toje įvykių raidoje, išėjo į tyrus

CHRISTMAS CARDS 
From the Holy Land with beautiful 
photographic scenes and pressed 
flowers from BETHLEHEM AND 
JERUSALEM.

12 for $1.75 — 24 for $3. 
Special prices for bazaars on hand-

carved mother-of-pearl jewelry and 
olive wood camels & camel caravans. 

A. M. EL KHAIRY 
2742 N. Hanipden Court 

CHICAGO 14, ILL.
After 6 p. m. phone D1 8-3304

Mes paimame receptus ir pri
statome vaistus.
Turim visokių reikmenų kūdikiam. 

Pirkite vaistus siuntimui j užjfl-
rj. Cla pristatome.

KSIAZEK’S PHARMACY 
2600 W. 47 St. LA 3-1118 

Edward A. Ksiazek, R. Ph.

CHICAGO RAYIOLI C0.
INC.

2380 S. Blue Island Avė. 
Vlrginia 7-64M

For real Italian made 
Ravioli & Meat sauce

CHICAGO RAYIOLI BRAND 
“MAMA MADE"

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

•402 S. Fairfleld Avė., Chicago 2*
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. Prieš karą baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. — privalo*. 
(S-Ctas augfttas, durys po kairei, art 
Ct-dlos gatvSa Ir Callfornla Avė.)

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantaa 

1805 West 46 Street 
Chicago 9, UI.

Telef: LAfayeUe S-SOM 
Gamtai* juostas, takelius, juostele*
pagalves vardinių, 
progų dovanom*.

gimimo Ir kitų

STOP IN AND SEE THE NEW 1957 ELEČTRO LUX 
VACUUM CLEANERS,

complete with attachments ait a very reasonable rate. Also we 
repair all models of Electro Lux guaranteed work. —

ROBERT “PAT" CULKIN
11237 Avenue Bayport — 1—9584

at tfiz
znzd. ADAMS RESTAURANT

Our beautiful Dining Room is setback 
from the Street to provide an ideal 
setting for an enjoyable meal.

Complete Chicken, Ducks, 
or Turkey dinner .... S 1.50 

Lunches 85c, eoffee bicluded.

• <Dvznf XZif <£ivzzt otti, -

ADAMS RESTAURANT A COFFEE HOUSE
3125 LinceJn Avė. Hours: 8 AM to 8 PM; Mon. & Thurs. to 10 PM

karnai jį apibūdinęs. Labai reko 
menduotina tą garsųjį filmą pa
čiam pamatyti. Už tą filmą re
žisorius DeMilles apdovanotas 
įvairiais padėkos adresais.

Filmo apipavidalinimas teikia 
žiūrovui pasigėfėjimo.

Porą kartų teko būti studijo
je, kai tą filmą varė prie pa
baigos. Teko kalbėtis su Moze 
(Heston) ir su pačiu režiso- 
rium. mačiau jų akyse didelį pa 
sitenkinimą. Jie džiūgavo, kad 
jų tas darbo vaisius bus sutik
tas su džiaugsmu. Jie neapsivy
lė. Šiandien tas įvyko. Tam se
nukui, kuris jau sulaukė 75 me
tus (DeMille) tikrai verta ir pil
nai užsitarnauta garbė šiandien 
jau yra suteikta: jo vardu jau 
yra pavadinta viena progimna
zija Long Beach mieste, Čalif. 
Tame iškilmingame atidaryme 
jam buvo įteiktas didžiulis ad
resas už to religinio filmo pas
tatymą. Tas senelis dar ir šian
dien yra pilnas gražių planų bei 
sumanymų.

Filme matosi visa eilė gerų 
aktorių: Charlton Heston, Anne 
Baxter, Yvonne De Carlo, John 
Derek, Nina Foch, Judith An- 
derson, John Carradine, Doug- 
lass Dumbrille, Henry Wilcox- 
on, Donald Curtis ir kiti.

ORIGINALCS MAURICE MOORE 
PAMINKLAI nuo 1878 metų

Jotin. J. Moore,
sav.

Paminklai 
Mauzolejai 
Akmenys 
Markers 
Prieš ŠV. 
Supulebre 
kapines 

Ofisas
111 Ir Austin 

Avenue
BEverly 8-0132 

Worth. TU.

Residence Tel. 
H III t op 5-6277

Aklųjų akyse atrodė, kad jie mirę, 
bet jie yra RAMYBĖJE.

Clearing Building Material & Coal Company
ALYVA IR ANGLYS

COAL _ Pirkite pirmiau negu užsnigs! Pristatome 
t visame mieste ir priemiesčiuose..
» 5627 W. 65th St. Skambinkite bet kuriuo

laiku: POrtsmouth 7-6740; GLobe 8-4400.

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINES UŽDANGOS

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
į Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės. Galima siųsti naujus ir dėvėtus 
daiktus ir vaistus.

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina SI., Chicago 22, III. Tel. HU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PALATINE RARGAIN BASEMENT
Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base- 

ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me
džiagų ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti ir jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kainos.
................................................... ■■ ■ _ P

HAVE YOUR GAR WINTERIZED NOW BEFORE THE OOLD 
WEATHER COMES AROUND!

ROAD & SHOP SERVICE
FACTORY TRAIHED MECHAHICS 0M
• Automatic Transmissions • Clutehes
• Krakes • Complete Motor Rebuilding
• Ignition • Front Ends • Wash & Grease

L E N W A S S SERVICE
Amold Neyer and Len Wass, factory trained experts
N. W. Corner Archer and California, LA 3-8855 
Open 7 days a week including Sunday till midnight

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 471h St., Tai. LA 3-96T0

No. 9 ................. $23.00
20 sv. k. taukų

No. 22 .......... .. $29.01
2 sv. gr. pupelių kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
2 sv. sviesto
4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec. lašink} 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 
1 sv. kumpio 
1 sv. arbatos 
1 sv. 2 ozs. Sk. muilo

NO. 30 ............ 114.66
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų.

No. $1 ............ $18.11
5 sv. kvietinių miltų
6 sv. cukraus 
6 sv. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. taukų

No. 30 .......... $31.95
2 sv. kumpio 
2 sv. Salami dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 s v. 3 ozs. K. taukų 
1 sv. Pupelių kavos

2 s v. sviesto 
1 sv. Cukraus 
1 sv. pieno miltelh} 
1 sv. šokolado
14 ozs. kokavos
15 ozs. razinkų 
200 cigarečių

Chesterfield

No. 38 ____
20 s v. ryžių

$18.17

No. 40 ....... $20.00
15 sv. bec. lašinių 
5 sv. Salami dešros

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2126 
3741 W 26th SI., Chicago 23, IK. Dirbame kasdien nuo 

9 iki 6 vai.

