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Sių laikų mokyklinis auklė- per maža ta pažanga tesidomi- 
jimas yra labai platus ir sudėtin ma ir dar mažiau ja tepaseka-

Kultūrine kronika

gas procesas. Jis apima visą au
ganti jaunimą. Dalį jų jis api
ma jau beveik nuo pat kūdikys
tės, sutalpindamas juos į vaikų 
darželius; visus privalomai nuo 
6-7 metų jis surenka į pradžios 
mokyklą, kur išlaiko juos nuo 
4 iki 8 metų; nemažą dalį jų 
lydi iki pilno subrendimo vidu
rinėje ir augštesniojoje mokyk
loje ir tam tikrą dalį žmonių dar 
jis brandina ir augštojoje mo- 

' kykloje. Tas mokyklinio auklė
jimo procesas yra tas veiks
nys, kuris veda žmoniją vis į 
didesnę pažangą ir gerovę. Mo
kyklinis auklėjimas yra tas ke
lias, per kurį jaunimas per trum 
pą laiką susipažįsta su žmonijos 
praeities patyrimu, pasisavina 
jos praeityje pasiektą kultūrą 
ir pasiruošia ateityje dar toliau 
plėtoti kultūrinį paveldėjimą, 
būtent, didinti iki šiol pasiektą 
žinojimą, kurti grožį, skaidrinti 
tikėjimą, ugdyti teisingumą ir 
gerinti žmonių santykius.

Auklėjimo evoliucija

Kad auklėjimas tikrai būtų 
kultūros kėlimo bei kilimo veik 
snys, jis pats turi būti pažan
gus ir atitikti principus, kurie

Nenusipelnė gimti tas, kuris 
tiki, kad jisai tegimė tik sau.

—-Metastasijus

teisingiausiu keliu vestų žmoni
ją į kultūrinę pažangą ir ma
terialinę gerovę. Kad jis ne
atsiliktų nuo bendrosios pažan
gos, jis nuolat turi prie jos pri- 
jis negali būti visiškai pasto
viais principais jis besiremtų, 
jis negali b ūti visiškai pasto
vus ir nekintamas. Kintant bei 
progresuojant gyvenimui, mo
kyklinis auklėjimas taip pat pa
mažu kinta, darosi vis sudėtin
gesnis, įvairesnis, turiningesnis. 
Pamažu įsijungia vis nauji auk
lėjimo principai; pats auklėji
mas apima vis platesnes gyveni
mo sritis, atliekamas vis sėk- 
min^esniais metodais ir pasi
naudodamas vis naujomis prie
monėmis. Tuo būdu pamažu re
alizuojamas principas, kad mo
kytojai vis mažiau spaudžia mo
kinius, daugiau duodami vietos 
jų pačių inicįatyvai, mokiniai 
lengviau mokosi ir vis tik įgyja 
didesnį išsilavinimą.

Kad taip yra, būtent, kad 
auklėjimas vis nestoji vietoje 
ir nuolat progresuoja ir kad 
nauji auklėjimo principai, pa
keisdami senuosius, pagerina ir 
patį auklėjimą, tuo mes galime 
lengvai įsitikinti, bent kiek su
sipažinę su pedagogikos istorija. 
Peržvelgdami pedagogikos isto
riją, mes matome, kaip vienur 
ar kitur pasireiškia stiprios 
pedagoginės asmenybės, kurios 
iškelia bei suformuluoja nau
jus auklėjimo principus, nuro
do naujus auklėjimo kelius. Toji 
auklėjimo evoliucija vyko pra
eityje, j> tęsiasi dabar, ji neuž- 
sibaigs nė tolimoje ateityje. Juk 
būtų labai naivu manyti, kad 
auklėjimo evoliucija ir jo pa
žanga yra jau užbaigti ir kad 
OJiklėjimas yra pasiekęs jau 
pačią pažangos viršūnę. Jis jos 
pasiekti negali, nes jos, turbūt, 
niekada nė nebus.

Amerikiečių auklėjimas
Kalbant apie pedagoginių prin 

cipų kintamumą ir pedagoginę 
pažangą, nejučiomis kiekvienam 
prisimena amerikiečių auklėji
mas ir jų auklėjimo teorija, ku
ri gal daugiausia apie tai kalba. 
Kas yra skaitęs amerikiečių pe
dagogų parašytas knygas, gal 
yra nekartą užtikęs pasididžia
vimą savo pedagogikos pažanga

tiekimo procesu. Europiečių auk 
Įėjime iš seno vyrauja įsitikini
mas, kad svarbiausias auklėji
mo uždavinys yra įvesti jauną 
žmogų į šių laikų visų sričių kul
tūrą, t. y. pertiekti jam tai, ką 
žmonija nuo seniausių laikų iki 
šiol yra pasiekusi. Tuo tikslu 
ten siekiama augantį bei bręs
tantį žmogų gerai supažindinti 
su Vakarų kultūros evoliucija, 
įvesti į šių dienų humanistinius, 
socialinius ir tiksliuosius moks
lus, paruošti jį kultūrinei kū
rybai, nukreipti jo susidomėji
mą, pastangas ir energiją dva
sinių vertybių kryptimi, išug
dyti jame susižavėjimą kultūri
nėmis vertybėmis, sukultūrinti 
jo socialinius santykius, jo emo
cinį gyvenimą ir visą jo laiky
mąsi. Dar renesanso metu, ka
da Europa gavo progos pažinti 
senovės kultūros didingumą, su
sidarė tendencija jaunimą auklė 
ti, supažindinant jį su anos kul
tūros kūryba ir paruošiant jį 
naudotis jos palikimu. Tuo me- 

ir, galbūt, yra radęs ir autoriaus ; tu ir susikūrė klasikinė gimna- 
nepasitcnkinimą, kad Europoje zija, daugelyje kraštų išlikusi

iki šių dienų. Vėliau, mokslams 
plintant ir progresuojant, atsi
rado eilė naujų mokslų, su ku
riais reikėjo jaunuomenę supa
žindinti.

Taip palaipsniui mokyklų pro 
gramose atsirado gamtos moks
lai, įvairios matematikos šakos, 
socialiniai mokslai, modernio
sios svetimos kalbos, sistemati- 
nė istorija ir kiti dalykai. At
skirų tautų sąmonei kylant, pri
brendo reikalas įvesti jaunuo
menę į savo tautos kultūrinę 
kūrybą. Kultūringųjų Europos 
tautų genijus įvairiose mokslo 
ir meno srityse sukūrė tokių di
dingų dalykų, kurie toli pralen
kė ir nustelbė klasinės kūrybos 
genijų. Tuo būdu, greta klasi
nės kultūros ir jos kūrybos į 
mokyklas atėjo moderniosios 
kultūros dalykai, kurie augan
čiam jaunimui yra, nepalyginti, 
artimesni, svarbesni ir su dides
niu ugdomuoju svoriu. Taip gre
ta klasinės gimnazijos atsirado 
įvairūs kiti augštesniųjų mokyk 
lų tipai, kurie visi tačiau ne- 
nutolsta nuo ano pagrindinio 
principo — įvesti jauną žmogų 
į visų sričių .kultūrą.

Kultūrinės kūrybos lobiai 
Europos pedagogikoj

Tas kultūros perdavimo prin
cipas ten suprantamas ne vien 
tik kaip kultūrinių žinių pertie- 
kimap. Jis turi kitą, daug giles
nę prasmę. Visų sričių kultūri
nė kūryba ten auklėjimo reikalui 
labai vertinama dėl jos ugdomo
sios bei formuojamosios reikš
mės.

Didelė dauguma Vakarų kul
tūrą reprezentuojančių dalykų 
yra sukurti bei pagrįsti didžio
siomis vertybėmis. Juk kiekvie
nas kūrinys, kad jis gautų vi
suotinį pripažinimą ir kad juo 
ilgai būtų domimasi, turi būti 
kuriuo nors atžvilgiu tikrai ver 
tingas. Kultūrinė kūryba yra 
drauge ir vertybių turtas, dide
lių kūrėjų didingai išreikštas 
ir padarytas prieinamas visiems 
kitiems. Susipažindamas su įvai
riais kultūros turtais, jaunimas 
pasisavina juose išreikštas idė
jas, pergyvena jų grožinį didin
gumą, plečia savo žinojimą, 
susipažįsta su jose atvaizduoto
mis žmogaus ir jo santykių pro
blemomis, patiria žmogaus sie
los komplikuotumą, išmoksta į 
kitus įsijausti ir suprasti kitų 
kančias bei džiaugsmus. Tuo bū
du kultūrinės kūrybos lobiai 
Europos pedagogikoje vertina
mi kaip geriausia priemonė auk
lėti jaunam žmogui, būtent, kul
tūrinėmis vertybėmis formuoti 
jo sielą, kad jis taptų tų verty
bių savininku ir skleidėju.

Socialinis auklėjimas ir 
švietimo ugdymas

Su kultūrine auklėjimo kryp
timi ten jau seniai varžosi so
cialinio auklėjimo šalininkai, ku-

__ ______________________________ | rie, nepaneigdami kultūrinio
auklėjimo ir jo vertybių, reika- 

lėjimo laikymas kultūros per- lauja auklėjimo keliu padėti jau

ma. Šios pastabos yra gana tei
singos. Visiškai yra teisinga, 
kad naujybių šiuo metu yra 
daug daugiau amerikiečių auk
lėjime. Lygiai yra teisinga, kad 
ne visomis šio krašto pedago
ginėmis naujybėmis Europoje 
domimasi ir ne visų jų prakti
nio auklėjimo duomenis Europa 
teigiamai vertina. Amerikiečiai 
dažniausia tai išaiškina Euro
pos konservatizmu ir net atsili
kimu. Europiečiai gi amerikie
čių auklėjimu nesižavi, nes jų 
supratimu, jis nerealizuoja jų 
suprantamų auklėjimo tikslų ir 
iš viso neatitinka jų idealų. Eu
ropiečių per mažą susidomėji
mą J. A. Valstybių pedagogika 
reiktų išaiškinti daugiausia šio
mis priežastimis: 1) amerikie
čių modernioji pedagogika dau
giausia remiasi tais principais, 
kurie Europoje jau anksčiau bu 
vo išgyventi ir nuo kurių atsi
sakyta; 2) Europoje au Įdėji
mas siekiama pagrįsti pastoves
nėmis vertybėmis ir 3) Europo
je daugiau vertinamas auklėji
mo vispusiškumas ir sistemin
gumas.

Vakarų kultūros auklėjimo 
istorija vystėsi Vakarų Europo
je. Visos svarbiausios šių dienų 
pedagoginės idėjos yra kilę V. 
Europoje. Nuo renesanso iki 
šių dienų visi didieji pedagogi
niai įvykiai ir idėjos formavo
si tuose kraštuose, kurie šian
dieną priskiriami Vakarų ir Vi 
dūrio Europai. Nežiūrint šių die
nų didelio amerikiečių pedago
ginio judrumo, jų savarankiška 
pedagogika yra labai jauna. 
Iki pat 19 amžiaus pabaigos a- 
merikiečių pedagogika dar ne
buvo pajėgi duoti ką nors nau
ja. Iki to meto jie tik savinosi 
Europoje kilusias pedagogines 
idėjas ir kopijavo europinius pe 
dagoginius sąjūdžius, juos pri
taikydami skirtingomis savo gy
venimo sąlygoms ir skirtingiems 
savo socialiniams santykiams. 
Grynai savarankiškas procesas 
čia vykęs auklėjimo srityje bu
vo auklėjimo supraktinimas, iš 
kurio kilo arba kuriam atitiko 
ir naujausios jų pedagoginės idė 
jos.

Europos gi auklėjimas, iš
skyrus Angliją, vystėsi ne tiek 
pagal praktinius reikalavimus, 
kiek pagal teorinius ir stipriai 
filosofiškai pagrįstus principus. 
Europiečių auklėjimo principai

Pagrindinis šių dienų europie
čių auklėjimo principas yra auk-

Meilė yra vienintelis turtas, 
kuris auga dalinant. —C. Gantu

kimu įgyvendinti tą ar kitą pe
dagoginį principą. Tokios nau
jai iškilusios pedagoginės sro
vės kiekviena paprastai repre
zentuoja modernizmą pedagogi
koje ir turi pretenzijų refor
muoti auklėjimą. Tačiau nė vie
nas tokių principų V. Europos 
auklėjimo iš esmės nepakeitė. 
Tiesa, kiekviena naujai pasi
reiškusi pedagoginė srovė, ko
vodama už to ar kito vertingo 
principo įgyvendinimą, įnešė į 
tradicinį auklėjimą ką nors nau
ja.

Tačiau, naujų srovių veikiama 
bei puolama, V. Europos peda
gogika nėra iškrypusi iš tradi

nam žmogui harmoningiau įaug
ti į visuomenę ir visą auklėjimą 
organizuoti ta kryptimi, kad 
visi daugiau ir pozityviau auk
lėtų visus.

Trečias pagrindinis V. Euro
pos auklėjimo principas moky
mo keliu siekti jauno žmogaus 
lavinimo. Visų mokslo dalykų 
medžiaga parenkama bei orga
nizuojama taip, kad jos pasisa
vinimas vispusiškai lavintų.

Tradicinis kelias ir naujos 
kryptys

Modernioji Europos pedagogi
ka 19 ir 20 amžiuje iškėlė visą 
eilę principų ir sudarė visą eilę 
naujų auklėjimo tendencijų. Kai 
kurie jų labai būdingi ir šių die
nų Amerikos moderniajam auk
lėjimui, kur jie susilaukė daug 
didesnio pripažinimo negu Eu
ropoje, kur jie buvo pirmiau
sia iškelti. Tokie principai Eu
ropos auklėjime taip pat buvo 
savo metu stipriai akcentuoja
mi, buvo sukūrę daugiau ar ma
žiau prigijusias tada naujas pe
dagogine* sroves, pagrįstas sie-

Poezija iš Lietuvos

SONETAS
Poetai, duokite jaunystę šviesių,
Kaip žvaigždę sausio naktyje gilioj,
Kad dainiaus lūpos prieblundoj tylioj 
Sušildytą, uždegtą žemę vėsių.

Viduržiemy kaitru jaukia ateitų,
Tos geros liepsnos iš žvaigždžių akių 
Apglėbtų meile viskų —- kuo tikiu 
Ir virpintų stygas ramybės plotų.

Žiema nevystytų kraujais mums saulės, 
Su balto atlaso spurgais pūriais.
Tinklų nemegztų vėjų sukūriais —

Neliktų šunkeliaujančios apgaulės. 
Nes dainiaus vėl pažadintas pasaulis 
Linksmai kalbėtų laisvės žiburiais.

KADA SUGRĮŠI?
Sakyk, pavasari,
Kada sugrįši — 
l melsvų pamarį 
Vėl beatklysi?

Į širdis alkanas,
Pro rūko plyšį, —
Į veidus balzganus — 
Kada sugrįši!?

i
Tu kaimus laukiančius 
Visur išvysi.
Ir miestus žilstančius 
Aplenkt nedrįsi.

Mintis išlaisvinsi — 
Rankas atriši... 
Kada mus laisvinsi - 
Kada sugrįši.. . ?

cinio kelio ir pasukusi į kurios 
i nors vienos srovės vienašališ
kumą. Taip Europos įvairių kraš 
tų tradicinė pedagogika yra pa
sisavinusi daug naujų ir gerų 
principų iš vadinamų modernių
jų pedagogikos srovių, tačiau 
ji nenukrypo nuo pagrindinės li
nijos — siekti vieningo ir vis
pusiško auklėjimo. Todėl ten 
drąsūs reformų projektai niekur 
nebuvo iš karto realizuoti, o 
tik daugiau sintezės keliu pasi
naudota tuo, kas jose buvo pa
grįsta pastoviomis vertybėmis 
ir kas derinosi su tradicinio auk 
Įėjimo linija.

(Bus daugiau)

DIEVO MOTINA

Frn Anądien (gyvenusio 1.187 —1455) Nukryžiavimo freskos detale. 
Paveikslas vaizduoja, kaip Dievo Motina, nukryžiavimo sukrėsta, 
apal|*sta. .lų už ranki) sulaiko Marija Salome ir šv. Jonas. Tuo tar
pu Marija Magdalena staigiai puola į Marijos kojas, tuo budu sulaiky
dama jų nuo parpucJimo ir savo skausmu išreiškia pagarbų ir užuo
jautų Marijai. Paverksiąs yra šv. Morkaus vienuolyno Florencijoje 
kapitulos salėje. Šis jmveikslas panaudotas viršelyje išleistos kun. dr. 
J. Prunskio knygos gegužės mėnesio skaitymams — “Motina (Inile- 
b t ingo ji”. _ _ .

• Verkianti Dievu Motina Sy- ( 
rakūzuose. Tokiu pavadinimu 
knygą išleido Marijonų kongre
gacija. Veikalą yra parašęs kan. 
dr. Ottavio Musumeci, o į lie
tuvių kalbą išvertė M. Pulaus- 
kns, MIC. šis veikalas patiekia 
pirmuosius oficialius pranešimus 
apie Dievo Motinos atvaizdo aša 
rojimą Sicilijos Syrakūzuose 
1953 metais, kai per keturias 
dienas prieš dideles žiūrovų mi
nias ir net mokslinės komisijos 
narių rankose yra ašarojęs. Kny 
goję apibūdinamas Sicilijos mies 
tas, aprašomas tasai Marijos 
atvaizdas, įvykiai, surišti su pa
veikslo ašarojimu, Sicilijos vys
kupų pareiškimai, mokslinės ko
misijos pasisakymas, to įvykio 
įtaka į žmones, suminėta apie 
600 nuostabių išgijimų toje vie
toje. Knyga gausiai iliustruota 
— matomas tas Marijos atvai- 
das, kaip dramatiškai tą įvykį 
sutiko žmonės, kaip laikėsi at
vykusieji vyskupai. Knygos kai
na — $2. Jei susidarytų koks 
pelnas, būtų skiriamas marijonų 
naujosios statybos skoloms iš
mokėti.

• Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademija šiemet spalio 2-4 die
nomis. Romoje šaukia suvažia
vimą. Bendroji suvažiavimo te
ma numatyta ši: Lietuvių Moks
lo problemos naujausių Katalikų 
Bažnyčios direktyvų šviesoje. 
Bus šešios paskaitos su diskusi
jomis. Iš teologijos: Kristaus 
mistinio kūno doktrina ryšium 
su dabarties gyvenimo faktais; 
iš filosofijos: materializmas ka
talikiškos filosofinės doktrinos 
šviesoje; iš sociologijos: sociali
nių problemų krikščioniško 
sprendimo perspektyvos; iš tei
sės: Katalikų Bažnyčios doktri
na apie tautų apsisprendimo tei
sę; iš istorijos: Apaštalų Sostas 
ir Lietuva; iš medicinos: Medi
cinos etika pagal popiežių direk
tyvas. Paskaitų temos gali būti 
pačių prelegentų patikslintos.

• Baigė mn i versite tą. Vincas 
Vyčinas šiemet baigė Katalikų 
Duąuesne universitetą ir gavo 
filosofijos magistro laipsnį, ap
gindamas disertacinę tezę “Bū
dingieji Heideggerio filosofijos 
bruožai” pas žinomą egzisten
cialistą prof. Bernard Boelen, 
pakviestą iš Olandijos dėstyti 
filosofijos katalikams Duąuesne 
universitete, Pittsburghe. Prof. 
Boelen nuomone, mūsų lietuvio 
rašinys yra vienas geriausių, ra
šytų apie Heideggerio filosofi
ją-

Vincas Vyčinas yra pasiryžęs 
ir toliau tęsti studijas, siekiant 
filosofijos daktaro laipsnio. Nu
mato tuoj pradėti rašyti diser
taciją “Nagrinėjimai apie žemės 
problemą”; tai viena iš giliau
sių ir naujausių Heideggerio ke
liamų problemų.

Vincas Vyčinas yra gabus ir 
darbštus. Atvykęs į šį kraštą, 
pradėjo dirbti su kastuvu, bet 
greitai buvo pastatytas prie me 
džio darbų, kaip stalius. Pradė
jęs studijas ir negalėdamas vi
sas dienas ištisai dirbti, ėmė pats 
statyti namus vasarą, o žiemą 
studijuoti. Jis ir šią vasarą pa
siryžęs pastatyti kelis namus, 
sukalti kiek lėšų savo šeimos 
pragyvenimui, o žiemą tęsti stu
dijas ir jas baigus atsidėti vien 
moksliniam darbui. (J. T.)

• Arki v. J. Skvireckas skai
to iš Romos jam atsiunčiamas 
Šv. Rašto įvertimo korektūras. 
Tarpais turi rūpesčių su sveika
ta. Šv. Juozapo dienos proga po
rai savaičių buvo išvykęs į Lo- 
chau prie Bodensee, o po to vėl 
grįžo į savo nuolatinę gyvenimo 
vietą-vienUolyną Zamse, Austri-

• Kun. K. Senkus, gyvenda
mas Vokietijoje, atsidėjęs ruo
šia naują lietuvių giesmyną. 
Vyksta paskutinis giesmių pa
mosimas ir harmonizavimas bei 
paruoštųjų perrašinėjimas.

• Poetas Butkų Juzė yra mi
ręs 1947 m. balandžio 22 d. Klai 
pėdoje, taigi šiemet sueina 10 
m. nuo jo mirties. Kilęs iš netur
tingos šeimos, iki 15 m. amžiaus 
ganė svetimus gyvulius. Lippo- 
joje pas vyresnį brolį išmokęs 
kurpiaus amato pats toliau sie
kė mokslo. Įstojo į Telšių pro
gimnaziją, bet 1912 m. susirgo 
paralyžium. Kojos buvo apgydy
tos, bet pilnos kalbėjimo laisvės 
neatgavo. Voroneže baigęs gim
naziją, Maskvoje studijavo isto
riją. Vėliau tęsė studijas Ber
lyno ir Jenos universitetuose; 
gavo diplomą parašęs studiją a- 
pie senovės tikybos liekanas lie
tuvių dainose.

Kaikurį laikė dėstė mokytojų 
kursuose Palangoje. Suorgani
zavo Palangos vidurinę mokyk
lą, mokytojavo suaugusių kur
suose Klaipėdoje. Trumpam lai
kui buvo išsikėlęs į JAV ir dir
bo čia fabrike. Vėl grįžęs į Lie
tuvą mokytojavo Tauragės ko
mercinėje mokykloje. Dirbo Klai 
pėdos Ryto spaustuvėje, kore
gavo Jablonskio raštus, redaga
vo “Darbininkų Balsą”, su lite- 
ratų-artistų grupe važinėjo po 
Žemaitiją. Nuo 1937 m. perėjo 
dirbti į bibliotekas, o vokiečių 
okupacijos metu mokytojavo 
Telšiuose — gimnazijoje, daly
vavo teatro darbuose. Bolševi
kams okupavus Lietuvą buvo 
kviečiamas dirbti Švietimo minis 
terijoje, bet atsisakė. Klaipėdos 
mokytojų institute dėstė lietu
vių kalbą.

Jo parašytos knygos: Kalėdų 
vakaras, Žemės liepsna, Verkian 
ėios rožės, Paparčio žiedas, Pa
laidūnas, Užsipelnė diplomą, Aud 
ronė, Darbas ir prakaitas. Bu
vo išspausdinta, bet bolševikų 
sulaikyta knyga Žemaičiai. Chi
eagoje Pr. šulas ir V. Šatkus iš
leido atskirą leidinį “Butkų Ju
zės raštai”. Leidinys gaunamas 
“Drauge”.

• Amerikietės knyga apie lie
tuvaites. Eilės knygų autorė ir 
laikraštininke Katherine Burton 
ruošia spaudai knygą, skirtą pa
minėti Šv. Kazimero seserų ju- 
bilėjų. Numatoma, kad jos kny
ga bus pavadinta “The Crown, 
Lily and Sword”. Rinkdama me 
džiagą, rašytoja buvo nuvykusi 
į Šv. Juozapo ir Marijos vilą ry
tinėse valstybėse, kur buvo su
sitikusi su Šv. Kazimeero sese
rų vyresniąja — motina Teofi
le.

• Į Lietuvių Saleziečių gimna
zijos patalpas Italijoje šią vasa
rą atostogoms atvyks ukrainie
čių tremtinių berniukų kolegija 
iš Castelgadolfo. Susidarys pro
ga mokykliniam kaimyninių tau 
tų jaunimui pabendrauti, ir Lie
tuvos vardas ta proga bus po- 
pularinamas ukrainiečių ir Ita
lijos visuomenėje.

• Aleksandrui Plateriui Chi- 
j cagos Palyginamosios Teisės in
stitutas pavedė parašyti moksli
nį darbą .apie įstatymų reikš
mę šeimos pastovumui. Darbas 
bus patiektas tarptautiniam ko
mitetui šeimos pastovumui ap
saugoti.

• Vandos Frankienės pasaka
“Karalaitės Gintarės ilgesys” 
jau išėjo iš spaudos. Knyga turi 
47 pusi., gausiai iliustruota dvie 
jų spalvų paveikslais. Išleido 
Suduva. Knygoje be "Karalaitės 
Gintarės ilgesio” telpa ir “Bal
toji lelija”.

• Tapytojas Vytautas Ignas,
šiuo metu gyvenąs Clevelande, 
sukūrė visą eilę naujų kompo
zicijų ir portretų.

• Misijų nuotykių knygą, pa
vadintą “Okee Wagūe”, išleido 
lietuviai tėvai saleziečiai Itali
joje. Veikalas bus gaunamas ir 
“Drauge”.

• Dr. Juozas 1x4mimas atsiun
tė savo straipsnį knygai "Mano 
pasaulėžiūra”.
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žiūrint pro marksistinius aki- tose diskusijose, temomis “Da- Mossssssc««MMsssawss»aas3KM»asssso

MŪSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

LAIVININKYSTĖ IR LAIVYBA
Lig šiol mes neturėjome ir 

dabar neturime kaip reikiant 
sutvarkytos jūrinės terminijos, 
ir todėl šios srities terminai da
bar yra gana įvairiai vartojami. 
Štai ta pati laivininkystė arba 
laivyba, atrodo, gana aiškūs žo
džiai, bet jų reikšmės dar te- 
bėr nenusistojusios. Pvz. Nie- 
dermanno-Senno-Brenderio žo
dyne teduodama viena laivinin
kystė “Schiffahrt’’, o V. Gai
liaus žodyne vok. Schiffahrt ver
čiama “į laivininkystė, laivyba 
(navigacija)”. Taip pat neda
roma jokio skirtumo ir “Dabar
tiniame liet. kalbos žodyne”:

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orttiopedne - PnHv/.Irias

Aparatai-Protezai. M>-d ban
dažai Spec. iMMcalba kojom 

(Arch Supporta) Ir t- t. 
Vai 9-4 ir 6 8 Šeštadieniais 9-1
OltTHOPKlHJON TM IlMhOš l.AK
2800 W. 63rd St.. Chicago 29. lll 

Tel 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYPVTO.IAS rR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 425n W i.Srd St
ofiso tH. REIlamv 5-4110 

įteiki, telef. GRovehilI 6-0017 
Valandos I -S p in.. 6-8 p. m

Penktad. tik po pietų.
Trečiad lr šeštad pairsi sutarti-------- ------—

Ofiso tel. CLiffside 4-2806
RezldeucUos: LAfayctte S-II72

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšekyr. sek

Telefonas OKoveblII 4-169 f

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

DELIGHTFULLY FRESH 
BAKERY GOODS

Complete line of fresh bakery 
goods for all occasions.

Open Sundavs 
6 a.m. to 2 pm. 

Whipped Cream Party Cakes
WEBER’S BAKERY

3425 West 63rd Street 
HEmlock 4-7776 Erich Hebe r 

(St. Rita)

nius!) ir "Pirmoji liet. kalbos j lyvavimas pelne ir jo reikšmė 
gramatika” (dviejų pirmųjų1 Amerikos ekonominėje”, “Tau- 
gramatikų fotokopijos — Da- tos gerbūvis ir katalikų moks- 
nieliaus Kleino 1654 m. “Com- las”. Posėdis įvyko De Paul 
pendium Litvanieo-Germani- i universiteto patalpose. Praneši- 
cum" ir 1655 m. “Grammatica Į mus darė prof. dr. F. J. Brown, 

prof. Adolph Mark. Amerikos 
Katalikų Ekonomistų sąjunga 
plečia savo veiklą ir ruošiasi pa
sirodyti visuomenėje.

Litvaniea”).

▼ Taip pat įdomu yra, kad pas-
sričių) dalis, kurią sudaro kiek- kutiniuoju laiku Lietuvos spau- 
vienam jūrininkui reikalingos ži- • doje pradeda po truputį reikš- 
nios ir įgūdžiai. Laivininkystė tis ir laisvesnė kalbinė kritika, 
apima žymiai platesnę, visą ūki- i Pvz. A. Grašelis 1956 m. “Per- 
nę, sritį: uostus, laivakelius, galės” Nr. 11 paskelbtame strai- 
prekybinę laivų susisiekimo or- psnyje “Svetimų žodžių tarimo

klausimu” negražiai, t. y. visai 
diletantiškai, įrodinėjo, kad to
kios svetimybės kaip kultūra, 
rezultatas, filmas, albumas, kul-

ganizaciją, valdinę administra
ciją, laivų statybą ir kt., o lai
vyba rūpinasi tik pačiais laivi
niais dalykais: laivų laikymu, 
buriavimu, manevravimu, pa- tas, paltas ir kt. turinčios bū-
krovimu, vairingumu, inkaravi- ti tariamos su minkštuoju 1, nes
mu, gelbimosiomis priemonėmis, 
keltuvais, gesinimo būdais bei 
priemonėmis ir kt. Nuo šių dvie
jų terminų skiriama navigaci
ja, mokslas apie laivo būklės

čia laivyba yra “laivininkystė”, (pozicijos) lokalizavimą bei at-
o laivininkystė “laivų susisieki
mas, laivyba”. Pagaliau ir “Lie
tuvių kalbos vadovui” laivyba 
yra dar “laivų susisiekimas, na
vigacija”.

Bet Liet. Jūrininkų mokykla, 
1947 m. įkurta Flensberge, Vo
kietijoje (jos direktorius buvo 
dr. A. Mažeika), ėmė reikšmė
mis skirti šiuos žodžius: laivi
ninkystė (ang. marine shipping, 
vok. Schiffahrt) buvo pavadin
tas jūros ir vidaus vandenų var
tojimas transportui bei žvejy
bai, o laivyba (ang. seamanship, 
vok. Seamanschaft) pritaiko
moji nautikos (t. y. visų laivi
ninkystei priklausančių žinijos

stumo ir krypties apskaičiavimą 
plaukiant iš vienos žemės pa
viršiaus vietos į kitą.

Šitas pagrindinių terminų 
skirtumas, nusakytas remiantis 
jūrininko A. Mažeikos patari
mais ir kaikurių kitų žymesnių 
kalbų atitikmenų reikšmėmis, 
yra neišvengiamai reikalingas 
mūsų, ypač jūrininkų, kalbai, 
ir todėl patariame jo laikytis. 
Tolimesnis šių terminų painio
jimas, kaip kad yra atsitikę Liet. 
Enciklopedijos X tome (kalbant 
apie Karaliaučiaus uostą), tik 
didina sąmyšį ir kenkia reikia
mam specialesniam supratimui.

šioks tarimas atitinkąs tokių 
žodžių tarimą tose kalbose, iš 
kur jiei esą kilę. Bet J. Volfso- 
nas š. m. “Pergalės” Nr. 3 ma
no, kad kiekviena kalba turinti 
savotišką garsų sistemą, prie 
kurios ilgainiui esą tarimu pri
taikomi ir skoliniai, ir todėl A. 
Grašelio tvirtinimą laiko nere
aliu ir diletantišku. Jo nuomo-

Dabartinė Sovietų Rusija
John I. Stipp suredagavo nau 

ją leidinį apie sovietus, pava
dintą “Soviet Russia Today: 
Patterns and Prospects”. Išlei
do Harper & Bros leidykla. Čia 
suglaustai sutelkiamos pagrin
dinės žinios iš daugelio autorių, 
kad eiliniam skaitytojui būtų 
lengviau susivokti apie įvykius 
Sovietų Sąjungoje. “New York 
Times” knygų apžvalgos skyrių 
je recenzentas irgi Rusijos klau 
simų specialistas, J. Schwarz, 
pagiria, kad knygos redakto
riaus parinkimas yra daugumo
je geras ir tas 300 puslapių vei-

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktoriųs nau
jų narnų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavlmai nemo
kamai.

I

I Valandos: 9—12 ir 7—» v. v. pagal 
i susitarimų išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

VIKTORO K O 2I C O S 
i Lietuviška gazolino stotis lr auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 S. WBSTERN AVĖ. PR 8-9533

Tei. REUsnoe 6-l8lj

DR. WALTER J. KIRSTUK
VWJAS IR CHIRURG*

'H ' ‘ I a * i ».» ♦
992.5 W t S9th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30 
vai.' vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P !>■

t'el ofiso Ir holo Ol.ympic 2--tl5W
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 0-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 tkl 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette (-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 2-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

ne, įsigalėjusių skolinių tarimas i kalas rekomenduojamas plates-
turįs pasilikti lietuviškas, t. y. 
kultūra, albumas, kultas ir kt. 
turi būti.tariami su kietu, ne su 
minkštu slavišku 1. Taip buvo 
ir nepriklausomoj Lietuvoj kal
bininkų galvojama.