6715

SIUVĖJAS
MOTERŲ BOBŲ

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

K. GASIŪNAS

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7-6329
0<XKHX><K><><><>0<><><XKXKX><><>0<>0<X><X>0<>0<X>0<><XK><><><>0<>000<>-a<><K>0

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

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDING 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 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrritern”

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

Telefonas CEntral 6-5206
%

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

Du nuošimčiu mokėsime už taupymo indėlius 

(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 

1956 m.

Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federai De- 
posits Insurance Corporation.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois Tel.: Vlrginia 7 - 6430
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Banga prie Vinnipego ežero
Jl’OZAS PR'CNSKUS, Kanada

Toli nuo jūsų šiaurėje, tūks-l tris vietas, kur ji žaliuoja, tai
tantį mylių paukščio skridimo, 
arba moderniškiau tariant,

ponios Jauniškienės ir Januš
kienės namų darželiuose, ir“Ban

sprausminio lėktuvo spindulio/gos” kiemelyje, 
yra pasaulis tiek kitoks, sveti-j Man teko garbė tą lietuvių 
mas ir paslaptingas jums, kaip poilsio vietą ir “atidaryti” ir 
savo laiku buvo Karibėjai Ko-i "uždaryti”. Buvo taip. Kai šį 
lumbui arba Atlantida Odisėjui, j pavasarį birželio 1 d. gavau ato- 
Tai yra paties Dievo Žemė —1 stogas, Vincai’bruko savo vilos 
Manitoba. su jos arktinės ekzo- raktą — važiuok ir ilsėkis, kiek 
tikos trijule — “drumzlino van- širdžiai patinka. Praėjo kelios 
dens” (Vinipego) miestu, upe dienos, lyg saldus sapnas, bet 
ir ežeru, kurių dar neseniai ne- tai jau senas įvykis, tad papa
matuotose ir baltos kojos ne
mintose erdvėse pradėjo sėsliai 
apsigyventi visų Senojo Pasau
lio kraštų nuotykių jieškotojai, 
baltieji pionieriai. Nors “civili
zacija” čia teprasidėjo prieš vos 
75 metus, tačiau jei kas nors iš 
jūsų, pasekęs Marco Polo pėdo-

sakosiu apie naujausį “Bangos” 
sezono uždarymą.

Rudenėjančios saulutės vilio
jamas ir “Bangos” raktus kiše
nėje žvangindamas išvykau sa
vaitės laisvadienių praleisti ir 
pavasario atsiminimais pagyven 
ti. ‘ Mažajame kambaryje ‘bak-

mis, ryžtųsi iį ekspediciją Ka- se’ rasi tris bonkas vyno. Jei 
nados viduriu, nustebtų čia ra-Į bus nuobodu, viena bonka tavo,j 
dęs ir žmones panašius į save, į o jei bus šalta, stirtoje yra mal- 
ir miestus, kaip ir JAV, ir tą!kų”, palaimino Emilija išvažiuo 
pačią saulę maloniai šildant, irįjant.
gerus, ir negerus, ir žemę žaliuo j Pasaka
jant, ir vandenis tyvuliuojant, j ..... . . . , „i,., ’ . . J i s x Vila, gojus, ežeras ir kraštasTik, žinoma, viskas atrodytų! , . .
“kitaip”, viena dėlto, kad čia ir ^ven’ sav0 ne’"-

, t, ’. , .x ,.,x , t įklausomą nuo liudininkų akių,yra kitam, kita dėlto, kad mumi , ... . , , . . . , -x’ . . i d?ihmnkų teptukų ir poetų įs-kiekvienoj nauja vieta atrodo' ... . • tz j i ™ t, . . 1 J kalbos. Jei Kanada kuomet norskitaip.

Guadalupėf; Marija
V. Jonyno vitražas E. St. Louis 

• lietuvių bažnyčiai

volais užpildamos ne tik visą šiančius miškus, tiksliau — krū
paplūdimį, bet ir mano pamėg
tąjį jaunų topoliukų krūmelį.

Arktika čia yra pats nepatiki- 
miausias fenomenas. Ji dieno
mis aprimsta, atsitraukusi į sa
vo Hudsono įlankos ledines dy
kumas, bet joks oro spėjikas 
neįstengia pasakyti, kuomet ji 
pasikels ir iškrės nemalonius 
s;urprizus kontinento erdvėms 
skersai visos Kanados iki pat 
Didžiųjų ežerų. Ir niekas negali 
atspėti, kaip ilgai Arktikos eks
kursijos tęsis ir kuo baigsis. Sau 
lė, kad ir labai apsiblaususi, 
dar teberodė savo apskritą vei
delį pro tirštėjantį šydą. Vėjas 
dideliu ryžtumu krėtė krūmus, 
ir geltonuosius lapus milionais 
skindamas juos žarstė į žemę 
Skubiai išvykau į vakaruose o-

mus, grybauti, kol lapai dar ne
baigė apkloti. Kadaise visur čia 
būta miškų su medžiais, galin
čiais lektyniuoti su Lietuvos gi
riomis, ką rodo ir “Bangos” go
jaus šimtapėdės eglės. Bet vos 
tik baltasis žmogus koją įkelia, 
jis pirmoje eilėje nvniokoja miš
kus, vienus iškirsdamas savo 
“komikams” spausdinti, kitus 
paprastai dėl neatsargumo pa
degdamas ir paleisdamas dū
mais. Kas miškų vietoje beatau- 
ga, yra tik krūmai, kur viršų 
visuomet ima drebulės, o kiti 
krūmai krūmeliai turi varžytis 
dėl erdvės ir vietos pažemiu, ir 
dėlto Kanados krūmai yra tiek 
tankūs ir vargingai pralendami. 

(Bu"’ daugiau)

KRONIKA

• Baik I*. Kiauklių pomirtinę 
kūrinių parodą New Yorko ini
ciatorių grupė planuoja suorga
nizuoti Paryžiuje, o paskiau ir 
kitose vietose.

• Amerikos Lietuvių Dailuiin 
ky sąjungos Chicagos apygar
da pradėjo leisti savo biuletenį, 
spausdinamą rotatoriumi. Jį re
daguoja dailininkai: M. Šileikis, 
VI. Vijeikis ir J. Tričys.

TELEVIZIJA* RADIJAS
III-ll FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJ AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.