KRONIKA
• Ruošiamas naujas leidinys. 

Ryšium su naujųjų dienraščio 
“Draugo” patalpų ir prie jų e- 
sančių marijonų vienuolyno na
mų pašventimu, kuris įvyks bir
želio 23 d. dalyvaujant kard.

KALBINĖS ŽINIOS IŠ LIETUVOS ®tritch’, ruoS“mas o*™'”? '«•dinys. Jame bus suglaustai nu-
▼ Dabartinėj Lietuvoj nematy ginę kalbų giminystę, indoeu- sakyta marijonų istorija, arkiv.

niam skaitytojų skaičiui, nors 
atrandama, kad pvz. nepakan
kamai yra nušviesta kolchozų 
sistema ar vidaus opozicija 
prieš komunizmą, sakysime, pa 
sireiškusi Vlasovo sąjūdžiu II 

[ Pasaulinio karo metu. Taipgi nė 
l ra reikiamai įvesti nauji įvykiai 
po XX komunistų partijos su
važiavimo ir nuotaikos po suki
limų Lenkijoje ir Vengrijoje.

SOP H |EBAKCU S
RADIO PROGRAMA

IS WGEP stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

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

SEKMAD. 8:80—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — l HHl kil.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. 111. HEmlock 4-2418

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STE

7166 South Weetern Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-876*

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive
(Clvlc Opera House. kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 6-2204

. 6002 West 10tli Str.. Cicero
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnball 3-0059 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HKmlock 4-7060

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisas ir res.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. I’Rospect 6-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

ti jokio žymesnio tiriamojo kal- 
botyrinio darbo. Šalia labai lė
tai leidžiamojo didžiojo “Liet. 
kalbos žodyno” daugiausia te
sirūpinama praktiniais kalbos 
reikalais. Pačių lietuvių žymes
ni paskutiniai kalbiniai darbai 
tepaminėtini: A. Laigonaitės 
“Dabartinės liet. kalbos kirčia
vimas” bei "Vietininkų reikšmė 
ir vartosena dabartinėje liet. 
kalboje” ir Z. Zinkevičiaus 
“Liet. kalbos įvardžiuotinių būd-

ropiečių kalbų prokalbę ir kt 
Todėl pernai buvo išleistas žy
maus prancūzų kalbininko A. 
Meillet veikalas “Lyginamasis 
metodas istorinėje kalbotyroje”, 
kurį sudaro 1924 m. skaitytos 
paskaitos Oslo Lyginamojo Kul
tūrų Tyrinėjimo institute. Šia 
proga dar tenka pastebėti, kad 
A. Meillet buvo Vytauto Didžio
jo universiteto garbės daktaras, 
ir kad jo autoritetu daug buvo 
pasiremta Versalės taikos kon-

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRcspect 8-4585.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehilI 6-5608

”el. ofiso I’Rospect 6-2240
PRospeot 6-4732

DR. A. MACIŪNAS *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

PrlSmlmo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
lr nuo 6 iki 8 vai. pirmad. lr penkt.
Trečiad. lr sek uždaryta.

vardžių istorijos bruožai”. Be1 ferencijos metu nustatant Lie
to, dar leidžiama: J. Jablonskio tuvos valstybės sienas. Be to,
“Rinktiniai raštai” (čia perspau
sdinami pirmasis ir paskutiny
sis “Lietuvių kalbos gramati
kos” leidimai, “Liet. kalbos gra
matikos klausimai” (praktinių 
gramatinių straipsnių rinki
nys).

▼ 1950 m. pasmerkus akademi 
ko J. Marro “naująjį kalbų mok
slą”, kuris teroristiškai, be jo
kios atodairos, buvo vykdomas 
Tarybų Sąjungoje ir kuris pri
vedė tariamą marksistinę (ko
munistinę) kalbotyrą prie vi
siško bankroto, dabar ir Lietu
voje nebevengiama vadinamo
sios buržuazinės idealistinės kal
botyros, kuri pripažįsta lygina
mąjį istorinį metodą, geneolo-

šiemet leidžiama latvių kalbinin
ko J. Endzelyno “Baltų kalbų 
garsai ir formos” (anksčiau šis 
veikalas buvo išleistas rusų kal
ba, ir didžiojoj antrosios laidos 
tarybinėj enciklopedijoj dar bu
vo patariama juo naudotis tik

Matulevičiaus ir vysk. Bučio jų 
bendruomenei nubrėžti idealai, 
jų darbuotė Lietuvoje, Anglijo
je, Pietų Amerikoje, plačiau ap- 
sistojant prie jų veiklos Šiaurės 
Amerikoje, ypač spaudos srity
je, apibūdinant kultūrinę-religi- 
nę akciją, besigrupuojančią apie 
naujai išaugusius rūmus. Knyga 
bus gausiai iliustruota. Tekstą 
rašo kun. dr. J. Prunskis. Meni
nė priežiūra dail. J. Pilipausko. 
Knyga iš spaudos išeis birželio 
vidury. Kartu išeis panašus lei
dinys ir anglų kalba, kuriam 
tekstą ruošia Pranas Jančius, 
MIC. %

• Dr. Balys Paliokas dalyva
vo katalikų ekonomistų suruoš-

Tel. ofiso HE 4-U6U0; rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 ir 6-9. 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
l.šąjtyrus ketvirtad. ir sekmad.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM
Visokių Rūšių
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LTTVVINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nao
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. 1> 7-9 vai
vak. šeštadieniais 10-, vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-S220 
Res telef. WAlbrook 6-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenne

(Kampas 47-tos lr Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Res.: VVAlbrook 5-S048

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Boto 1653 W. 103 St, Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v.' .iki 9 v. vtį 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v., 

tšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUIlman 5-6766 
Buto — BEverly 8-8946

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 VVest 7 Ist Street
(7Ist lr Campbell Avė.)

VAL.: Kasdien nuo 2—4 ir 7—9 v. v 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai 1 Ikt 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak 

Šeštadieniais-1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima Vagai susitarimą

Tel. ofiso Victory 2-1*81
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
, Kamp. Halsted lr 31-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
#49.50 
Ir

“ ii. oflao HE.4-5849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71st Street -
Vai Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6. t.reč.ir ?ešt. Dagai sutarties

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12: 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namų — CEdarereet 3-7786

Tet. ofiso PR. J-6446, rea. HE.4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vu. 

Trečiad. tr šeštad. pagal sutarti

VISIŠKAI NAUJA SKRYBĖLIŲ 
KRAUTUVE BEVERLY HILLS!

Tikriausiai Jūs norėsite pavasariui ir vasa
rai nusipirkti naują skrybėlaitę.

I’rieinainom kainom,(vairių st.vllų Ir spalvų. 
Yra iš ko pasirinkti. Taip pat turime pasirinki
mų individualių akrybellų.

MAYE turi rinktinę kolekciją naujų pavasario ir vasaros skrybė
laičių — nepaprastai gražių, labiausiai tinkančių prie veido, gra
žesnių negu bet kada buvo. Kainos niekad nebuvo prieinamesnės. 
Jūs esate kviečiami patys užeiti ir įsitikinti. Vaišiname kava ir 
duodame dovanas nusipirkusiems.

HŲ SKRYBĖLAITĖ JCH ESATE DAUG PATRAUKLESNĖ.

1752 W. 95th St. M A YE’S HAT SHOP BE 8-4915
Atdara kasdien nuo 10 vai. ryto iki fi vai. vakaro. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 valandos vakaro.

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIU BALDŲ 
FELIX A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2818 W. Rmm*«H Read Trief. SUIey 8-4711

Krautuv* atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.
%r.- ............ .......................................................................................................-

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joe įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų na&umo atžvilgio, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 

p apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
|( veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.
» Taupytojų patogumui Chicagoe Savings Bendrovės įstaiga yrs viena ii gra

žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.
Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val

stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.
Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

_______ ____ radtenį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadieni nno 1
Trečiadienį uždaryta visą

Atdara: pirmadienį nno 12 (kl 8, antradienį 9 ketvirtadienį nno t Hd 8.
mo 9 IU 2 P®

4*

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 29. III 

telefonaa REpublie 7-4900 
Realdenda: GRovehilI 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 02 nd St-, tel. Republic 7-8818.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, res. PR. 6-6659 

Rezkl. 6(100 8. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. Iki 8 p. p.: 6—9 v. v

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4107 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 1-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti I
Ofiso tel. Virginia 7-0036. |

Rezldeocž jos tel. BEverly 8-8244
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rez. RE 7-6867

DR. D. GAUIONAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2404 Weet 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p'. Trečiadie
niais uždaryta.

Oflao telef. YArds 7—1166 
Realdemrijoe — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

706 VVest S5th Street
(kampas Halsted lr 86-ta gatvi) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlhraok 8-9676
Rea Hllltop 6-1860

Dr. Alezatider J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Msrquette Medlcal Cente' 
6132 South Kedzie Avenne

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak
Trečiad. Ir šeštad. pasai sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2000 Wert 63rd Street

VAL kasdien nuo 3—4 p. p. Ir 7:16 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. (išdaryta

Ofiso telefonas — BIshop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais, šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublie 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 

. 756 IVest 35th Street
Vai. nuo 10 tkt 2, nuo 6 Iki 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Art. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. at
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p. 

uždarytas

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Įtempimą, 'kuri. 

yra priežastis galvos skaudčjimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
j mokyklos valkua

4712 South Ashland Avė.
Td. YArdfl 7-1873

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. uždara.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 63rd SL, Chicago 29, IHtnolB,__________ Tel. LUdlow 5-9500

Entered as Second-Class Matter March 81. 1916, at Cblcaco. Illinois
tbe Act of March 1. 1479.

■eas Ass’a SUBSCRIPTION RATES
Sundays, 96.00 per year outside of Chicago

89.00 per year ln Chloago A Clnerr
■ flodety 88.00 per year ln Canads

Foreign 81100 per ysar
Metams H metų 1 min i m«n

19.00 t 00 82 76 91.96
16.00 84.60 82.60 91.00

111.00 88.60 99 00 91.91

Pnbliahed daily, ezept 
by tbe

i.lthiisalan Catholic Pre 
PRENUMERATA:
Cklcagol Ir Cicero!
Kl*ur JAV ir Kanadoj 
(Tlslenyje

Redakcija straipsnius taiso aavo nuotlflra Nesunaudotų straipsnių ne 
■euro juaa nu Iš inbto susitarus Redakcija uš skelbimą turis-
*>«a»sskn SkriMmn kalnns nrislnnėlamcs savus s.sšsiss



Šeštadienis, gegužės 4, 1957

KOMP. STASYS ŠIMKUSą

JUOZAS BERTULIS, Los Angeles

šiemet sueina 70 metų nuo nai” ir "Išeivis” ir pagalinu pats 
g inimo kompozitoriaus Stasio didžiausias jo kūrinys — ope- 
šimkaus (gimė 1887 m., mirė Ira “Pagirėnai”. Be to, St. šim- 
1913 m.). Si sukaktis, gaunamo-! kus yra labai daug harmoniza- 
mis spaudos žiniomis, net ir oku vęs liaudies dainų ir išleidęs at- 
p u ot oje Lietuvoje buvo iškilmin-' skįrais leidiniais. Iš jų paminė-
gai paminėta. Panašūs minėji
mai daromi ir kituose pasaulio 
kraštuose, kur tik
lietuvių.

gyvenama

Kas iš lietuviu nežino St. Šim 
kaus ir jo skambių dainų? Jau
noji karta lankiusi nepriklauso
mos Lietuvos mokyklas, augo 
ir brendo St. Šimkaus dainų įta
koje. Lietuvos radiofonai kiek
vieną rytą radio klausytojus pri 
keldavo St. Šimkaus dainomis 
— "Plaukia sau laivelis” Kaune 
ir “Lietuviais esame mes gimę” 
Klaipėdoj. Šios ir panašios St. 
Šimkaus dainos tapo visai lietu
vių tautai brangi nuosavybė.

Dainavos ansamblis Chicago
je, š. m. gegužės 12 d. Marijos 
Augštesniosios mokyklos audi
torijoje, stato muzikinį lyrinį 
trijų veiksmų veikalą “Išeiviai 
Šiam veikalui mintys, solo ir cho 
ro dainos paimtos iš St. Šim
kaus operetės “Išeivis”, kuri bu-l 
vo parašyta Amerikoje pirmojo' 
Pasaulinio karo metu.

Apie St. Šimkų butų galima 
prirašyti ištisus tomus. Jį gali
ma apibūdinti kaip kompozito
rių, dirigentą, chorvedį, organi
zatorių, pedagogą, administra
torių, menininką, visuomenės 
veikėją, žmogų ir t. t. Tai buvę 
asmuo, kuris Lietuvos kultūros 
ir muzikos istorijoje vaidino 
svarbų vaidmenį.

Pirmieji žingsniai
Lietuvoje St. Šimkus pradėjo 

viešai pasireikšti būdamas 18 
metų amžiaus. Kaip jis pats ap
rašinėja, Seredžiuje — Burbų 
dvaro daržinėje, 1906 metais su
ruošė lietuvišką vakarą. Čia pri- 
gugždėjo pasiklausyti to atkak
laus ir energingo jaunuolio pa
ruošto choro dainų. Į tą “Wiel- 
ki Teatr” (didijį teatrą) atvyko 
ne tik apylinkės lenkų diduome
nė, bet ir ten tuo metu viešė
jęs Varšuvos konservatorijos 
direktorius Mlynarski. Jam St.

tini: “Dainų dainorėlis”, “Dai-; 
nininkas”, “Mūsų dainos”, "De
vynios dainos”, "Penkios dai
nos”, “Lietuvių liaudies dainos” 
(5 sąsiuviniai) ir visa eilė at
skirų solo ir chorams dainų lei
diniai.

Muzikinė veikla
St. Šimkus visą savo gyveni

mą sielojosi, kad Lietuvai trūks 
ta savųjų išlavintų muzikų. To
dėl muzikinės institucijos įkūri
mas, kurioje būtų išugdyta jau
noji mužfkų karta ir buvo vie-. 
nas iš pagrindinių jo veiklos |

DTFNRAftTTS? DRAUGAS. PHTCAGO. TLLTNOTS

Dainavos ansamblis, vadovaujama,; Sodeikos

stovus — pilna galva įvairių 
projektų. Su studentais ir peda
gogais elgėsi kaip su savo nuo
savais vaikais:, išplūs, iškolios 
— apsisukęs vėl geras. Studen
tai jį mylėjo. Tačiau pedagogi
koje jis buvo nenuoseklus. Su-

uždavinių. Kai Klaipėdos kraš- silaukė Jaug priekaištų iš kole

tas prisijungė prie Didžiosios 
Lietuvos, St. Šimkui kilo idėja 
ten įkurti augštojo muzikos 
mokslo instituciją-konservatori- 
ją su bendrabučiu studentams. 
Kai šią mintį jis iškėlė Švietimo 
ministerijoje, kaikas pašiepė jį 
ir pavadino jo idėją pasaka iš

uum:::n
ugdyti kultūriniai “artojai” šiuo verstas Jokūbo Ledesmos kate-

gų profesorių, taip pat ir studen 
tų. Dėl tos priežasties ir kilo 
konservatorijoje vadinamas 
"streikas”. St. Šimkus pasitrau
kė ir išvyko į Ameriką. Jo vie
tą užėmė prof. J. Žilevičius. Po 
metų buvusių “maištininkų” 
kviečiamas vėl grįžo į Klaipėdą. 
1929 metais išleista pirmoji a- 
lumnų laida. Klaipėdos lietu
viams tai buvo didelė ir graži 
šventė. Vokiečiai, matydami lie
tuvių kultūrinį kilimą, pradėjo 
pavydėti ir jieškoti Š. m-jai įvai 
rių priekabių. Konservatorija 
išleido šešias laidas.

Kai vokiečiams spaudžiant1

metu reiškiasi ne tik okupuoto
je Lietuvoje, bet ir laisvame pa
saulyje.

J. Augaitytė, A. Dambraus
kaitė, D. Andrulis, J. Bertulis, 
M. Budriūnas, J, Kačinskas, A. 
Kalinauskas, V. Marijošius, A. 
Mikulskis, K. Motgalis, Pakal
nis, St. Sodeika, J. Strolia, J. 
Šlevys, J. Švedas ir daugelis ki
tų pasireiškusių aktyviame dar
be, yra St. Šimkaus “vaikai”.

Todėl nenuostabu, kad lietu
vių visuomenė, giliai įvertinda
ma St. Šimkaus nuopelnus, kur 
ir kaip begalėdama, rengia jo 
gimimo sukakties minėjimus.

Musų pirmųjų raštų likimas
Mūsų pats pirmasis raštas, 

kaip žinome, yra Martyno Maž
vydo katekizmas, 1547 m. iš- 

Klaipėdos Valstybinė konservą-' spausdintas Karaliaučiuj ir iš- 
torija buvo uždaryta. St. Šim-į lik?s Karaliaučiaus universiteto 

bibliotekoj. 1874 m. A. Bezzen- 
bergeris jį išspausdino savo raš
te “Litausche und Lettische Dru

kus buvo paskirtas Kauno Vals 
tybinės Operos dirigentu. Ka
dangi ir čia jis “kovojo”, tai 
Š. m-ja pasikvietė jį meno pa
tarėju. Vėliau St. Šimkus buvo 
paskirtas profesorium Kauno 
Valst. konservatorijoje. Čia jis 
išbuvo iki okupacijos.

Visas jėgas Lietuvai 

St. Šimkus Lietuvą mylėjo

cke dės 16. Jahrhunderts” Goet- 
tingene, o J. Gerulis fotografuo 
tiniu būdu jį naujai išleido 1922 
m. Kaune bei Heidelberge. Pats 
originalas, prieš rusams užimant 
K&raliaučių, rodos, buvo išga
bentas į Vakarų Vokietiją. Ki
tas to katekizmo egzempliorius, 

. . - T. . .. lig šiol buvęs Odesos mokslinė-
tūkstanties ir vienos nakties. O^uo ^a. Jauni^ ien^' ai ^1S aU je Gorkio vardo bibliotekoje, ne 
vis tik ši pasaka tapo realybe vlsas savo jėgas. au °s senįaį buvo sugrąžintas Vilniaus
ir tik St. Šimkaus dėka.

Saugotis riebalu
Fiziologinės Higienos Labora 

tori joje Mmnesoto.ie po ilges
nių tyrimų dr. Anccl Keys prit - 
jo išvados, kad gausus riebalų 
vartojimas sudaro palankumą 
širdies atakoms. Tik riebalai, ku 
rie yra skysti kambario tempera 
tūroje, kaip kukurūzų aliejus, 
riešutų (pcanuts) aliejus, žuvų 
taukai — nedidina organizme 
medžiagų, kurios sudaro palan

poeto mirties, į tą jo prašymą 
nekreipė dėmesio.

įdomus yra Heines testamen
to $7, kur jisai prašo, kad jo 
laidotuvės būtų kuo paprasčiau
sios; jis nenorįs, kad jo laido- 

I tuvių išlaidos prašoktų papras-, 
eiausio pilkučio liidotuvių išlai
das. Toliau, tame pat paragra-Į 

j fe Heine rašė: "Aš mirštu tikė- į 
'damas į vieną amžinąjį Dievą,i 
I pasaulio Sutvėrėją, kurio gailes
tingumo aš šaukiuosi savo ne- 

! mirting i sielai. Aš apgaili nt-i u 
ju, kad savo veikaluose apie 
šventus dalykus dažnai kalbė
jau be pagarbos, taėiiu į tą aš 
buvau daugiau laiko dvasios pa- 
t rauktas, kaip savo paties palin
kimo. Jeigu aš, nežinodamas, 
kur nusikaltau geriems papro
čiams ir dorovingumui, kurie 
yra viso tikėjimo tikroji jėga, 
Dieve, aš Tave ir žmones prašau 
atleidimo”. Heine mirė 1956 m. 
vasario 17 d.

Geografų kongresas
1957 m. liepos 31 — rugpjū

čio 3 d. Wuerzburge įvyks vo
kiečių geografų kongresas, ku
ris svarstys tremtinių proble
mą, klimato svyravimą per pas
kutinį 1,000 metų, žaliavų klau
simą, kulturgeografines proble
mas ir t. t.

ki m» Ii d f!1' inis

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
'š tolimų ir artinų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075kizmas, kuris 1595 m. buvo iš
spausdintas Vilniuje. Savo lai
ku, XIX a., rusai to katekizmo 
vertimo išlikusį originalą iš Vil
niaus buvo išvežę į Petrapilį, 
kur jis lig paskutiniųjų lai
kų buvo laikomas Mokslų akade 
mijos bibliotekoj. 1886 m. E. Vol. 
teris yra išleidęs šį katekizmą 
drauge su savo paaiškinimais. 
Petrapily, o 1929 m. II Sittigas 
iš naujo jį atspiusdino kartu 
su lenkišku originalu ir 1605 m. 
rytiečių anoniminio katekizmo 
tekstu. Dabar šio katekizmo vie
nintelis žinomas originalas irgi 
iš Petrapilio, dabar Leningrado, 
grąžintas į Vilnių.

Heinės paskutinės dienos
Ryšium su pernai metais at

švęsta 100 metų sukaktimi nuo 
Heinrich Heinčs mirties, vokiš
koji spauda prisimena jo pasi
keitimą paskutiniame gyveni
mo laikotarpyje. Aštuonerius 
metus jis, pusiau aklas, nugar
kaulio ligos kankinamas, iš
gulėjo lovoje. Turėjo d mg laiko 
permedituoti ankstybesnį savo 
gyvenimo kelią. Tuo laikotarpiu 
labai sustiprėjo jo religinis jaus 
mas. Prie jo lovos ant staliu
ko nuolat buvo Šv. Raštas. “Tai 
mėgiamiausia manojo brolio lėk 
tūra”, — kalbėjo atsilankiusiem 
jo sesuo, kuri ligoniui paskaity
davo knygas.

Heine įprašė savo k nygų lei
dėją, kad jisai iš naujų laidų 
išimtų visas tas vietas, kur ji-

Duoną ir įvairias sktnlngas 
huikutąp kepa

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

Tel. CLiffside 7-H37S
Pristatome j visas krautuves 
lr restoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo- 

, sius miestus.

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

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

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10.000.00 apdrausti Federal Oeposit Insurance 

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

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tel.: Virginia 7 - 6430

labui jis gyveno, alsavo ir ašt 
riai kovojo. Tautos garbę jis gy- 

Klaipėdos konservatorija su, nė ne tik su plunksna, lyra, bet 
bendrabučiu buvo įkurta 19231 ir su šautuvu kaip savanoris.

Šimkus padarėlabai gerą įspū- metais.. Jos pirmuoju direkto- Savo tautos jis neapvylė. Jo iš-'raštas yra Mikalojaus Daukšos apie religiją. Deja, leidėjas po 
'rium buvo St. Šimkus. Sau pa^
gelbininku jis pasikvietė prof.

universiteto bibliotekos rankraš 
čių skyriui

dį. Mlynarski pasikvietė jauną 
St. Šimkų pas save ir pasiūlė 
iš savo lėšų stipendiją baigti Var 
šuvos konservatoriją. St. Šim
kus pasiūlymą mielai priėmė. 
Baigęs Varšuvos konservatori
ją. jis nepasitenkino vien var
gonais, bet nuskubėjo į Peter
burgą, vėliau į Maskvą ir po ku 
rio laiko į Leipcigą baigti ir pa
gilinti kompozicijos studijas.

St. Šimkus — kompozitorius
Jei pirmosios trys, cia išvar-

J. Žilevičių. Iš vokiečių pusės 
pakvietė muzikos direktorių 
Al. Jahow. Šviet. ministerijoje 
užvirė kova, kai St. Šimkus pa
reikalavo leidimo atsikviesti iš 
užsienio žymiuosius pedagogus. 
Š. m-ja įrodinėjo, kad mes tu
rime pakankamai sravų pedago
gų. St. Šimkus gi laikėsi nuo
monės, kad užsienis duos ką 
nors naujesnio. Pagaliau ir čia 
buvo iškovota. Iš Lenkijos pa- 

dintos konservatorijos, jame iš-1 sikvietė prof. Igną Prielgauską
ugdė sentimentą, tai paskutinio
ji iššaukė naujus realizmo pra
dus. Pirmųjų konservatorijų įta 
koje St. Šimkus sukūrė “Kur 
bakūžė samanota”, “Plaukia sau 
laivelis" ir kt. Paskutinioji nu
vedė į “Lietuvos siluetus” (at
skiri dalykėliai fortepionui). St. 
Šimkaus širdis' buvo atsidavu-

fortepiono klasei ir Juzevs- 
kaitę — dainavimo klasei.

Kiek vėliau dainavimo klasei 
buvo pakviesti Maskvos operos 
solistai — Čerkaskaja ir Vol
kovas. Iš Prahos pasikvietė Eu
ropoje pagarsėjusį čekų nonetą 
orkestrinei klasei. Pats St. Šim
kus važinėjo po provinciją ir rin i

si liaudies dainai. Visose jo kom ko kandidatus (kitus paėmė tie- 
pozicijose aiškiai iškyla liaudies siog nuo žagrės). Suvažiavo apie
tautiniai motyvai.

Kokiai gi krypčiai St. Šimkaus 
kūryba priklauso? Kartą man 
užklausus-pats St. Šimkus atsa
kė: “Aš stengiuosi būti neo-kla 
siku” St. Šimkaus kūriniai — 
“Siluetai”, “Nugrimzdęs dva
ras”, “Vėjo dukra” ir kt., bu
vo parodyti vienam vokiečių mu 
zikos žinovui susipažinti. Jis 
peržiūrėjęs atsakė: “Tai yra 
tvirto būdo asmuo, kuris vis dar 
nesuranda savojo — aš”. St. 
Šimkus iki pat mirties vis jieš
kojo naujų kelių. Tik viena 
mums aišku, kad St. Šimkus yra 
kraujuje ir širdyjė liaudies dai
nius — žadintojas.

St. Šimkaus veikalai
St. Šimkaus kūryba šakota. 

Jis rašė instrumentalinės ir vo
kalinės muzikos dalykus. Iš jų 
pažymėtini: fortepionui “Silue
tai” ir keletas mažesnių dalykė
lių, simfonijos orkestrui — sim
foninė poema “Nemunas”, mu
zikinės melodramos — “čigo-

200. Egzamininei komisijai pa
tikrinus, prasidėjo darbas. St. 
Šimkus bėginėjo iš klasės į kla
sę. “Griebė” ne tik studentus, 
bet ir pedagogus. Iš to kaikas 
šaipėsi, bet vėliau nusilenkė. 

Simfonijos koncertai
Po metų intensyvaus darbo 

pasirodė pirmieji vaisiai. Kon
servatorijos simfoninis orkest
ras, susidedantis iš apie 60 stu
dentų ir pedagogų ir diriguoja
mas St. Šimkaus, davė pirmąjį 
simf. koncertą. Biletus bema
tant išpirko. Kaikurie klausyto
jai stovėjo net už durų, nes pri
trūko salėje vietų. Į kitus sim
foninius koncertus atvykdavo 
pasiklausyti net iš Vokietijos. 
Vėliau St. Šimkus yra davęs 
simf. koncertus visuose dides
niuose Lietuvos miestuose.

St. Šimkus — žmogus
Kaip žmogus St. Šimkus bu

vo ūmaus būdo, bet geros ir at
viros širdies. Tačiau labai nepa-

Pirmasis Didžiosios Lietuvos! sai nepalankiai buvo išsireiškęs

end Loan Association

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė,, Telef. Virginia 7-7097

TELEVIZIJA RADIJAS
Hl FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO. INC-
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

Chartered and Supervised by the U.S. Government

2202 W. Cermak Road 
'Chicago 8, ILL. 

Virginia 7-7747

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
»sausio mėn. 1 dienos. »

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, jei nlncšite 
*savo banko knygutę. /

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa 
siųsti peštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS,
' Prezidentas-

ĮSTAIGOS VALANDOS. Kasdien mm fl tos ryto iki 5 vai. 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo Olos ryto iki R vai v ' ->rr>. 
šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po tų. 
Trečiadieniais vm«ii neatidaroma —

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Hali te taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

I f
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RELIGINIO MUZIKOS KONCERTO PROGRAMOS PILDYTO JAI CHICAGOJE

Viršuje iš kairės jadešinę: solistas St. Citvaras, sniuik. Alt. Paukštys, estų solistas E. Karrisoo, solistė A. 
Bičiutė - Trečiokienė, muz. A. Nakas, muz. St. Sodeika, vargonų virtucv.as J. Žukas, L. M. klubo pinu. Z. 
Kolba. Apačioje: programos pildyto jams pagerbti pobūvis ir gėlių įteikimas. Iš kairės į dešinę: 1. pirm. Kol
ba sveikina solistę A. Bičiutę - Trečiokienę, 2. Įteiki amas gėl«V> solistui Karrisoo, 2. Sveikinamas muz. .J. 
Žukus.

tari liaudies daina be instrumen
tinių papuoštlų dings efektųĮ 
persotintoje didmiesčio atmosfe
roje? Visdėlto ir šioji kritika, 
pripažino, ^ad skoninga atranka 
ir švariu atNkijnu buvo pasiek
tas geras lygis.

Parodėlių ruošimo užsienyje 
problema

Kultūros dienų proga Stutt
garte surengtoji paroda, deja. 
buvo fiasko. “Institutas santy
kiams su užseniu” leido parodą 
ruošti savo pataljiose ir paža
dėjo personalo pagalbą. Šioji 
buvo betgi labai ribota. Čia bu
vo kalta šito instituto parodų 
vadovo p. Geisto gan dvipras
miška laikysena. Mat, jis, nors 
kilimo rygietis, bet ji nepriklau
somybės pėriodo Latvijoje ne
pergyvenęs, jau nebegalėjo at
gimusiųjų tautų pasikeitusios są 
monės tinkamai suprasti, o vi- 

• sų mažiausiai — Lietuvos, ku-1 
riai vertinti mastelį jis susida
rė 1915 metais, pamatęs kelis 
okupacijos nualintus kaimus. Į

parodą pažiūrėta nerimtai, ir tik 
dalį projektų institutas išpildė. 
Estai ir latviai savo pasiruoši
mus slėpė, ir bendras planas ne
galėjo būti išdirbtas. Galiausiai 
pati parodos salė tik porą valan
dų prieš Dienų pradžią buvo 
baigta remontuoti. Estai ir lat
viai ją tuojau užvertė savo eks
ponatais. “Stuttgarter Zeitung” 
šitą parodą taip apibūdino: “Ji 
turėjo apžvelgti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos etnografinius ir 
kultūrinius skirtingumus. Deja, 
matėsi vos tik keli egzemplio
riai pirmykščio tikrojo liaudies 
meno, užtat labai daug šiuolai
kinių dirbinių, kurie, nors ir 
naudojasi senais pavyzdžiais, 
betgi dažniausiai nedaug skiria
si nuo pigių suvenyrų”. Tie keli 
tikri etnografiški eksponatai bu
vo iš Lietuvos. Visdėlto netrūko 
ir iš mūsų tautiečių tarpo “eks
pertų”, kurie būtinai reikalavo, 
kad ir mes sukrautume visą su
rinktąjį šlamštą, padarapt siau
bingą “kermošių”, ir kurie smer 
kę modernųjį kūrybinį meną bei

kitaip trukdė. Geros modernio- tikslas yra perteikti Vokiečių vi- 
8ios lietuvių grafikos rinkinį bu- suomenei kultūrines žinias iš bal 
vo galima iš “kermošiaus” išgel-i tų tautų pasaulio. Jau tilpo du 
bėti, sukabinant visiškai aiški- Maironio ir Brazdžionio eilėrnš- 
rai; betgi antroji patalpa buvo
labai nuošali.

Baltų biuletenis vokiškai

1955-1956 Baltų draugija iš
leido 9 numerius biuletenio, va
dinto pradžioje “Rundbrief”, o 
nuo 5 nr. jau "Miteijungen”. Jų

CAMP SALESIAN
OF

St. John Bosco for Boys
CROWN POINT, INDIANA 

Only one block from ('♦•dar l/iki-
All sports, including horse bark 

rlding.
I leaut I f iii spaclous grounds 

Two (2) Ijikcs
Comfnrtably uccomrnoduto 200 boys. 

Agc 8 — 14
Camp opens July lst—Closcs Aug. 25 

Prieš $26 per week
Write fek Booklet or call 

Cedar Lake 3101

(Nukelta į 5 psl.)