3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

/a

Vinnipego ežeras, į kurio pie
tinį galą įteka dvi didelės upės, 
Raudonoji ir Vinnipego upė, ir 
ilgumu, ir platumu bemažko pri

se sugulę ilsiai skaistūs debesė- 
įsigys savo visiškai nepriklauso-| naį. Kažkur vandenyse karts 
mą vėliavą, ji turės būti tik rau-į nuo Rarto suklykia koks naru-i 
dona-žalia-geltona, arba (iš vir- nas paukštis, dar rečiau lyg to-' 
šaus) geltona-zalia-ravdona! Kapįmo griaustinio dundesys ausį, 
dangi “Banga ’ yra atokiau nuo pasiekia. Gimli aerodromo moko

mųjų lėktuvų garsas. Nejunta
mai saulutė nuėjo ramybės ir 
visas ežeras nakčiai apsivilko 
melsvą ažūrinį šydą. Palengva, 
nejuntamai parėjo tamsa ir dar 
gilesnė ramybė. Seniai taip sal
džiai teko miegoti.

lygsta Baltijos jūrai, tik tuo į vvinnipeg Beach centro, ji pati 
skirtumu, kad trys ketvirtada- jr vįsos jos kaimynės, taip pat 
liai to ežero pakraščių tebėra. &a pat kitapus kelio prasidedą 
kaip buvę Kambrijos gadynėje,, krūmai pasipuošę liepsnojančio- 
tik piet.niame gale, arčiausiai mįs rudens varsomis: mažieji 
Vinnipego miesto, yra du tirš- krūmeliai pažemiais, net nuodin 
tesni kekulai, žmonių tankiau i g03į0s aivos lyg anglies žarijos 
ir rečiau gyvenami, tai Winni-j tešvitančios skaisčiai randono- 
peg Beach pietvakarių kampe mįs liepsnomis, augsčiau krūme 
su tuzinu kaimelių ir žvejų so- iįaį dar nespėję pagelsti, šypso- 
dybų toliau šiaurėn, ir Grand josį savo originaliomis žaliomis 
Beach, pietrytiniame krante, su vasaros varsomis, o visos į dau- 
Victoria Beach už keliasdešimts sas prasistiepusios galūnės, ku- 
myių toliau. Šiaip visą ežerą, iš- pjų gausiausia šeimą sudaro dre 
skyrus patį pietinį galą, kur bulės-epušaitės, jau švietė tam- 
Raudonosios upes deltos maudy sįau įr šviesiau geltona ugnimi, 
nuošė tebėra ir pasiliks nesibai- lyg milionai žvakių, įžiebtų va
giančio ančių ir medžiotojų ka- karinėms pamaldoms... Tyli, iš- 
ro arena, iš visų pusių supa miš kilminga nuotaika, visa prigim- 
kai ir krūmai, kur lemiamą žo- tis sustojusi “ramiai”, saulutės 
dii tebeturi meškos,'vilkai ir ki- spindulių iliuminacijoje atiduo- 
toki “predatoriai”. ti pagarbą savo Kūrėjui.

Iki šiol lietuvių rasę Vinnipe- “Banga” dideliais šviesiais 
go pacže> jc atstovavo tik vie- langais šypsodamasi atvėrė sa- 
nintelis lietuvis. Jonas Smaižys, vo svetingas duris, kurias per- 
kontraktorius. įsigijęs vaaarvie- žengdamas instinktyviai ištie- 
tę Grand Beach. Šį pavasarį ta 3jau ranką, lyg seną mielą drau
čiau pumas lietuvis pastatė ko- gą sveikindamas ir, greičiausiai,! , . didžiuliaig vandens
ja. ir į vakarini ezero krantą, per ramiai snuduruojanti ėgliui_______________________
Vincas Januška, kuris drauge gojų nuskubėjau prie ežero. Nė
su žmona Emilija ir dukrele Da- gyvo žmogaus, nė žmogiško bal- 
nute yra neilstą Vinnipego lie- so tikį saulė ir vanduo, 
tuvių gyvenimo, ypač jaunosios auksas ir deimantas nuo pa
jų parapijos veikėjai (Danutė šaulio krašto iki krašto. Ma- 
šiuo metu eina net vargoninin- žiausia bangelė neraukšlio- 
ko pareigas). ja kosminio veidrodžio, kurio

Buvusi “Evergreen”, 5 kam- paauksuotus rėmus sudaro ne- 
barių su erdve veranda, vila, užmatomas vakarinis krantas) T 
baltuojanti juod aliame ištiso gu parkais ir smėlio paplūdi-j 
akro augštų didelių eglių gojų- rniais, dešinėje lyg miražas vir-Į 
je, šiandien pasipuošusi elektros ?um vandens pakilusi ilga juod-' 
apšviestu vardu “Banga” ir per žalė Girnli -Neringa”, o kitapus', 
vieną trumpą vasaros sezonąežero tik dangus ir horizonte, i

Kitą rytą dar per miegą iš
girdau ežerą kalbant. Lyg šim
tas perkūnų iš rytų pusės grio
vė, dund>;o ir šniokštė. Greit 
nubėgau savo akimis pamatyti. 
Dangus buvo visai nebe tas. Vi- 

apgulta milžinišku
tamsiu violetiniai mėlynu pus
račiu, iš kurio vėjas lyg nema
toma artilerija, šuoliais riedėjo 
dangaus erdvėmis, savo ratais 
taškydamas ir kalnais versda
mas ežero paviršių. Ežero nė ne 
pažintum. Kur vakar iki išnak
čių gulėjo lyg kosminis prožek
torius, atmušdamas saulę, mė- 
necį, žvaigždes ir visą dangų, 
šįryt kriokė, dundėjo ir kurti
nančiai šėlo apsiputojusios ban
gos, atkakliai lipdamos į pačius

GUZAUSKŲ
BEVERLV HILUS GFLINYCIA
Geriausios gčlfia d81 vestuvių, banke 
tų, laidotuvių Ir kitų paniiofilmų.

2443 WEST «3RD sTRKET 
rel. PRnspert H-OHSR ir PB ft.OR*4

rd

NEREIKIA LAUKTI EILES
norint išsiųsti vaistus, savo sudarytus arba standartinius siuntinius j

LIETUVĄ ir visus kitus užjūrės kraštus,
jei, pradedant šeštadieniu lapkričio 17 dieną, kreipsitės į lietuvių 
kontorų “LfiVUO”, Overseas Parcel and. Gift Service, 6653 S. Ar- 
tesian Avė., Chicago 29, Illinois, Marąuette parke. J/2 bloko į va
karus nuo tVestern Avė. Kampas 67 g-včc ir Aitesian Avė.
Kontora veikia nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro kasdien ir šešta
dieniais, o šventadieniais šaukite WAlbrook 5-8715 dėl susitarimo. 
Visi mokesčiai sumokami vietoje. Pristatymas užtikrintas. Siunti
niai pilnai apdrausti. Katalogai siunčiami paprašius.

SKIP’S 1Vrfv,ce 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

LAPKK. 15, 16, 17 d. d.

HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $5-09
a

MARTELL or fcOURVOISIER 

THREE STAR COGNAC

VAT — 69 SCOTC1I WHISKEY

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof 

USP

Fifth

Fifth

$4.98
$4-29

Fifth. . $4.89
C1NZANO VERMOUTH, Bry or Svveet, Fifth $.29 

KIJAFA WINE*

™«> $ .69
HARVEY’S GOLD CAP Port VVine

PIPER HEIDSIECK OR 

MUMMS CHAMPAGNE

Fifth $1.69

$3-93
BLACKBERRY, CHERRY, APRICOT,

PEACH, GINGER BRANDY Fifth

CURACAO EIQUEUR

i.. i

Fifth

$3-29

$3-59

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS..

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 

MONUMENTCO-

3914 West lllth Street
Vienas blokas nno ka/inių.

Didžiansias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪOĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA. EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausim* 
koplyčių arčiau Jūsų namų.
B

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. LI DEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

spėjusi pasidaryti daugelio Vin- 
nipego lietuvių savaitgalių ir 
atostogų poilsio vieta. Čia ilsėjo 
si, maudėsi ir paplūdimyje šil-į 
dėsi parapijos veikėjai, bažny- j 
čios statytojai, Lietuvių mokyk 
los mokiniai, čia ir klebonas 
kun. Bcrtašius mėgsta atvykti, 
kad ir trumpoms meditacijoms. 
Iki šiol kiek apleistas ir prižė
lęs eglyno gojus jau pasipuošęs 
suolais, sėdynėmis, sūpynėmis 
ir takeliais, o Emilijos ranko
mis ne tik aplink vilą per vasa
rą margavo gėlynai ,bet ir ap
link didžiąsias egles suko bal
tų. raudonų, geltonų ir mėlynų 
gėlių vainikai. Lietuvių tautos 
šventoji gėlė — rūta, kol kas 
Vinnipego Paežeriais

lyg baltų raguočių banga, pa
saulio krašte vandens ganyklo-

Hlllllliltllllllicillllllllllllllllllllllllilllllll  
Telef. KEpublic 7-58o3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos (vedimas, perdirbi

mas ir p&taisyraas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
A t s t o v a s

4919 So. Paulina St. 
PRospect 6-7960

težinau iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimi!iiiiiuiiiiiii
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“Sostas naa
r** iš TOLI IR ARTI

NAUJI O/DEU TPOKAI-NAUJAUSI KMUSTTNtO (PAHK/AI 
ILGU Merų PAMUŠAS-P/6US SĄtlN(N6AS PATANNAVNfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69St. CHICAGO 36, ILL- Tai. VZAIkmak 5-9209

FEDERAL
5AVING5

Chartered A Hupervtaeri 
by the <J. 8. (^iviTnmenl

AND LOAN ASS’N

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augs tu s dividendus išmokėjo visada be per- 

stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAŪSKA8, Pna
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SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I Ambulansų pataraa- turime koplyčias
I vimaa dieną Ir nak- visose Chicago* Ir
I tj, Reikale Saukite Roeelando dalyse Ir
. n»ua. tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 38572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
659 Weat I8th STREET TeL SEeley 8-5711

ALFREDAS VANCE
1TJ VVOODSIDE Rd., Riverslde, I1L TeL OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COnunodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. V Arda 7-1138-1139 j

VASAITIS — BUTKUS
1448 8. 50th AVĖ., CICERO, DL Tel OLymple 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-07311

STEPONAS 0. LACKAWICZ
24Z4 W. «9U STREET BEpaVle 7-1118

12814 W. 2Srd PLACE Vlrgtota 34HTI



DTKNRAATIft DRAUGAIS, CHICaGO, fLLfNOOs šeštadienis, lapkričio 17, 1956

-t

REDAGUOJA: V. KLEIZA, M. INGELEVICICTft IR S. RADVILA 

Redakcijos adresas: V.*KLEIZA, 808~W. Nevada Street, Urbana^Tllinois

No. 25

Pavergtos Lietuvos jaunimas
ST. DAUNYS, Chįcago, III.

Jaunas lieti v s, p;bėręs į va- liai, kurie mažiausiai įtariami, 
karus, užaugęs ir pradžios mo- še' n o.s. Mišrių Seimų maža. 
kyklos mokytojo vardą įsigijęs Mišrių šeimų procentas dides- 
jau antrojoje sovietinėje okupa- nis lietuvių tremtinių jaunimo 
cijoje, mums atskleidžia dabaę- tarpe Vokietijoj ar Amerikoj, 
ties Lietuvos jaunimo dalią.

Mokykla. Pradžios, vidurinių
jų, arnotų mokyklų ir įvairių

utvinm

SUVAŽIAVIMO IŠVAKARĖSE
S. KIRMANTAS

Esame ir vėl metinio suvažia
vimo išvakarėse. Neužilgo Chi- 
cagon suplauks gražus skaičius 
akademikų ir dar didesnis skai-Į 
čius skris į čia mintimis, šis 
suvažiavimas skirsis nuo anksty' 
vesnių suvažiavimų ta prasme,' 
kad jame bus bandoma konkre-j 
č’ai panagrinėti studentiškas 
problemas. Jei ligi šiol dažnai! 
apsiribodavome suvažiavimuose 
tik grynai organizacinių klausi
mų nagrinėjimu, tai šį kartą 
bus bandoma pažvelgti šiek tiek 
plačiau į mus supančius klausi
mus.

Išlikimo kelyje
Sąjunga su šiai3 metais įžen

gė į naują gyvavimo fazę. Or
ganizaciniai reikalai aptvarkyti, 
statutas priimtas, daugeliu at
vejų ir aistros, prasikišusios Są 
jungos veikloje, aprimo. Reiš
kia, žengiame į naują kelią. Šį 
kelią galima pavadinti išlikimo 
keliu. Sustoti negalime. To ne
leidžia mūsų lietuviškumas, to 
neleidžia nei pasaulinė situaci
ja. p?skutiniu metu tikrai įga
vusi naujos ugnies. Išlikti yra 
mūsų pareiga. Bet išlikimas rei 
kalauja naujų’ pastangų, naujų 
idėjų. Šioje srityje matome pir
muosius spindulius — lituanis
tikos kursų įsteigimas Fordha- 
mo ir De Paul universitetuose. 
Bet tai tik lašas jūroje. Argi 
t;k tiek universitetuose šiame 
krašte, kuriuos lankytų lietu
viai? Turime tokias vietoves, 
kaip Urbana, Detroitas, Cleve- 
landas, Bostonas, Philadelphia. 
Čia irgi didelis skaičius lietu
vių. Jiems panašūs kursai tikrai 
praverstų.

Mūsų pareiga parodyti inicia
tyvos. Ligi šiol ji daugiausia 
išplaukdavo iš mūsų vyresniųjų. 
Laikas mumg patiems parodyti 
savąjį veidą. Juk ši sritis mums 
rūpi. O gal ne? Suvažiavime 
reikėtų plačiau panagrinėti šį 
klausimą ir jieškoti kelių kon
krečiai veiklai.