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialvbė
Prccin Photo Studio

(Incorjtorated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Tifonas Virginia 7-24C'

Baltų draugija Vokietijoje
f

Joh darbai ir rūpesčiai
_ , . ... . , . pinio paskaita “Baltų tautos a-Baltų draugija Vokietijoje kul f ... „ . „ , . „.... * i • * teities Europoje”, o staigus Bunturiniams santykiams tarp vo- , . . . . ’ .. »., . ,. . . ,. ; . desministeno W. Krafto augsta-kiečių ir baltų tautų gilinti įsis- . . . *

sis vizitas suvažiavimui trum-

būdžio buvo ministerio R? Lie- Pvz., “Stuttgarter Zetung” kul
tūros komentatorius rašė, kad 
“estų, latvių ir lietuvių liaudies

teigė 1955 m. ir jau gali per
žvelgti savo veikimo dvejis me
tus. Šis tas nudirbta ir pasiek
ta. 1956 metų pabaigoje drau
gijai jau priklausė 547 nariai. 
Vokiečių-lietuvių sekcija turi tik 
89 narius, bet vokiečių-estų — 
226, o vokiečių-latvių — net 232 
narius. Tai nemaži skaičiai, tu
rint galvoje, kad draugija visai 
nenori būti masių organizacija, 
bet suburti tik kultūriškai akty 
vesnius asmenis.

Pirmas “darbo suvažiavimas”

Kaip pirmas ryškesnis laimė
jimas pažymėtinas pernai sausio 
mėn. 26-29 d. Lueneburge, netoli 
Hamburgo, įvykęs pirmasis drau 
gijos “darbo suvažiavimas”. Su
važiavimo suruošimas Vokieti
joje nėra lengvas uždavinys. Jau 
vien mecenato suradimas kelion 
pinigiams iš tolimų vietų atvyks 
tantiems sudaro sunkią proble
mą. Lueneburgo “Rytų Vokiečių 
akademija”, kuri gali priglausti 
svečius, suteikė idealias sąlygas 
dideliam būriui veikėjų pabūti 
porą dienų po bendru stogu ir

j am laidui davė politinį atspal- 
Draugijos tikslai yra tačiau

muzika yra tokia gimininga, kad 
nespecialistas vargiai pastebės 
skirtumą. Ant grynai folkloris
tinio pagrindo ji visada išsako

JEI BALDŲ REIK

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

JOE’S SERVICE STATION 
Joe Templin, Prop.

Now |s the time for Spring Tunc- 
Pp. Complete auto Service. Standard 
Gas — Oil. Lubrieation, Tire and 
Rattery Service. Greaslng. Complcte 
Auto Service.
27!>M S. Mst St., corner California 

Ave. GR. «-»«<!«.

N A U J O S PREK E S, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINĄ!

Dabar muzikos mčgėjiuns J vestas 
naujas, didelis

l'ONOflRAI’V PLOKŠTEI JŲ 
SKYRUS

Populiarios, klasinės ir dzaso
—PLOKŠTELES—

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
III IT FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

grynai kultūriški. Todėl galima i tą patį: tai iš pradžių tos be
suprasti, kodėl kaikurie tremties > kraščių lygumų ir tamsių miškų 
politikai, laiką politinį darbą ir melancholiškos ir tylios dainos, 
joikontrolę tremtyje savo kom- paskui seka paprastos šokių me 
petencijos sritimi, pradėjo reikš lodijos ir galų gale — linksmos
ti nepasitenkinimą ir jieškoti ne 
egzistuojančių pavojų.

Pirmosios Kultūros dienos

.Daugiau vientisumo buvo Bal
tų draugijos suruoštose Baltų 
Kultūros dienose Stuttgarte ko
vo 17-18 d., kurios visų pirma 
davė didžios erudicijos ir pui
kaus kalbėtojo prof. dr. J. Ere
to viešą paskaitą “Baltų tautų 
literatūra po 1945 metų” ir du 
Stuttgarto radiofono orkestro 
atliktus koncertus, kuriuos dar 
pagyvino vokalinė muzika ir po
ezijos skaitymai. Koncertai ne
būtų įvykę be dirigento dr. J. 
Dahmeno tikrai bičiuliško ir pa
siaukojančio darbo. Apie šiuos 
koncertus, pavadintus “Baltų 
tautų liaudies muzika”, skelbė 
visame mieste dideli plakatai, ir

satyrinės dainelės". Tai jau la
bai suprastintas ir netikslus mū 
sų dainų apibūdinimas. Vokie
čių kritikai nepatiko jau pats 
liaudies melodijų muzikinio ap
dirbimo pobūdis, jo barokiškas 
komplikuotumas, kuris priešta
rauja liaudies dainos paprastu-1 
mui. Pasigęsta liaudies muzikos 
substancijos. Rengėjų, tačiau 
gal bijota, kad švelni ir elemen-

dalyvauti turtingoje programo-) klausėsi plati šio Vokietijos 
je. Apie vokiečių ir baltų tautų didmiesčio muzikinė publika. Jie 
kultūrinius santykius praeityje
kalbėjo prof. dr. Z. Ivinskis,

tikrai mums gėdos nepadarė. 
Visdėlto vokiečių spaudos atsi-

prof. dr. H. von Rimscha ir ba- liepimai nebuvo labai palankūs, 
ronas dr. von Taube. Pilną emi
gracinį kultūrinio darbo vaizdą 
Vokietijoje davė eilė specialiu 
pranešimų: apie Baltų Mokslo 
institutą Bonnoje — prof. dr.
Z. Ivinskis, apie J. G. Herderio 
institutą — dr. Weissas, apie 
C. Schirren draugiją — prof. 
dr. L. Stegmannas, apie baltis
tiką vokiečių universitetuose — 
dr. O. A. Webermannas, apie 
tautinių komitetų veiklą prane
šė pulk. V. Janums, dr. Weber- 
mannas ir dipl. inž. P. Zunde.
Juos gerai papildė Reino krašto 
kultūros senatorius A. Baldus 
savo paskaita “Baltų tautų lite
ratūra” (Baldus jau yra pasi
reiškęs vertimais iš lietuviu i 
vokiečių kalbą). Programos cha 
rakteriui dar tiko prof. dr. G.
Ipseno istorinė pakaita “Baltų 
tautos ir Europa viduramžiais”.

Kiek disharmonijos į šią pro
gramą tačiau įnešė prof. dr.
Stegmanno filosofinė paskaita 
“Tėviškė kaip grupinė intenci
ja”, kuri mėgino kaikurias vo
kiečių netekusių savo tėviškių 
nuotaikas apibendrinti į visuo
tinę programą, bet pakankamai 
neatsižvelgė į baltų tautų vals
tybinio subrendimo laipsnį. Ašt
resnių diskusijų neįvyko ypač 
dėl to, kad pačių vokiečių atsto
vą’ dėl šios paskaitos tuoj pa- 
risakė kritiškai. Jau politinio po

TRAINLNG SCHOOL for 
i(|į operaforsof 

■ H E AVY
fcjįfe CONSTRUCTION 

4 EOUIPMENT

Specialios klasės šcStad. ir sekin.
Pamokoms vietos rezervuojamos 

dabar
Kelių taisymo, pylimų, žemės 

valymo — l4tn<i Clcnring
*GKEKK EAItTH MOVIMI 

SCHOOL
Mr. K. M. Hutchison 

Box 278, Braidwood, III.

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ 2AIZDTI -

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tte, kurie kenčia nuo SKNŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai 1 ramiai s6d&ti lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenSJuslos žalždoi 
niežėjimą lr skau^^Jimą senų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždėkite 
I.EGIJUO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusli skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgt nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pasalina perSejlmų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimų odos tr perplySlmų 
tarppirftčiu. Vra tinkama yartoti nuo 
džiūstančlos suskllsios odos dedlr- 
vlntų, odos lftt>ėilmų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus ISbertmas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo 1S- 
vlrSinlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct.. $1.26. Ir $3.50.
Pirkite valstlnfiseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee. Wlsc., Ga- 
rvjnd. is Petroit, Mi
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo
ney order J

LJEGIJLO, Department D., 
5618 VV. Eddy St., Chicago 84, III,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTELE IŠTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO RIAI JOTA.

Aukštos kokybės vilnonės 
angliškos medžiagos. Stan
dartiniai audinių siuntiniai.

Anti-Polio senimas, sfrepto- 
mieinas, eortisonas, serpasilis 
ir kitokie vaistai pristatomi 

Standartiniai maisto produk-loro paštu per keletą die
tų siuntiniai. | nų.

FRONCZAK'S HARDWARE 
2606 W. 47th Street

Turime Elliott* dažna — Elektri
nius ir kanalizacijos reikmenis. Tnip 
pat turime visokių elektrinių įran
kių.

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilės priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą miuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAhash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 metų mes esame pristatę
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atxlara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
9:00 vai. ryto ild 4:80 vai. po pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
suite 1200, 220 So. State St., Chicago 4, III. 

Tel. WAbash 2-9354
s - ■  '

Lovos visų dydžių ir spalvų, tik .................................. $|9-50

Matracai, vatiniai su spalvotu viršum ........................ $|2-50

4 stalčių komodos, ąžuolo ar riešuto spalvos............ $29*^
Komodos su šlifuotu veidrodžiu .................................. $Q4*^
2 dalių miegamo kambario baldai, ąžuolo ar 

riešuto spalvos, tik ........................................✓................ $99*0°

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Dienai sofos, nakčiai lovos, pas mus tik..................... $39*^
2 dalių sofa ir kėdė, visokių spalvų ......................... $| 29*00

7 dalių saliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir 
2 lempos), tik .................................................................... $I99*50

Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony......................... $39
” su formica viršų ......................... . $49*00

Knygom spintos su stiklo durim .................................. $29-00
” su šlifuoto stiklo stumdomom durim $39*00

Virimui poreelano pečiai, tiktai ....................................... $99-00
5 dalių virtuvės stalai su formica viršum................. $49*^0

Vilnoniai kilimai 9X12 dydžio, nuo ......................... $49*95

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai. 
sekmadienį 12—5 valandos

TOO^alBC

40 MfTU 
visu lietuvišku 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA lt 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

• f NOtOVf

4038 Archer Avmm Tai. LA3-A7i« 
AUGUST SALDOKAS rratl.

“Įmušto MRW!Wjrz ™
r* IŠ TOLI IR ARTI

nauji aioeu haujmsi KPAusrrm imhimu
u&ų Merų AATrntMAS ~ pisui uf SAtiN>nMi PATap/mmiAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V. 69St CHICAGO 36. ILL Tai v7AHm «.k

TICK-TOCK WATCH REPAIR
Taisome visokių firmų laikrodžius. 
Turipie gražių dovanų kaip tai — 
laikrodėlių, papuošalų ir pilną pa- 
srinkimą Sunbeam gaminių — ves
tuvėms — shower’ams — sukaktu
vėms — gimtadienams ir t.t. At
vykite ir įsitikinkite patys. 1253 
W. 18th St., pirmad. ir šeštad.— 
9:80 iki 7 v.v. HA 1-5332

«*»***» » *^ - - -
Re-Upholstering 

— Restyling
CUSTOM MADE FURNITURE 

Complete Home Fumishings 
and Interior Decorating Service 

CONVEN’T CREDIT TERMS

STANLEY 
Furniture Co.

STANLEY KAPUSINSKI 
6889 W. Belmont 

TUxedo 9-9275

Daina
TCLEVISIOn

Isales - Service)

iii

Sov. Inž. A. SEMENAS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-Mftft 
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais

lr ketvirtadieniais 9—9

PIGLAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L D U S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2818 W. 91st St., Chicago, III. 

Tel. PRrescctt 9-2781

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

GRAIKE SAVI NG S AND IDAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088
B. R. Pletklewlez, prez.; E. R. Pletkiewlcz, sekr. Ir advokatas

Mokame aufcMus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. A js i rausta iki $10,004.
I

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr Ir pen k 9 iki 5; treč uždaryta, o Sešt nuo 9 Iki vidurdienio.

............................................................................................................................... . b

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

1 tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
oiiiiiliiillliiiliiitiiMiiiHiiliiMiiiiHHiiiitiiiimiiiiiiimmiiiHiiiimiHiiiiiiiiiiiii

Atliekame dideliut ir rr\žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI ^10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU
$1OO AR DAUGIAU

♦

Pradėkite einamę sąskąitę pęs mus dąbąr !

tt 5

• ■
•■r'

4
M į

1

.M*** ST. ANTHONY SAVINGS
AND tOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Ct., Cicero, III.

JUOZAM GRIBAUSKAS, Vedėja*
Telefoną* — Blsliop 2-1397. Uždaryta trečiadienlalg.
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Modernusis ir trčidicinis menes ' LIETUVIAI amerikos profesionalų dailininkų sąjungos metincje konferencijoje

Lietuviai moderniųjų tradiconalistų veikloje
SALOMĖJA NARKEUf NAITft, New York, N. Y.

Prieš Velykas New Yorke pa
sibaigė porą savaičių trukusi 
visos Amerikos dailininkų paro
da, kurioje buvo išstatyta per 
du šimtus paveikslų, priklausan
čių vadinamai moderniųjų tra- 
dicionalistų dailininkų krypčiai. 
Angliškai tos dailininkų sąjun
gos vardas skamba šitaip: Anu^- 
riean Artistą Professional Lea-

Sąjungos pakviesta, ir Jūsų 
korespondentė turėjo progos iš 
arčiau pasekti konvencijos dar
bus bei paskui susipažinti su j 
daugeliu žymių tos organizacijos j 
narių, atvykusių j metinę kon-1 
venciją. Todėl toje gausybėje j 
Amerikos dailės pasaulio atsto
vų buvome iš viso keturi lietu
viai, pirmieji trys oficialūs 9ą-

gue. Tai organizacijai po visą jungos delegatai. Jie buvo iš- 
Ameriką priklauso per du tūks- rinkti atstovauti tos sąjungos 
tančius narių, kurių tarpe yra New Yorko skyrių ir konvenci- 
ir keturi lietuviai. Trijų jų pa- jos darbuose gyvai reiškėsi, 
veikslai buvo išstatyti toje pa- šalia organizacinių reikalų, I 
rodoje. Tai Pov. Puzino, Č. Ja- konvencijoje buvo išsiaiškinta, 
nušo ir Wm. V itkaus kūriniai, kodėl sąjunga išeina prieš so- IA kairės į deftinę: — žurnalistė Salomėja Naikėliau ilė, Sąjungos narių komiteto pirm. I) II. I)rew, dail. 

Pov. Puzinas, Michigano kongresmanas George A. Dondero, vicepirmininkė E. G. Lee, prezidentas J. S. Wil- 
liams, N. A., dailinink&i Wni. Vitkus ir Česlovas Janušas. Ši sąjunga apjungia perdu tūkstančius ameri
kiečių dailininkų, kūne laikosi moderniojo realizmo. Trys lietuviai dailininkai tos sąjungos Ncw Yorko sky
riaus buvo išrinkti delegatais j metinę Sąjungos konvenciją, įvykusią New Yorke.

Sukruto veikti
Ligi šiolei vien tik sau ramiai 

kūrę, dabar tos sąjungos daili
ninkai sukruto ir propagandoje 
veikti. Jų tikslas — atsikovoti 
prarastas pozicijas, kurias iš jų 
pamažu ištraukė vadinamo mo
derniojo meno atstovai, pirmie
siems, kaip jie patys išsireiškia, 
pagal tradicinę amerikietišką 
toleranciją perdaug stovint nuo
šaliai.

Ta dailininkų sąjunga ne tik 
veikia per krašto spaudą, bet 
TV, radijas ir kitos modernios 
informavimo priemonės jau da
bar krypsta jų pusėn. Ypač 
daug prisidėjo prie modernistų 
pozicijų pabloginimo tas garsus 
Baltimorės zoologijos sodo di
rektoriaus eksperimentas su bež 
džione. Buvo įrodyta, kad ne
reikia nė dailininko, taigi žmo- Į Mindaugo sukaktis. Konvencijo- 
gaus, moderniam paveikslui pieš ie jis visą savo kalbą nukreipę 
ti, kad šitai sugeba puikiai at- prieš modernųjį meną.

sąjunga
cializUotąjį meną, kokių kelių 
reikia imtis, kovojant prieš mo- j 
dernų jį meną, kurį perša komu- ( 
nizmas, norėdamas sugriauti pa
saulio kultūrą iš vidaus, koks 
yra tikrojo-modernaus tradicio- 
nalisto dailininko kelias ir t.t.

Prieš modernistus

Konvencija buvo užbaigta 
banketu, kurio pagrindiniu kal
bėtoju buvo Michigano kongre
so narys George A. Dondero. 
Banketas įvyko Sheraton-Mc Al- 
pin viešbutyje, dalyvaujant ar
ti penkių šimtų dailininkų ir jų 
svečių.

Vėliau sutiktas G. Dondero 
sakė, kad jis daug žinąs apie 
Lietuvą ir kad buvęs Washing- 
tone lietuvių iškilmėse, kai bu
vo minima Lietuvos karaliaus

ros dienų suruošimas Bremene. 
Senasis Hanzos miestas mielai 
sutiko priimti baltų svečius, ir 
suvažiavimui duoda senosios ro 
tušės salę ir muzėjaus patalpas. 
Bet nėra pasišventusių baltų mu 
zikų, nėra eksponatų parodai ir 
specialisto jai pastatyti. Mato
me daug geros iniciatyvos ir no
ro gilinti santykius su baltų tau 
tomis, bet šitų tautų atstovų 
Vokietijoje jau nedaug bepali
ko. Paskutinė emigracijos banga 
vėl patraukė kelis tūkstančius 
į užjūrį.

Mūsų santykių su vokiečių 
tauta puoselėjimas yra mūsų 
likiminis uždavinys, tikrai nema 
žesnės svarbos, kaip santykiai 
su amerikiečių, anglų, prancūzų 
arba lenkų tautomis. Tai pirma
eilis uždavinys dabartinei kovos 
išeivijai, bet jis, būdamas kul
tūrinis, yra sykiu antlaikinis ir 
nenustos aktualumo net mūsų 
tautai atgavus nepriklausomybę.

Pastaba. Kviečiame bro
lius užjūriuose straipsniais, kri
tika ir spausdinta medžiaga pri
sidėti prie mūsų darbo.

Adresas: Baltische Gesell- 
schaft in Deutschland, General- 
sekretaer Adam Gruenbaum, 
Augsburg, Mittlerer Lech 1, 
Deutschland. — P. V. Kaun

Darbas po širdies atakų
Dr. J. Walker. žurnale “Ge- 

riatrick" rašo, jog sugiję po šir
dies atakos pacientai neturėtų 
vengt ifizinio darbo. Statistika 
rodo, kad toki is atvejais sė
dint dirbantieji greičiau gauna 
antrą ataką, kaip dirbantieji fi
zinį darbą. Gydytojai netgi ma
no, kad "pribojimas fizinio ak
tyvumo žmogaus, kuri3 pergy
veno širdies ataką, greičiausiai 
trumpintų jo gyvenimą.

sinių griuvėsių” (Citata iš siur
realistų dailininkų draugijos ma 
nifesto). Jis taipgi nurodė ir 
visą eilę artimiausių uždavinių, 
kurių reikia imtis, norint pasiek
ti, kad tie siurrealistai būtų de
maskuoti ir iš scenos išstumti. 
Jis kvietė organizaciją susirū
pinti, kad tų kairiųjų modernis
tų kūriniai jokiu būdu nepa
kliūtų iš Amerikos į užsienius 
ir kad jie nebūtų rodomi tenai 
kaip . Afnerikos kultūrinės ver
tybės.

Daugybė tautybių
Ilgai nenutilstančios ovacijos 

lydėjo kongresmano kalbą. Plo- 
jančiųjų tarpe buvo visi ameri
kiečiai, bet daugybės tautybių.

likti ir beždžionė, kurios darbo 
paskui nė geriausi ekspertai 
negali atskirti nuo dailininko.

Už šito palankaus taško nusi
tvėrė ir tų modernistų priešinin
kai — modernieji tradicionalis- 
tai, kurie tebetiki, kad šiuo me
tu jau išmušė valanda, kada iš 
naujo reikia pasisakyti ir kovo
ti už tikrosios dailės principus, 
už jos ritmingumą, proporciją, 
kompoziciją, pavidalą ir spalvą, 
už tąjį meną, kuris šimtme
čiais išliko gyvas ir admiruoja- 
mas.

Metinė konvencija
Tokios kovos ženkle praėjo 

ir tų dailininkų sąjungos meti
nė konvencija, kuri įvyko New 
Yorke ir kurios proga kaip tik 
įvyko ta bendroji paroda.

Lietuviai dailininkai, šiuo at
veju jau augščiau minėtieji 
trys, kad ir jaunais nariais be
būdami, turėjo gražią progą pa
sireikšti ir kaip dailininkai, ir 
kaip lietuviai.

Vienas žymus japonas grafikas autorių veikalų, išėjusių vokiš
kai) bus išleista atskira knyge
le d? r šiais metais. Bibliografi
ją planuojant iškilo panašūs sun 
kūmai, kaip ir kitus parengimus 
ruošiant visoms trims tautoms 
iš karto. Literatūros apie Esti
ją ir Latviją vokiečių kalba yra 
labai daug, o apie Lietuvą pas-

t> u j •• protestuoti prieš bendros bib-BaltU draugija • . . liografijos sudarymą, kurioje 

(Atkelta iš 4 psl.) (dominuotų latviška, estiška bei
, “Baltendeutsche” medžiaga, ir 

čių geri vokiškieji vertimai, bet apįe Lietuvog kultūrą susida. 
visumoje lietuviška medžiaga i . t kj § . . ...
kiekybiškai labai atsilieka. Pvz.vaizdas * Pavyko išsiko. 

paskutinio nr. 5(9) net 17 pus-Rad šitame leidinyje Lietu. 
lapių paskirta estams Jat- yai bQtų atskirag skyrius> kurįa 
viams, o tik 1 psl. lietuviams. I me bug suž gti ui t .& 
Vokiečių-lietuvių sekcijos pirmi- lfig lituanistiniai darbai vokie. 

ninko atsišaukimas , musų visuo , periodikojei ir tokiu būdu 
menę nesulaukė jokio atbalsio. nušviegtos visos mūsų kultūros
Tokiu būdu mes Lietuvą labai -akog Bibliografijos rankraštis 
kompromituojame. Įjau paruoštas

Baltika vokiečių kalba I na|,jy slIQianytnŲ

Bibliografija naujesnės litera- Naujų pbnų antriemg veikimo 
tūros vokiečių kalba apie baltų metams nestokojama. Draugija 
tautas (bei žymesniųjų baltų planuoja sudaryti baltų išeivių

Q|Z|P’Q SELF 
OlMU O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202

MAY-GEG. 2, 3, 4 d. d.

į banketą buvo atėjęs dėvėda
mas savo įprastą tautinę Ap
rangą. Buvo graikų, airių, vo-

Jis jau nuo seno yra šito mo
derniojo meno priešas, ir savo 
kalbose, pasakytose kongrese, 
jis daug kartų yra aiškinęs, kaip kiečių ir kitokių tautybių kilmės 
Kremliaus valdovams rūpi pa
veikti dailę, meną, kultūrą ir 
kaip šituos ginklus jie puikiai 
panaudoja savo tikslams.

G. Dondero dėl savo nusista
tymo prieš modernųjį meną ii 
dėl to, kad jis visados išknisa

dailininkų.

Lietuviai, kad ir negausūs, bet 
tikrai veiklūs — visi trys kon
vencijos delegatai, o vienas jų; kutiniais metais vokiečių kalba 

Pov. Puzinas - pereitą ru- pasjro<3e vos tik' vienas ar kitas 
denį laimėjęs pirmąją tos są- veįkaias Latvijos ir Estijos vo-
jungos New Yorko skyriaus pa

po tuo modernizmu pasislėpu- rodog aHejaus premiją. Kiek 
sius komunistus, yra buvęs ir teko matyti> jie jau turi įsigiję
dar tebėra puolamas ir “moder 
niųjų” meno kritikų ir kairiųjų 
menininkų. Tačiau kongresma
nas dirbti nesiliauja; jis parodo 
Amerikos visuomenei tikroje 
šviesoje, kaip į tuos modernis
tus veda siūlai iš Maskvos.

Savo ilgokoje kalboje Dondero 
nupasakojo, kaip Amerikoje tas 
modernizmas, vadinamas siur
realizmu ir kitokiais vardais, 
mezgėsi, stiprėjo ir dabar pasi
nešęs “sukurti naują visuomenę 
ant buvusių ekonominių ir dva-

toje sąjungoje daug ne tik pro
fesinių, bet ir idėjinių draugų.

Red. pastaba: Galima nebūti 
moderniojo meno šalininku, bet 
negalima abejoti daugelio mo
derniojo meno atstovų nuošir
dumu ir visus juos kaltinti įsi
jungimu į Maskvos uždavinių 
vykdymą.

Tikras džiaugsmas yra tas, 
kuris kyla iš dorybės po kentė-
jimų.

Pardoudama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI 3>/2 vardo 
MEDŽIAGA 
ui .............. s*| 5.00

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
S’/2 yardo 
MEDŽIAGA C fl
Specialiai tik ........

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskjn) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik .................

MOTERIMS VIIJiONft PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

1

54.50
SPAUSDINTO ŠILKO OREPE 
vertė $2.50 už jardą ir Mikftč. 
specialiai iiž jardą
tik ............................. S“|,25

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

KELFAND S TEXTILE 
FABRICS

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnree 6-1210
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOM CC.I.u 4 flfiflA

II* KIEKVIENĄ PIRKINI dEBICj J-OOUO

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

v - .........

kiečiai, vad. “Baltendeutsche”, 
turi seną kultūrinę tradiciją ir 
turtingą tėviškės literatūrą; su 
jais bendradarbiaudami, latviai 
ir.estai nemažai išsivertė ir sa
vo veikalų į vokiečių kalbą. Vo
kiečių mažuma Lietuvoje buvo 
kultūriškai daug silpnesnė ir sa 
vo literatūros neturi.

Lietuvos kultūrinės sąlygos 
visiškai kitokios — praeityje tu 
rėjome išvystytų kultūrinių ry
šių su lenkais, bet su vokiečių 
tauta artimesnis sąlytis atsirado 
tik Mažojoje Lietuvoje, kurios

—Guarini literatūra nėra aktuali. Teko

knygų rinkinį, kuris bus siunti
nėjamas įvairiomis progomis, 
kaip kilnojamoji spaudos paro
da. Taip pat ruošiamas baltų 
muzikos plokštelių rinkinys vo
kiečių radiofonams aprūpinti. 
Draugijos generalinis sekreto
rius A. Gruenbaumas nenuils
tamai planuoja, sielojasi ir ko
voja dėl lėšų, mezga ryšius. Di
delėmis pastangomis pavyksta 
gauti iš vokiečių įstaigų pagal
bos, bet daug blogiau atrodo 
baltiškų kultūrinių jėgų mobili
zavimas sumanymas įvykdyti. 
Ypač trūksta muzikų, virtuozų, 
pasišventusių dailininkų ir žo
džio meistrų. Antrajam “darbo 
suvažiavimui”, kuris šiemet įvy
ko tame pačiame Lueneburge, 
dar pavyko sudaryti turiningą 
paskaitinę programą, kurioje iš 
lietuvių pusės šiemet sutiko da
lyvauti prof. dr. A. Maceina. 
Suvažiavimo darbai bus paskelb 
ti žurnalo "Baltische Hefte” spe 
daliame numeryje.

Sunkiau sprendžiamas kultu-

HENNESSY THREE STAR COGNAC Fifth $5.09

ASBACH IJRALT Fifth $5.59

MONNET IMPORTED COGNAC Fifth $4.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S.P, Fifth $4-89

OLD TAYLOR, BONDED
(Decanter only) Fifth $4.49

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

KIJAFA VVINE Fifth $ |-«9

VODKA — 80 Proof Fifth J2-59

GILBEY’S GIN Fifth $2.79

BUDWEISER, SCHLITZ, MIELI.K, II AM.VIS

or PABST, Case of 24 Cans $3.49

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NATT.JAS

19 5 7
CHRYSLER

*2811

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

*1732

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

JONAS GR AS
Daugybė gara.it uotų visų išdirbysčių vartotų antomohilią už labai atpiginta* kabia*

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaigav.

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER _ PLYMOUYH DIRECY FACTORY DEALER , ,

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Vlrginia 7-1515

J. O. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

“KALBA VILNIUS’,
Kasdien I vai. 30 min. popiet.. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. TRontier 6-1998
ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. lial 8 vai.

t*'i-m. i»,, m... Jjji

1957 BUICKAS
Tik

#2,595-00 ‘
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

gara.it


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, gegužės 4, 1957

Inžinierius ir muzikas
Vlado fldomavič'aus 50-jį gimtadienį minint
ELENA VASYLlCNIi: ' L, Laurrence, Mass.

Vladas Adomavičius neseniai 
atšventė 50 metų sukaktį. Su
kaktuvininkas yra T.igijęs net 
dvi profesijas — muziko ir in
žinieriaus, todėl jis mums tuo 
įdomesnis.

Vladas Adomavičius gimė Ru
sijoje 19C7 m. sausio mėnesį. 
Lietuvai beatsikuriant, su tė
veliais atvyko į savo tėvų gim-į 
tąją žemę. Jo tėvas, Petras A-' 
domavičius, buvo Vyriausiojo! 
tribunolo teisėjas Kaune, o mo
tina Elena — muzikos mokyto
ja, iš kurios Vladas ir gavo sa
vo muzikinio išsiauklėjimo pra
dus. Vlado sesuo buvo Kauno 
teatre baleto artistė (jau miru
si).

Jo muzikinė kūryba

Į Kauno muzikos mokyklą, 
tapusia vėliau konservatorija, 
Vladas Adomavičius įstojo 1926 
metais, o ją baigė 1936. Taigi 
konservatorijos kursą ūšėjo sis
temingai ir pagrindinai. Pagrin
diniu dalyku buvo violenčelės 
kursas pas prof. Berkovičių ir 
šalutiniu — 6 kursų — fprte- 
piono pas profesorių Bacevičių. 
Šalia jų, išėjo pilną privalomų
jų dalykų kursą, įskaitant chor
vedybą ir kompoziciją. Savo mu
zikinę veiklą pradėjo dar stu
dentaudamas. Grojo violenčėle 
Kauno Radiofono orkestre, da
lyvavo Filharmonijos simfoni
niuose koncertuose, ruošiamuo
se Kauno Operos teatre. Kompo
nuoti pradėjo dar konservatori
jos suole ir kuria iki dabar. Yra 
parašęs visą eilę įvairių formų 
veikalų fortepionui, kurių tarpe 
yra 25 stilizuoti suktiniai (ne 
šokiams).

Nemažas skaičius yra dainų 
solo ir chorams, mišriam, vy
rų, moterų, individualios kūry
bos ir harmonizuotų liaudies 
dainų. Kaikurios chorinės dai
nos yra su solistais. Violončelei 
parašė sonatą trijų dalių, elegi
ją ir 12 džiaugsmo bei liūdesio 
dainų. Kamerinės muzikos turi 
kvintetą keturioms violončelėms 
ir arfai. Be to, yra dar dvi sim- 
fininės poemos “Šviesa ir šešė
liai” Ir “Blondinė”, mišios cho
rui su vargonais, trys veikalai 
muzikos melodeklamacijoms ir 
kt.

1944 metais, pasitraukęs į 
Vokietiją, besibaigiant karui, 
Poessneck mieste, Thueringijo- 
jfe, vadovavo lietuvių chorui, ku
ris turėjo ir savo pasirodymus. 
Karui pasibaigus, Hanau stovyk 
loję suorganizavo mišrųjį cho
rą, kuris vėliau išsivystė į “Dai
navos” ansamblį. VI. Adomavi
čius buvo to ansamblio akompa
niatorium ir chormeisterio pa
dėjėju. Hanau mieste grojo vio
lončele Pabaltiečių orkestre, su
darytame iš lietuvių, latvių 
ir estų. Kaip Hetzeno komiteto 
kultūros vadovas ruošė lietuviš
kas transliacijas, kurios buvo! 
perduodamos iš Frankfurto ra- į 
riofono į užsienį.

Muzikinė veikla Amerikoj

Į Ameriką Vladas Adomavi-j 
čius atvyko kartu su savo žmo-! 
na Jadvyga ir tėveliais. Apsi
gyveno Athol, Mass., kur atgai
vino “Aušros” chorą ir jam va
dovavo. šiuo metu Vladas Ado
mavičius gyvena So. Bostone. 
Rašo muzikos aktualiaisiais 
klausimais ir reiškiasi spaudoje 
kaip beletristas, naudodamas 
slapyvardžius Adomas Vyčius, 
V. Adonis, Nenendrė, K. K. ir 
kt. Bostono visuomenė turėjo 
progą išgirsti Vladą Adomavi
čių kaip akompaniatorių, nes 
akomponuoja savo žmonai, kuri 
yra dainininkė-solistė, sopra
nas.