Lietuvos laisvinimo darbe
Šiais metais Centro Valdyba 

ypatingai akcentuoja Lietuvos 
l?isvinmo reikalą studentijos 
tarpe. Ligi šiol propaganda ir 
informacija svetimtaučiams dar 
nebuvo pasiekusi, geriau pasa
kius, neišnaudojusi visas gali
mybes. O jų yra daug. Kon
krečiai: suruoškime informacinę 
parodą apie Lietuvą. Ši mintis 
nėra originali, nes ją pernai me

tais buvo iškėlęs vienas kolega. 
Parodos užduotis: parodyti ki
tiems tikrąjį Lietuvos veidą. Ji 
apimtų visas mūsų tautos sri
tis, kaip meną, literatūrą, isto
riją, ekonomiką, geografiją ir 
p. Paroda galėtų būti kilnojama 
iš vieno universiteto į kitą. Čia 
jau reikėtų iš anksto tinkamai 
suplanuoti jos maršrutą. Tas 
sutaupytų ir laiką, ir išlaidas. 
Parodoje būtų galima pavaiz
duoti schemomis ir _statistiniais 
duomenimis mūsų krašto svar
besniuosius gyvenimo aspektus. 
Rastų vietos parodoje ir spauda, 
ir meno kūriniai, liaudies me
nas, istorinė medžiaga. Vertėtų 
suvažiavimui pasvarstyti gali
mybes tokiai parodai suruošti. 
Laikas dirba mūsų nenaudai. 
Reikia darbų ir veiksmų dabar. 
Nelaukime ateities.

Šelpkime save

Šis mėnuo — studentų šalpos 
mėnuo. Na, tai kas, pasakys ne 
vienas. Tegul senimas mus šel
pia. Puiku, bet ar mes kartais 
nenorime perdaug? Daug inicia
tyvos šiame darbe studentai pa 
rodė ligi šiol?* Atsakymą palie
ku kiekvienam asmeniškai at
sakyti. Bet turime dar laiko ir 
progos atitaisyti klaidas. Įsijun
kime į šį darbą šiandien. Jei 
mums nereikia pašalpos, mūsų 
kolegai jos labai reikia. Padė
kime jam. Neabejoju, jog su- 

į važiavime bus iškeltas šis klau
simas. Tinkamai į jį reaguokime 
ne vien tik žodžiais, bet ir dar
bais.

Kažkas neseniai išsireiškė, 
kad Sąjunga dabar gyvena išsi
gimimo laikotarpį. Ar tai tiesa? 
Suvažiavimas ir mes į tą klausi
mą galime atsakyti. Mūsų nuo
mone, ne. Mes dabar pradedame 
įeiti į konkrečių darbų periodą. 
Aišku, Sąjunga gali išsigimti, 
jei mes to norėsime. Tačiau, ti
kėkimės, to nebus. Visi privalo
me parodyti daugiau susidomė
jimo savąja organizacija. Ji 
mus visus jungia, bet neskiria. 
Atiduokime jai savo duoklę. 
Duoklę ne žodžių, bet darbų. Mū 

i sų rankose Sąjunga, mūsų ran
kose ir jog likimas.

Šių kelių minčių vedami ruoš
kimės suvažiavimui. Jį padarysi
me sėkmingu savo dalyvavimu, 
šiuo atveju, aktyviu dalyvavi
mu. Tad iki pasimatymo Chica
goje.

Naujų kelių (ieškojimas
P. GAN VYTAS

Prieš kurį laiką įvykusiame 
jubilėjiniame Amerikos Lietu
vių R. Kat. Federacijos kongre
se buvo suorganizuotas ir jau

nimo posėdis: jį sumaniai orga
nizavo ir pravedė čia gimęs kun. 
Kontautas. Šio posėdžio eiga 
šias eilutes rašančiam iškėlė 2 
mintis, kuriomis verta su visa 
studentija pasidalinti.

Bendravimas

Posėdyje pirmą kartą plačioj 
skalėj bendrai posėdžiavo' čia 
gimęs lietuvių jaunimas su iš 
tremties atvykusiais. Labai vaiz 
džiai išryškėjo faktas, kad mus 
riša tiek daug bendrų aspektų, 
kurių iki šiol nelabai jutome. 
Yra smulkių, specifinių skirtu
mų, tačiau esmėje daug kuo pa
našūs esame ir panašių tikslų 
siekiame. Tiesa, šiame posėdyje 
dalyvavo aktyviųjų katalikų at
stovai, kurie daugumoje jungia 
si į Lietuvos Vyčių arba į stu

dentų bei moksleivių ateitininkų 
eiles. Betgi tas pats tinka ir vi- 
sierhs Amerikos lietuviams, ne
žiūrint idėjinių skirtumų. Todėl 
reikėtų rūpintis tą klausimą gi
linti ir jį aktyvinti.

Konkrečiau: Lietuvių Studen
tų sąjunga turėtų bandyti pra
plėsti savo veiklos lauką ta pras 
me, kad į savo organizacinius 
rėmus turėtų įjungti čia gimu
sį lietuvių jaunimą, šie jaunuo
liai, kiek žinoma, nėra apjungti 
bendros lietuviškumu paremtos 
organizacijos. Gi tokia būtina; 
jos būtinumas išplaukia iš to, 
kad tokios organizacijos nariai 
galėtų uoliai kelti lietuviškos 
problemos klausimą viešumoje 
ir tuo pačiu mūsų situaciją stip 
rinti. Esu tikras, kad ne vienas 
čia gimęs jaunuolis dabar mažai 
informuotas apie Lietuvą ir joje 
vykstančius įvykius, m'ažai žino 
apie savo tėvų ir senelių gimti
nę (juk daugelis mūsų pačių jau

nebesusigaudome mažesnių vie
tovių geografinėse padėtyse; ne 
žinome kuriose apylinkėse ma
žieji miesteliai yra), nelabai aiš 
kiai suvokia viešosios opinijos 
svarbą mūsų kovoje dėl Lietu
vos laisvės. Iš kitos pusės, esu 
tikras, kad jie mielai jungtųsi 
į bendrą darbą ir kovą. Tik ini
ciatyva turi kilti iš tų, kurie 
tuos reiškinius intensyviai išgy
vena. Suėję į kontaktą su žy
mesniais čia gimusiais jaunai
siais lietuviais, su jais pasitarę 
dėl grynai techniškų priėjimo 
priemonių ir metodų, turėtumė
me tą klausimą gyvai judinti. 
Suvažiavimas, kuris artimoje a- 
teityje įvyksta, turėtų išrinkti 
komisiją tam reikalui. Ji galėtų 
išgvildenti klausimą ir pagal ga 
limybes kontaktuoti tuos svar
besniuosius jaunuolius, per ku
riuos būtų įmanomas vienos, 
bendros lietuviško akademinio 
jaunimo organizacijos sudary
mas ir jos veiklos išvystymas. 