Sumanus architektas

ž’n’eria s vnrdn. Kaune dirbo 
statybos inspekcijoje, dalyvavo 
didžiose statybose kaip staty
bininkas arch tektas. pvz. sta
tant Fiz’kos Chemijos institu
tą Kaune, VaBokaičio namus ir 
kit. Yra padaręs įdomių pro
jektų Alytaus bažnyčiai Klai
pėdos he’nvč’ai kareiviniu kop 
lyčiai Dalis tų projektu buvo 
neįvykdyta dėl karo audros. Sa
vo inžinieriaus darbuose ir pro
jektuose Vladas Adomavičius 
naudoja įdomų architektūros sti 
lių. Besiremdamas moderniąja 
statybos technika, jis jungia 
modernųjį stilių su lietuvių liau
dies ornamentika. Priešingai 
pas mus paplitusiam papročiui 
jungti liaudies ornamentiką su 
barokiniu stiliumi, Adomavičius 
mato moderniajame stiliuje dau
giau giminingumo liaudies me
nui, nes modernizmas savo pa
grinde turi primityvumo, kas 
jį artina su liaudies menu. Šio 
rašinio autorei teko susipažinti 
su kaikuriais Vlado Adomavi
čiaus projektais, kurie iš tikrų
jų yra labai įdomūs.

Turime vilties, kad jubilia
tas dar ilgus metus dirbs dvie
jose įdomiose ir pagal filosofus 
giminingose srityse — augšto- 
joje matematikoje, kuria remia
si inžinerija, .ir švelniuose gar-i 
suose, kurie sudaro kartais ir 
nešvelnią modernišką muziką. 
Laukiame iš jo dar daug feljeto
nų ir beletristikos kūrinių, ku
rie daugeliui bus mieli pasiskai
tyti, — drauge pasiliekant ir 
toliau kuklia, malonia asmeny
be, kuria jis yra: aukštos inte
ligencijos ir gero išsiauklėjimo, 
riteriu.

Koks mokslininkų 
atlyginimas?

JAV vyriausybės įstaigos, nu
statė, kad 1954-1955 m. šio kraš 
to mokslininko vidutinis metinis 
atlyginimas buvo $6,525. Fizikai 
ir meteorologai su daktaro laips 
niu gavo augščiausią atlygini
mą' — vidutiniškai po $7,850 
per metus. Mažiausią atlyginimą 
gavo psichologai — po $4,975,

I jei be doktorato.

Chicagos švariausias ir mod • - 
niškiausias PikuJtu Daržas — 

BUCO D B t A S
WILL0W WEST <NN AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

FLORIDA — FLORIDA
Atvažiavę į Floridą sustokite, 

Neptūno Viloje, pas p. šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi. 
666 — 76fch Ave., St. Petersburg 
Beach, Fla. Tel. 21-8204.

Kam teks 
bukietai?

» ■ i

Vladas Adomavičius šiuo me
tu pelno sau pragyvenimą kaip 
inžinierius statybininkas, dirb
damas vienoje stambioje staty
bos bendrovėje, kur yra projek
tuojami pastatai radaro įren
gimams Aliaskoje. Technikos 
mokslus VI. Adomavičius yra1 
baigęs Lietuvoje, Kauno univer
sitete, Įgydamas diplomuoto in*

Jums ... jūsų 
vestuvinėje nuotraukoje

be abejo!
Jūs . . . spindinti jūsų vestuvi
nėje suknelėje . . . akimirką ku
rią jūs norėsite turėti ... ir 
gėrėtis . . . nuotraukoje, kuri 
bus pagaminta su tokiu pat 
kruopštumu, kaip ir jūsų ves
tuvinė suknele. Dabar pasiskir- 
kita laiką.
VICTOR STUDIO

Vyt Huto.s Grigas, 
Pototn-arns

Vestuvines nuotraukos daromo 
namie, bažnylėoje, vestuvėse 

ir studijoj.
2517 West 69th Street

Telef
Chicago 29. III. 
sf. REnublic 7-0046

NAUJI SMEGENŲ CHIRURGIJOS BODAI

Prof. W. J. Frv Illinois universiteto laboratorijoje tikrina naują įtai
są, sudarytą sniegeną chirurgijai ir veikiantį garso bangomis. Naujai 
išrastas įtaisas buvo i.šbanytas gyvulių chirurgijoje ir susilaukta ge
ni rezultatų.

—------------- -------------------------------------------------- -------------

Ugdo vėžio ligą
Vokiečių “Chemiker Zeitung” 

(1956 m.) yra paskelbta, kad 
vėžio išsivystymą skatina au
tomobilio motoro išmestos me
džiagos, kurios užteršia orą.

Tunelis po Mont Blancu
Ligi 1960 metų bus prakastas 

Mont-Blanc tunelis, kurio ilgu
mas sieks 7,5 mylios. Kasimo 
išlaidas apmokės Prancūzija, 
Italija ir Šveicarija.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą p«r 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 INDEMNITT COMPANY 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY
PEARL A8SURANCE, COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY
, UNIVERSAL IN8URANCE COMPANY

WE8TERN FIRE INSURANCE COMPANY 
VVESTERN CASUALTY & SU RETY COMPANY

'Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervvritero

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

telefonas ClGntral 6-5206

Nobelio premijos laureatų 
suvažiavimas

1957 metais liepos mėnesio 
-5 d. Linctau m'<*ste, prie Bo- 

’ensee, įvyk? treč asis medien
os Nobelio premijos laureatų 

•uvažiav mas, kuriame numatę 
alyvauti šie Nobelio premijos 

'aureatai: prof. dr. Hugo Theo- 
relle (Stockholm) prof. dr. 
Henrich Dam (Kopenhaga),

rolV dr. H. Krebs (Oxford) 
rof. dr. H. Muller (Blooming-

ton, USA), prof. dr. W. Forss- (Gent), prof. dr. G. Hevesy 
mann (Bad Kreuznach, Vokie-( (Stockholm) ir prof. dr. ri. Eu- 
tija), prof. dr. C. Heymans ler-Chclpin (Stockholm).

VAISTAI LIETUVON!
IK | KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IK RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
KIMI FONAS

STRKPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMIC1NAS

LARGACTILIS
SEKPASIL1S

VITAMINAS B12 , 
CVCLOSERINAS

GARANTUHTUS
SIUNTINIUS

į J.IETUVJĮ ir RUSIJĄ 
pigiausiomis kainomis 
per Švediją ir Angliją

siunčia
EUROPE PARCEL SERVICE 

6004 S. Mozart Street
Chicago 29, III.

Tel.: WA 5-3829
lllllllllllllllllllllllllllilllliuillllllllllllllii

aoi
Mes parduome medžiagas, 

kurios vertingos
LIETUVOJE!

Kadangi dabar daug mui
to už senus rūbus kaip uz 
naujus, mes patariame siųs
ti daugiausiai medžiagų lie
kanas, už kurias yra žemas 
muitas

Turime visokiu medžia
gų liekanų: eilutėms, sukne 
lems, paltams, sijonams ir 
kit. apsirenqimui.
Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telef. HUmboldt 6-3353
loraoi ioc

TAIP IK VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MILWAUKEE AVE. CHICAGO 22, ILL.

Telefonai BRunsuick 8-8419 ir 8-9494 
Vaistų pristatymą. Lietuvon Garanto  jame laike 7-10 dienų

J

JUDUS 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. 47th St., Tel. LA 3-9670

PasMinksminimui — praleiskite vakarą čia!
MARIE SHAW’S CLUB EVERGLADE
Jūsų šeimininkai T«i Ros,- lr Hud<l Gloff 

Užkandžiai biznieriams nuo 11 v. r. iki 3 v. popiet 
Pietūs nuo 7 v. v. iki 3 v. r.

LAUKITE GRAND OPENING!
Koktelių valanda 3 v. popiet iki 7 v. vak. 

GArrien 2-9838 2501 W. 95th St.

• • ’ -c. •• i
3*«www’,'C • “.f*' . 3k.-«

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayette 3-3085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

6715
Chicago 36, Illinois

KXKXK><>O<><MX>O<X><X><KX><M><KXXH><)<X><K>O<X

K. GAS IC N A S
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

. Tel. REpublie 7 - 6329

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

įsidėdumi Juozo Spaičio aluminiajus “Storiu 
Windows’‘ langus. Juos turint tereikės rūpintis 
kiekvieną pavasari ir rudenį langų išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaičio aiuminijaun "Storm 
Windows” laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas sto
vės. Pašaukite mus dar šiandien ir įneš pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite Jsig.vtt visų rūšių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
3250 So. Halsted St. Tel. Vlctory 2-6472
Galite skambinti kasdien arba atvykti j mūsų 
įstaigą nuo 9 vai.,iki 6 vai. vak. Pirmad. ir ket
virtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

£ Padėkime Artiniesiems Lietuvoj ir Sibire
Nemokėkite brangiai už senus daiktus, bet užsakykite lietuviškoje 

įstaigoje maistų, vaistus, .įvairiausių rūšių Ir didžiausio pasirinkimo me
džiagas, pilnų apsirengimų, laikrodžius, dviračius, muzikos instrumen
tus, siuvamas mašinas iš Anglijos ir Švedijos pigiausiomis iki šiol NIE
KUR NEGIRDĖTOMIS kainomis su pilnu apmokėjimu. (J Azijų $1.40 
daugiau už maistų ir $1.80 už kitas prekes). Garantuojame 100%.

Nr. 7 ............................ $20.20
10 sv. cukraus 
10 sv. taukų

Nr. 8 ............................... $13.34
20 sv. cukraus ,

Nr. 9 .............................. $23.00
20 sv. K. taukų 

Nr. 30 .......................... $14.66
20 sv. I rūš. k. miltų 

No. 36 ........................... $31.95
2 sv. kumpio 
2 sv. salami dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. k. taukų 
2 sv. sviesto 
1 sv. pupelių kavos 
1 sv. cukraus 
1 sv. pieno miltelių
1 sv. šokolado
14 ozs. kokavos
15 ozs. razinkų
200 Ch-field cigarečių 

No. 40 ............ ............. $26.00
16 sv. beconinių lašinių
6 sv. salami dešros 

No. 52 — Namams $55.70
Vllnonk antklodė 6 sv. 
Paklodėm medž. 90 p. 6 y.

2 flan. paklodės 4 sv.
Raud. (pilam 63 pi. 4'/į y. 
Mezgimui vilnų 11/, svaro

No. 53 — vyrams.......................>). . . $98.00
•

Worntea vlln. medž. eilutei 3*4 y.
Eglėto audimo veliūras apsiaustui 3 y. 
Pamušalai su prled. eilutei ir apsiaustui 
Megztinis su sag. ar be sagų užvelkamas 
Odiniai išeiginiai batai
Poplin marškiniams mėl., gelsy., baltas

No. 53a vietoj apsiausto su priedais $98.00 
2 poros kelnių Ir marškinių
1 pora Ilgų pusvilnonių kelnių ir maršk.
2 poros vilnonių Ir 2 p. ksjinių cotton 
1 pora odinių pirštinių ir 1 diržas
1 viln. šalikas, 6 nosinės, - kaklaraištis

No. 54 — Darbininkui .......................... $62.70
Iinpreg, odiniai dvigubais padais batai 
Storas II rūš. milas eilutei 3 lį y. 
šiltas rayon marškiniams 3 y..
Woven rayon marškiniams ar pamuš 3 y. 
I’usvilnonės Ilgos kelnės ir marškiniai
Mezgimui vilnų 4 svarai •

No. 54a. Vietoj milo ir 2 sv. vlln-u $68.70 
Dryžiuot. tweed eilutei su visais pried.

No. 55 — Moterims.............................. $74.30
Vilnonė kruopšta medž. apsiaustui 3 y. 
Pamušalas su priedais tr elastlc Korsetas 
Afgalainė vilnonė medžiaga suknelei 3 y. 
Gėlėtas rayon suknelei 4 yardai 
Odiniai sportiniai ar išeiginiai batai 
Vilnonis megztinis Ir viln. pirštinės
2 rayon apatiniai Ir 2 kelnaitės

j 3 poros kojinių ir Silkinė skarelė

Pastabu: Prie siuntinio No 55 galima pridėti vienų Iš šių daiktų: 
Odinius kailio pamušalu butus $14.4(1, vyriškus išeiginius batus $11.40, 
3 sv. vilnų $15.48, arba apsiausto vietoj duoti velurų, pridedant $8.40. 
Prie No. 53 55 gailina pridėti vienų iš šių: Vyriškų ar moteriškų laik
rodukų. 17 akmenų. ”Dlxon” -r- $30.00, “Sollngen" skustuvų $4.70, Dei
mantinį stiklo rėžtukų $7.20. Medžiagų spalvos ir raštai nusakomi už
sakytojo. dydis nurodomas. Norint augštesnių kokybių medžiagų eilu
tėms kelti po 50 centų yardul tki $2.00.

Dirbamo kasdien Išskyrus sekmadienius noo 9 6 vai. vak.

PITRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2126 
3741 W. 26th Strset, Chicago 23, Illinois, U.S.A.

6250 S. M’estern Ave. Kampas 83-čio-,
Darbo vai. pirmad. ir ketv. 3—7 p.p. šeštad. 10—5 vai.

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas .................................................. .. $58,000.000.00
3. Atsargos Fondas virs ................................. $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I l-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BYb

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACKIFAVICH, President 

JUSTIN MACKIEW1CH, Jrn Vlce-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

S

Standard Federal Savings
MMi

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32
(Archer Ave. at Sacramento) 

PHONE: Vlrginia 7-II4I

i
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Jaunimas su ašaruvemis
AL. BA BONAS

Nesiskaitau nei senas nei jau 
nas, todėl manau, kad gera pro
ga pakalbėti apie jaunimų ir se
nius. Tarp tų dvieju kartų "ko
va” tęsėsi nuo amžių ir tęsis 
tol, kol pasaul's e rzistuos, ta
čiau kai iaunirpas pradeda spjau 
dyti senius ’r patys verkti, kad 
šie patys tame darbe jaunimui 
nepapmlbsti pradedi n^besiorien 
tuoti kaip čia viskas, išeina. Kai 
kirto jaunimas didesn ius landus 
gryčiom ir seklyčiom, kai metė 
medinius arklus ir pradėjo arti 
geležiniais, tada senimas galvo
jo, kad jaunimas griauna ir pūs
to ūki. Kai jaunoji dailininkų 
ir literatų karta atėjo su kitu 
požiūriu į meną, vyresniesiems 
atrodė, kad jaunieji išduoda dai
lę ir literatūrą. Tačiau jaunieji 
nebarė senių už tokį jų požiūrį, 
nes suprato, kad be medinės 
žagrės negalėjo atsirasti geleži
nė ir be senojo meno nauja. 

Duokit mums kelią

Tačiau kitaip elgiasi tremties 
jaunimo kaikurie veiklūs visuo
menininkai. Teko girdėti Chica
goje.per Margučio radiją kal
bantį Vyt. Kavolį. Tarp dauge
lio pozityvių, originalių ir įdo
mių minčių apie gyvąją lietu
vybę, autorius, nubaręs senimą, 
pradėjo raudoti, kad, esą, seni
mas nepaduoda jaunimui ran
kos, kad senimas jaunimą pas
tato prie durų tik biletų plėšyti. 
Tai yra toks pat atvejis, jei sū
nūs pasakytų: "Tėve, paduok 
akmenį aš tau langą išdaužiu”. 
Jeigu jau esi jaunimas, tai turi 
būti potvynis ir nebeprašyti iš 
senimo, prieš kurį tu kovoji, pa
galbos. Vokiečių okupacijos, me 
tais senimo didelė dalis buvo 
labai nusiminusi, kam jaunimas 
neina į vokiečių kariuomenę, 
esą už tai vokiečiai visus nu
baus, tačiau jaunimas nėjo ir 
šiandien Lietuva gali didžiuotis 
neturėjusi SS legiono. Vengri
joj jaunimas, sukildamas prieš 
okupantą, neprašė senimo, kad 
jį užkeltų ant barikadų, never
kė kai šie nepadėjo.

Jaunimas yra jaunimas ir 
toks turi būti, tačiau eidamas 
nauju keliu neturi niekinti seni
mo. Štai tas pats V. Kavolis 
Santaros leidiny “Mintys ir dar
bai” rašo: "Trečia, mųųiškisi su
sidurs su "vadovaujančiais veik 
sniais”, kuriuose dešimtmečiams 
užsidaro nusipelnę, bęt niekieno 
nerinkti senukai, kurie užblo
kuoja mūsų viešąjį gyvenimą 
bet kokiai pažangai. Šių senukų 
negalima nė galvoti apie pakei
timą kuo nors kitu, netampant 
tėvynės išdaviku”.