Diskusiniai rateliai

Esame įpratę po susibūrimuo 
se-sąlėkiuose įvykstančių prane 
Šimų, paskaitų, referatų praves
ti diskusijas iškeltais klausi
mais. Tačiau taipogi esame įpra 
tę pastebėti, kad tokiose disku
sijose daugumoje atvejų reiškia 
si tik maža dalyvių dalis — va
dinamieji veikėjai, gi ‘liaudis’ 
ir toliau tyli ir klausosi. Vieni 
neturime ką pasakyti, gi kiti 
nedrįstame, nors mumyse for
muojasi ir tikrai puikių minčių. 
Gi diskusijų metu dažnai išgirs
tame flaug demagoginių pasi
reiškimų, ypač jeigu susirinki
me dalyvauja skirtingų pažiūrų 
jaunimas. Bandoma demagogiš
kai, sarkastiškai ‘įkąsti’, kitaip 
galvojantį ciniškai pažeisti. Daž 
nai bendroji diskusijų mintis 
nukrypsta į tokio pobūdžio ko
vą. Iš tikro, diskusijos dažnai 
tampa iškalbingesnių studentų 
tarpusavio lenktyniavimo lau
ku; vieni bando už kitus geres
niais kalbėtojais pasirodyti. Jieš 
koma- kalbėjimo-išsireiškimo 
kompeticijos; ji tampa pirminiu 
diskusijų tikslu.

Kad šis reiškinys yra nesvei
kas, nereikia nei aiškinti. Jo 
reikia vengti ir tam yra puikių 
galimybių. Susirinkimą, suvažia
vimą rengią kolegos turi atsi
minti, kad daugumoje atvejų 
diskusijų tikslas yra siekti nau
jų kelių aptarimo, tinkamesnių 
metodų nusakymo — žodžiu, rei 

kia teigiamos kūrybos. Į tokį 
kūrybinį reiškimąsi tenka įtrauk 
ti visus susirinkimo dalyvius. 
Kur susirinkusių skaičius ma
žas, padėtis nereikalauja ypa
tingesnių pakeitimų, tačiau kur 
susiburia didesnis jaunimo skai
čius, būtina įvesti diskusinius 
ratelius.

0

Prieš paskaitą ar referatą 
kiekvienas dalyvis paskirstomas 
į grupeles po 10 individų. Salė 
parengiami tokio pobūdžio po
sėdžiui ta prasme kad salės šo
nuose sustatytos kėdės rateliu, 
formoje 10-čiai akademikų. Tuoj 
po paskaitos visi dalyviai perei
na prie ratelių ir ten kiekviena 
grupė tarp savęs diskutuoja iš
keltus klausimus. Tie klausimai 
parengtini iš anksto arba juos 
iškelia prelegentas. Kiekviena 
grupė turi savo diskusijų vado
vą, kuris pradeda tas diskus: 
jas. Duotam laikui pasibaigus, 
grupe padaro išvadas ir atski- 

; rų grupių išvados paskaitomos 
visiems posėdžio dalyviams.

Ko atsiekiame tokiu metodu? 
Pirmiausiai, įjungiame visus da
lyvius į kūrybinio pobūdžio dis
kusijas, laviname juos savo min 
tis reikšti ir priprasti prie pa
sireiškimo kitų tarpe. Antra, iš
vengiame bereikalingo tarpusa-

STUDENTŲ SĄJUNGOJE. Šis mėnuo yra Liet. Stud. šal
pos fondo mėnuo. Kiekvieno akademiko pareiga prisidėti prie 

I šalpos vajaus. Fondas yra skirtas mums, todėl juo ir turime rū-
triimnniaiVin i/nrc, .................. ' . J_*'Į pintis... Detroito valdybą sudaro B. Rackaitė (pirm.), D. Bul-trumpaiaikių kursų daug. Dau- nos skaičiumi žymiai gausesnes , ... „ , , --T? o *• ... • » « i • o • •gįau kaip nepriklausomos Lie- už vyrus ' | garauskaite, M. Lekmute, S. Šimoliunas ir J. Svereckis. Reviz,
tuvos laikais. Mokyklų patalpos
apleistos, žiemą labai menkai 
apkūrenamos. Mokslo lygis že
mas. Norint greičiau paruošti 
mokytojų iš jauniausios kartos, 
užaugusios jau sovietinėje oku
pacijoje, veikia keletas užaki- 
vaizdinio dėstymo kursų, kurie 
suteikia pradžios mokyklos mo
kytojo teises. Jaunimas ragina
mas lankyti trumpalaikes ama
tų mokyklas ar kursus. Kadan
gi Lietuvoje pramonė nedidelė,

kaip Lietuvoje. Priežastis — ne 
apykanta okupantui. Universi
tetuose ir visuomenėje mergi-

gyvemmas Lietuvos jaunimo 
tarpe nėra palaužtas. Studen
tai, kurie negauna stipendijų, 
viešai lanko bažnyčias. Daug 
komjaunuolių religinę praktiką 
atlieka slapta. Kunigams už
drausta įeiti į mokyklas ir ligo
nines. Moralė taip pat tebėra 
tvirta. Tiesa, valdžios turto sa- 
vinimasis neaplenkia nė jauni
mo, o girtuokliavimas išplitęs 
daugiau vyresniojoj kartoj. Vai 

tai amatų mokyklas ar kursus diško -turto grobimas nusako-
baigusieji raginami persikelti 
į “plačiąją tėvynę”.

Okupantai didelę politinę reik 
šmę skiria vaikų darželiams. 
Per vaikų darželius vaikai ati
mami iš tėvų globos. Skurdas 
verčia motinas dirbti. Darbo 
metu mažus vaikus “globoja” 
vaikų darželiai. Pradžios mokyk 
loję einama toliau. Ten organi
zuojami pionieriai. Vaikai ska
tinami būti savarankūs. Rašto 
darbuose giriama komunistų 
partija ir niekinami vakarų im
perialistai. Komunistas mokyto
jas liepia mokiniams savo dar
belius paskaityti tėvams, kad 
jie pasidžiaugtų. Tėvų kalbos 
būna kitokios. Mokykla griauna 
tėvų autoritetą ir mokytojas su 
žino ką tėvai kalba. Gimnazijo
je veikia komjaunuolių organi
zacija. Jei neįstosi į komjaunuo
lius, sunku 'patekti į universite
tą, reikės palikti ir skursti kol
choze, fabrike ar keliauti į Ru
sijos gilumą. Mokyklose pionie
rių organizacija gausesnė, kom

„ .. .. . . . jos komisijon įeina J. Polikaitis, N. Udrys ir P. Zaranka... Jau
t s-.*,...-.. __jsejo naujas Lituanus numeris... Centro Valdyba siais metais

savo veiklos plane ypatingai akcentuoja Lietuvos laisvinimo 
darbą ir lietuviškų vertybių įsisąmonimą. Pirmojo semestro stu
dijinė tema: Lietuvių kultūros ideologiniai pagrindai... Los An
geles skyriui šiais metais vadovaus R. Dabšys (pirm.), I. Bertu- 
lytė, V. Burokas, J. Navickas ir D. Pulkauninkaitė. Skyriaus 
veiklą revizuos R. Burokas, D. Valančiūtė ir L. Zaikienė... Met
raščio komisijon įėjo ketvirtas narys J. Šaukauskas...Philadel- 
phijos skyriaus valdybon išrinkti B. Majauskas (pirm.), D. 
Aleknaitė, A. Gaigalaitė,- J. Sabrinskas ir R. Žukauskaitė... V. 
Krivickas (pirm.), I. Banaitytė, P. Bilėnas, A. Novakaitė ir D. 
Stasiukynaitė vadovaus New Yorko skyriui. Veiklą revizuos 
S. Bobelis, A. Grigaitis ir A. Petrikas... St. Louis ryšininkė yra 
B. Miniataitė... Bostono skyriaus valdybą sudaro G. Kurpis 
(pirm.),' B. Banaitytė ir A. Jakniūnas.mas populiariu šūkiu: rusai vis

ką veža iš Lietuvos, tad lietu
viui dera kaiką “nusavinti”.

Jaunimo veikla ir laikysena. 
Veikla tegalima tik komjauni
mo -organizacijoj. Ji visada vie
noda, nuobodi. Pavergtosios Lie 
tuvos studentija tyli ir nekalbi 
Ji žinio, jog reikia tylėti, nes 
tylėjimo ir baimės dvasioje yra 
užaugusi. Pasitikėjimas geriau
siu draugu yra dingęs. Du geri 
draugai dar gali pasitarti, bet 
tryse ir geriausi draugai nieko 
nekalbės apie politiką. Vyres
nieji daugiau nukenčia, nes ne
moka tylėti. Jaunimas žino 
“Voice of America” pratesimus. 
Juos išplatina išsigėrę privile
gijuoti žmonės.

Pastangos ir viltys. Jaunimas 
deda didžiausias pastangas iš
likti savame krašte. Akademi
kai turi didesnę galimybę palikti 
Lietuvoje, todėl į universitetus 
Lietuvos jaunimas veržte veržia 
si. Jaunimas laukia geresnės a- 
teities ir laisvės .Toji geresnė

Suvažiavimo belaukiant. .Suvažiavimas įvyksta Chicagoje 

lapkričio mėn. 23-24 d. d..,. Rengimo komisiją sudaro A. Kregž- 

dys, J. Gelažiūtė, J. Grina, J. Liubinskas ir L. Liškūnaitė... Su

važiavime paskaitas skaitys akademikai A. Laucius, S. Šimo- 

liūnas ir J. šoliūnas... Numatoma spaudos konferencija, kuriai 

vadovaus Sąjungos vicepirmininkas V. Valaitis... Akademinės 

.spaudos parodą tvarko R. Mieželis... Koncerto metu bus paskelb

ti literatūros konkurso laimėtojai... Abi suvažiavimo dienas visi 

dalyviai turės progos drauge papietauti... Nakvynėmis rūpinasi 

,L. Liškūnaitė (5443 S. California Avė., HEmlock 4-9664)... Visa 

suvažiavimo programa vyks trijose vietose: šv. Kryžiaus pa- 

.rapijos salėje, Lietuvių auditorijoje ir Rainbow Gardens... Su

važiavimo pradžia — penktadienį 8:30 vai. ryte.

z SANTAROS PADANGĖJE. Indiana univ. Bloomington, 
Ind., įsisteigė naujas skyrius... A. Gureckas atstovauja Santarą 
Rezistencijos Stipendijos fondo komitete... D. Juknevičiūtė, D. 
Žygaitė ir D. Sakalauskaitė sudaro centrinį Santaros sekreto
riatą Chicagoje... Detroito santariečiai buvo suruošę studentiš
ką linksmavakarį... L. Sabaliūnas padarė pranešimą New *Yor- 
ko skyriaus susirinkime... Trečiasis Santaros metraštis jau su
redaguotas... Chicagos santariečiai surengė priėmimą buvusiam 
Australijos studentų pirm. V. Donielai.

PAS SKAUTUS. Urbanoje skautai akademikai šiandien 

švenčia savo metinę šventę. Panašaus pobūdžio šventę buvo su- 

iruošę ir Chicagos skautai akademikai lapkričio mėn. 4 d.... A..

. — --------------------------------- - ------------------------------- Alksninis, vadovavęs New Yorko vilkiukų draugovei, išvyko ka-

viskai ir patriotiškai galvojan- kiltų, kaip Lietuvos studentija riuomenėn. Jo vietą užėmė A. Bobelis... G. Penikas yra susukęs

jaunuolių mažesnė. Komjaunuo- ateitis tegali atv’ti tik per karą. 
lių organizacijoj yra labai lietu- / jjs laukia karo ir vienodai su-

čio jaunimoj, kuris komjaunuo
liu pasidaro gyvenimo aplinky
bių verčiamas. Komjaunuoliui 
pirmenybė įstoti į universitetą, 
pasirinkti tinkamesnį darbą ir 
palikti savame krašte.

Universitetas. Marksizmo-le- 
nin. studijos privalomos. Dės
tytojai išimtinai rusai. Marksiz
mo-leninizmo studijos nekenčia
mos. Apie jas kuriami įvairiausi 
anekdotai. Kas už marksizmą 
gauna geresnį pažymį ,tas ga
bus studentas ir jam teikiama 
pirmenybė stipendijai gauti. 
Kauno ir Vilniaus universitetų 
studentija tebėra labai antiko
munistinė ir antirusiška. Rusai 
nekenčiami ir su jais vengiama 
kalbėti ir draugauti. Studentės 
daugumoje su rusais studentais 
atsisako šokti. Nors iš gimna-

sukilo 1941 metais. Tyli rezis
tencija okupantui gili ir nepa
laužta. Jauni vyrai, kritę nuo 
okupanto rankos Lietuvos miš
kuose, vadinami šių dienų nar
siaisiais Pilėnų pilies gynėjais.

JAV laikraštis Rusijoje
Šiemet Sov. Sąjungoje ameri

kiečiai vėl pradėjo 52,000 tira
žu leisti rusiškai savo informac. 
leidinį “Amerika vaizdais”, ku
riuo informuojama apie Ameri
kos gyvenimą ir pažangą visose 
gyvenimo srityse. Jis Maskvoj, 
vos pasirodęs, buvo išgrobsty

filmą iš Neries ir Nemuno stovyklų... New Yorko skaučių vieti

ninkės pareigas eina A. Noakaitė... G. Musteikytė paskirta Chi

cagos skaučių ’ tunto adjutante... Skautų akademikų suvažiavi

mas įvyko New Britain, Conn..

ATEITININKŲ VEIKLOJE. Praeitą savaitgalį Hartforde 
įvyko stud. at-kų draugovių valdybų suvažiavimas. Paskaitas 
laikė dr. V. Vygantas ir A. Vedeckas. šeštadienio vakare visi 
dalyviai bendrai nuvyko į skautų vyčių pasilinksminimą... A. 
Giedraitis (pirm.), E. Skrupskelytė ir R. Krikščiokaitis vado
vauja Hartfordo draugovei... St. Louis draugovės valdybon įei
na R. Petrikas (pirm.), R. Savickaitė ir V. Stančiūtė... Stud. 
at-kai, vadovaujami P. Zarankos, išpildė meninę programą Kris
taus Karaliaus minėjime Detroite... Clevelando draugovės val
dybą sudaro E. Žilionis (pirm.), R. Staniškytė ir O. Grigonytė... 
Putnamo stud. at-kės iškilmingai paminėjo Kristaus Karaliaus 
šventę... K. Pliuškonis (pirm.), B. Majauskas, Z. Čikotaitė, L. 
Petrauskaitė ir R. Lukas išrinkti Philadelphijos draugovės vai

tas per kelias /alandas. Sovie- dybon... Baltimorės draugovės valdybą sudaro O. Eringytė 
tams suteiktas leidimas platinti (pirm.) ir N. Bogutaitė... D. Kriaučeliūnaitė (pirm.) ir D. Vebe- 
panašų sovietinį leidinį Ameri- liūnaitė vadovauja Mt. St. Joseph stud. at-kėms... SAS Centro 
koje “USSR”, kuriame, neten- Valdyba, reaguodama į Vengrijos įvykius, pasiuntė telegramas 

zijų daugumoje ateina universi-’ abejoti, bus taip pat infor- prez. Eisenhoweriui, JAV ambasadoriui Jungt. Tautose C. 
tetui menkai paruoštas jauni-1 anuojama apie sovietinio gyve- Lodge, Jungt. Tautų sekr. D. Hamarkjold, Pax Romanai ir veng-
mas, bet nestinga ir labai gabių' nimo “palaimą”, 
studentų. Lituanistikos srityje'
daug gražių darbų atlikta. Uni- Nepilnamečių nusikaltėlių 
versitetuose išplatinama antiso- 
vietinių atsišaukimų. Juos pa
rengia daugumoje komjaunuo-

rų studentams.
PRABĖGOMIS. J. Dėdinas baigė medicinos studijas Koeino 

. i.. i univ. ir gavo daktaro laipsnį... V. Virkau paruošė dekoracijas

StUdlįOS I |į. Ostrausko “Kanarėlės” prejerai Chicagoje... Šviesos sambū-
Šv. Jono universitete New|rys New Yorke suruošė paskaitą apie Meksiką. Skyriui vado- 

Yorke yra prie sociologijos įves- vauja J. Vilgalys (pirm.), R. Grudzinskaitė, Z. Paronis, A. Ra

tas naujas kursas — nepilna- tas ir J. Jaeyna... H. Montvilienė New Yorko universitete išlai-

vio trynimosi, nes mažoje gru
pėje siekiančiam pasirodyti ne
bus tiek(galimybių išvystyti sa
vo ‘sugebėjimus kitą sumauti’. 
Trečia, visi uoliai įsijungiame į 
konkrečių klausimų svarstymą 
ir diskusijos eina nusakyta link 
me; išblaškymas ir neorganizuo- 
tumas sumažinamas. Tai tik ke
letas teigiamų savybių, kurios 
verste verčia išbandyti šį me
todą bendruose, platesnio masto 
studentų susibūrimuose.

Praktika įrodė, kad šis būdas 
neša džiuginančių rezultatų. 
Vaizdžiausiai šis faktas išryš
kėjo rašinio pradžioj minėtame 
jaunimo posėdyje. Šias eilutes 
rašąs nėra matęs darbingesnio 
platesnio masto susibūrimo, o 
jam yra tekę dalyvauti visoj 
eilėj suvažiavimų, susibūrimų. 
Naujas kelias vertas bandymo 
ir nereikėtų delsti ,bet konkre
čiai mintį įgyvendinti.

mečių nusikaltėlių atpažinimas, 
diagnozė ir gelbėjimas.

Vargo mokykla

kė preliminarinius egzaminus pritaikomosios matematikos dak

taro laipsniui įsigyti... K. Kudžma skaitė paskaitą Kristaus Ka

raliaus minėjime Nevv Yorke... A. Ramašauskas. gimęs Brazili

joje, ir R. Kasperavičius, iš Clevelando, išvyko teologijos stu

dijoms į šv. Kazimiero kolegiją Romoje... Visa eilė akademikų 

,vaidina Vaidilos teatre Clevelande... ALRKF kongrese Bostone 

jaunimo posėdyje diskusinius ratelius pravedė A. Barzdukas, 

D. Karaliūtė, R. Leimonas, J. šoliūnas, A. Vasaitytė ir P. Za

ranka.

T. Ivaškaitė išrinkta Putnamo bendrabučio seniūne. L. Šir- 
mulytė yra namo prezidente Urbanoje... Į Studentų Gyvenimo 
redakciją Vienybėje įėjo L. Sabaliūnas, vietoje pasitraukusios 
G. Musteikytės... Bostono univ. įvykusiame tarptautiniame fes
tivalyje lietuvių skyriumi rūpinosi J. Spakevičius...

AP Redakcijon, vieton pasitraukusio dr. V. Vyganto, įėjo 
S. Radvila. Tai naujas veidas akademinėje spaudoje. Skir
mantui spauda — ne svetimas laukas. Jis, studijuodamas Crane 
kolegijoje Chicagoje, redagavo tos kolegijos laikraštį. Sveikina
me naująjį kolegą ir linkime gražios darbuotės ir jauno entu
ziazmo. Dr. V. Vygantas Akad. Prošvaistėse darbavosi nuo pat 
skyriaus įsteigimo ir įdėjo tikrai daug sielos ir energijos. Re
dakcija apgailestauja Vytauto pasitraukimą, tačiau tikimės, jog 
ir ateityje skyriaus nepamirš savo aktualiais straipsniais. Sėk
mės naujose pareigose ir gero vėjo...