Atseit šalin Grigaičio, Olio, 
Šimučio mediniai ratai, duokite 
kelią jaunimo sprausminėm ve
žė tim ir mes išvaduosim Lietu
vą. Atseit, šalin patyrę Balfo 
veikėjai, kurių rinktu pienu Vo
kietijoj jaunimas augo, ir nebe
bus pagalbos reikalingų. Vokie
tijoj jaunimas karingas ir ak
tyvus, tačiau jis dirba su entu
ziazmu, kad senis Adenaueris 
galėtų Vokietiją pastatyti vėl 
į pirmaeilį kraštą, ir tai jiems 
puikiai sekasi. Tikras jaunimas 
kelio ir pagalbos neprašo. Ke
lią jis pats susiranda, jaunas, 
ne vaikiškas ir ne senas, jauni
mas nerauda, kad tėvas jį užkel
tų ant medinio arkliuko ar pa
sodintų j valdžios vežėtis.

Labai nejaunatviškai

Blogai, kad vyresniam reikia 
mokyti jaunimą jaunystės. Ta
čiau tokie norai kyla kai pasi
žiūri jaunųjų labai nejaunat- 
viškos veiklos. Visi žinome, kad', 
daugelis mūsų minėjimų įgavo 
šablonus, pasidarė nebegyvi, iš
tęsti, su nuolat kartojamom tom 
pačiom kalbom. Ir jeigu ateina 
į minėjimus žmonės, tai todėl, 
kad Lietuva tebėra brangi, ir 
jos kančiom prisiminti gera 
bendrai susirinkti keletą kartų 
metuose. Tačiau jaunimui buvo 
padaryta išimtis ir Chicagoj jam 
buvo surengtas specialus minė
jimas. Nežiūrint, kad jis nebuvo 
gausus, labiausia nuliūdino tai, 
kad jis buvo lygiai taip pat

šafc!oni’kas, ka p ir visi kiti. Ne- 
žin’a k r buvo tie, kurie šau
kia “duokit kelią”, nes iš minė
jimo klausytojai išėjo 'su žinio
mis, kad Lietuva yra okupuo
ta, kad joj bėga Nemunas ir, 
kad Jaug lietuv:u pasaulyje pa
sklidę Suprantama, kad reikia 
pakalbėti ir apie istoriią, tačiau 
buvo la”kta iš jaunimo, kad 
jis pakalbės, kiek amerikoniškoj 
aplinkoj ir Amerikos universi
tetuose sėmes išmintį' akademi
kas gali prisidėti prie Lietuvos 
laisvinimo, kokia šiandien šiame 
krašte išaugusių inteligentų yra 
pareiga, kokie įsimušusio į ame
rikiečių inteligentų tarpą jauno
jo lietuvio uždaviniai.

Leiskime dirbti
Apskritai, šiandien jaunimu 

galime būti patenkinti. Jie vei
kia, stengiasi būti reikalingais 
ir naujais, o čia pasakyti saki
niai yra tik tam, kad jaunimas 
nenueitų per toli ir nepradėtų 
akmenimis mėtyti į vyresniuo
sius, be kurių ir tie patys, kurie 
šaukė apie gyvąją Lietuvą, ne- 
išsivertė ir Chicagoj ruoštas pas 
kaitas skaitė, išskyrus vieną, 
kaip tik senesnės generacijos 
atstovai. Minėtoj Santaroj V. 
Kavolis paberia labai daug ir 
įdomių minčių. Gal ir nelabai čia 
reikalingos mūsų ugniagesių ar 
geležinkeliečių organizacijos, ta 
čiau kodėl jaunimui skauda gal
va, jei jų tėvai nori veikti. Ge
riau, kad dirba, negu kad suė
ję dūsautų. Judėjimas neleidžia 
pavirsti žmogui tik savo namų 
dažytoju ar baldų garbintoju. 
Nereikia kelti kovos kur ne
reikia. Panaši kova buvo pradė
ta prieš vadinamus grafomanus, 
o šiandien reilya jieškoti kas 
rašytų. Tai buvo nepažįstančių 
tremtinio psichologijos ir bukos 
galvosenos žmonių darbas. Bet 
apie tai kitą kartą. Gi jaunimas 
turi eiti kaip srovė, o ne vaikš
čioti su ašaruvemis. Jis neturi 
raudoti kaip vaikas, kad jo ne
traktuoja kaip suaugusio.

A. GALDIKAS Karmėliavos apylinkėse

Medikai apie sportininkus
Eilėje straipsnių, išspausdin

tų “The Journal of the Ameri
can Medical Association”, įro
doma, kad vadinamas "sušili-k 7

mas” mankštinantis prieš rung
tynes nepadeda rungtynėse; 
taipgi nieko ypatingo nereiškia 
valgymas žalios mėsos prieš 
rungtynes. Toliau — medikai pa 
tyrė, kad atletų gyvenimo vi
durkis yra toks pats kaip ir 
neatletų.

,Studija apie Prūsus
Iš spaudos išėjo Walter Hu- 

batsch knyga “Wege und Wir- 
kungen Ostpreussischer Ge- 
schichte”. Išleido Gerhard Rau- 
tenberg, Leer (Ostfriesland) 
1956 m., 166 pusi. su žemėlapiu 
ir statistikos diagramomis. Kny 
goję dėstoma Rytprūsių istori- 

| ja vokišku požiūriu. Svarstomos 
taip pat ir Klaipėdos krašto pro 
blemos.

Dulkės iš meteoritų
Kiekvieną dieną iš visatos 

ant mūsų žemės nusėda 1,000 
tonų dulkių, kurios daugiausia '

Kilnios*ir didžios sielos savy
bė yra būti naudingam.

—Seneca.

susidaro iš sudegusių meteori
tų. Vadinasi, žymi atmosferos 
dulkių dalis yra “dangiškos” kil 
mės.

Kandžių farma
Vokiečiai prie Leverkusen 

miesto turi įsitaisę mokslo rei
kalams kandžių farmą. 470,000 
kandžių vikšrų suėda 97 svarus 
vilnų. Vyriški individai ėdresni 
kaip moteriški.

ORIGINALCS MAURICE MOORE
PAMINKLAI nuo 1878 metų

Rinktines mintys
Politika viena labai reikš-į 

mingd kultūr nio gyvenimo ap-, 
raiška. Senam kultūringam pa
sauliui susirgus, barbarai brau- 

‘jasi kaip tik į pol tinę gyveni-j 
mo sritį, kad politinės valdžios 
priemonėmis galėtų realizuoti 

i -avo destruktyvinės prievartos) 
darbą. — St. Šalkauskis.

Meilė! Tai ištisas tomas ir 
tik vienas žodis; tai okeanas ir 
ašara, tai septintas dangus ir 
miražas, tai audra ir atodūsis, 
tai tūkstantis metu ir sekundė.

I Koks suteiktas džiaugsmas ar 
| skausmas laimingoj ar nelaimin
| goj meilėj! Tai miela muzika j 
sielai, priverčianti virpėti visas 
stygas. —Fu p|/r

Išsklaidyti po visą pasaulį, 
lietuviai dabar susipažįsta su 
visokių tautų žmonėmis. Ir pra
deda išmanyti, kad nepriderėjo 
lietuviams save laikyti menkes
niais žmonėmis už galingų tau
tų žmones. Prigimtos gerosios 
lietuvių ypatybės žmoniškumo 
atžvilgiu dažnai pralenkia kitų

DĖMESIO
Bridgeporte vienintelė PLAUKŲ 

KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie
tuvį su praktika — kerpa lietuviš
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir 
prancūzišką kirpimą. Darbas są
žiningas, hygieniškas. Ilgai laukt 
nereikia. ..

752 W. 33rd St.

savumus. Ir to iškyla labai svar 
bus uždvainys, būtent, pavyzdin 
gai apsireikšt visu savo elgesiu, 
savo gyvenimu. Vydūnas

Kiekvienas dalykas daromas 
iš medės, o pati meilė yra sukur 
ta dėl Dievo. - Balbo

O-
BEVERLY IIILIJS GRLINYCIA
Geriausios <ėlAs <1A1 vestuvių tiank* 
‘n Ini.intinhi ir kilu papuošim ų

2443 Mest 6Srd Street
r.i eitos,„-c S imas Ir PR s-osjh

Ši

f

11 ''>•

John J. Moore,
sav.

Paminklai
Mauzolejai
Akmenys
Markers
Prieš Šv.
Supulchre
kapines

Ofisas
111 lr Austin į 

Avenue
BEverly 8-6132 

Worth. IH. <

iResidence Tel. 1 
Į Hllltop 5-6271 i

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

Telef. REpublic 7-580J
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos
Pardavimas

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas,

perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO. *
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

ARTHiams & RHKUMATISM 
Skaudintiems muskulams bei 

sąnariams
Nauji vaistai skaudantiems raume

nims, sustyrusiemS sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
sių bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų, kojų pirštų arba sprando raume
nų ir sąnarių skaudėjimą.. Vartokite 
naujus AMERPOL vaistus. 100 tab
lečių tik $3.50. Mostis 98c tube. Ga
lima gauti vaistinėje arba rašykite į

Chicago 22, 111.

NARIAI ilEII VR IMI’ IK SKOLINIMO

%

BUDRIKO SPECIALUS 
PIRKINYS

B-V1Ų LYGOS, KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Avė., Chicago 36. III.

1 DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ

APŠIL^YMA — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. .Mes atliekame 
visokį “sheet melai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50. III. TOvvnhall 3-6670
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tol — CEdarcrest 3-6335

UOOASIO VALANDOJ

MAŽEIKA ‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

0840 So. Mestom Ava Air OondMoned koplyčia 
BEpubUo 7*8600 — 7-8001 Aatomobiliams visto 

Tiems, karte gyvens kitom mieste Oslyse; sausime 
koplyčią ardlsa JAsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YR 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

$4.75

33% NUOLAIDOS LINOLEUMAMS
GOLD SEAL, ARMSTRONG - QUAKER, CONGAWALL, 

VVINTHROP, BONY MAID TR KITOKIŲ.

9X12, su borderiu
nupiginti iki__

»

NUPIGINTA JARDAIS MEDŽIAGA
gali būti pritaikyta daugeliui grindų

Vonioms, ketvirtainis jardas 39c *r T9C 
% ir augščiau
GRINDŲ UŽDENGIMUI KAITRAI DIDELE NUOLAIDA

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. GAlumet 5-7237

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 SO. 5ūth AVĖ.
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. IlL. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
180Q'S. Halsted St., Chicago 8, III.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlee-Preeldent ”

6819 So. VVestern Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

«* 1mr ’ '
I*-’ J

i.ntN'

m

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kaadlen Ir aekmadleniaiM nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.
IŠNIKI N KITU DABAR — Ris PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO ĮMOKSIMO. SUMOKĖSITE KOP1NIA DIENOJE.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- TOK Mes turime koplyčios1
1 vimas dieną ir nak- IKI visose Chicagos ir’

1 tį, Reikale šaukite Rorelando dalyse ir’
Imus tuojau patarnaujame!

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayefte 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLynpic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCkT ~
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpubUt 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL fioME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguoja dr S. ALI b NAS

VIZIJOS IR TELEVIZIJOS

Malonu prisiminti, ponuli Dr. S. Aliūnas

Balio Pavabalio rinkinys “Vi
zijos prie televizijos” yra labai 
reikšmingas ta prasme, kad, jei 
užpuola vizijos, tai nebereikia 
televizijos. Vienus daiktus gali 
matyti vizijoj, kitus tik televi
zijoj, o kitus ir čia, ir ten. Daž
niausia tai nei ten, nei čia, o gy
venime.

Smunkam ir kylam, degąm ir 
/svylam.

Kas apsakys tuos jausmus. 
Vardan vienybės partijom sky-

/lam.
Niekas neperskiria mus.

Bet taip ir reikia, nes:

Dypukas — kaip tas pūkas:
Jo niekas nepagaus.
Kaip pūkas jis ir sukas:
Tarp žemės ir dangaus.

Doleris glosto visus. 
Doleris — kipšas baisus.

Doleris meilę gamina. 
Doleris ardo šeimyną. 
Doleris perka namus. 
Doleris nuperka mus.

Stasys Džiugas rodo kalendorių 
savo žmonai Sofijai, kad gegužės 
7 yra jo vardines ir ji privalo jam 
nupirkti dovanų.

Cia truputį vizija, bet gali išvys 
ti ir televizijoj, kaip vienas su
kas prie šeimininkės, kitas prie 
savo žmonos, trečias sukasi prie 
alaus, o kitas šokdamas malū
ną. Vieni sukasi prie lietuviškos 
kasos Washingtone, kiti sukasi 
prie dėdės palikimo, treti, kaip 
pvz. Prūseika, sukasi, kad Ame
rika jo neišgarbintų į jo garbi
namą sovietinį kolchozą. Arba 
Bimba sukasi, kad nesusitiktų 
McCarthy.

Ėjo Bimba buožių karti 
Ir sutiko jis McCarthy.
Kad jį kelmas, tokį poną: 
Dar baisesnis už Smetoną.

Gal liga prie jos kabinas 
O gal pametė vaikinas, 
Toks tai kritiškas ligonis. 
Nepadės nė Tumasonis.

"Tuo pal tapau valdytojas ir 
ponas. Tuojau pakilo išdidumas, 
savivertė. Pasijutau lyg tas Juo
zapas, Jokūbo sūnus, savo bro
lių parduotas Egipto pirkliams, 
vėliau išaukštintas ir tapęs vi
sų faraono gėrybių valdytojas. 
Apskritai, mane vadindavo tik 
ponaičiu”. J. švaistas

Pažanga
"Draugo” nr. 74 buvo praneš

ta, kad nuolatinė koresponden
tė Jungtinėse Tautose panelė Sa 
lomėja Narkėliūnaitė įstojo į 
"Pasaulinį Motinų sąjūdį”.

Keturi Čhicagos Vyru Choro na
riai Rigolleto operos. Nuotrau
koj matyti Vyt. Juodka, Leonas 
Kalvaitis, Kazys Skaisgirys ir Vak 
sėlis Leonas.

b
žodžiu, vieniems doleris vizi

jos, kitiems televizijos. Laukti 
iš piliečio Tautos fondui dide
lės aukos, yra # vizija, gi neduo
dant Tautos fondui galima su
kombinuoti ir televiziją. Vizijos 
yra tikint politinių veiksnių vie
nybe arba sovietine taika, nes 
bolševikas, daugiau griebias, 
daugiau plikas, vis tau kalbės 
apie taikos vizijas sėdint prie 
televizijos ir todėl B. Pavaba- 
lys pataria:

Tai būk šiandieną aktorium 
Ir bliauk taikia avim.
Paskui važiuosi traktorium 
Arba jisai tavim.

Visokios vizijos dedasi prie te
levizijos ir be televizijos ir viso
kios vizijos apie televizijas kan
kins mamą, ir tėtį, ir vaiką, ir 
valdžios veiksnius, visi keiks tas 
televizijas ir visi jas turės ir vi
siems matysis vizijos apie dau
gėjantį dolerį, tačiau ar tu bū
si prekybininkas Spaitis ar mi
nisteris Lozoraitis, ar tu būsi 
sena mergina ar jauna pana, 
ar tu būsi Devenis ar Rastenis, 
ar tu būsi Turauskas ar Bab- 
rauskas, ar tu būsi Grigaitis ar 
Gustaitis, Celkienė ar Bičkienė, 
mokytojas ar skilvių tapytojas, 
siuvėjas ar gėrėjas, ar, kaip 
Dzirvonas, Balfo veikėjas, ar tu 
mergina kaip uoga, ar tu būsi 
maršalas raitorių ar koksai iš 
Dainavos giedorių, kviečia Ba
lys Pavabalys “Vizijose ir tele
vizijose” nenusiminti:

Nesvarbu, kame esi,
Mielas broli mūsų, —
Dar pašoksime visi 
Stalinams ant ūsų.

M. K.

Krokodilas verkia
Maskvos žurnalas “Krokodil” 

n^ 7 taip ašaroja:
— Laiškas iš Ivanovo į Niko

lį (1,600 mylių) ėjo tris savai
tes.

— Vienas pilietis, važiuoda
mas j Maskvą, pasiuntė telegra
mą. Jis jau pasiekė Maskvą, o 
telegrama dar nebuvo atėjusi:

— Kaip pas jus su sienų izo
liacija ir sandarumu ? — paklau 
sė naujus butus priimanti, ko
misija, atsilankiusi pas pilietį.

— Nieko, ačiū! — atsiliepė 
balsas iš gretimo kambario.

Kai pavasaris skardenas
Ar tu jaunas, ar tu senas,
Koks Amūras su vilyčia
Kartais sužeidžia netyčia.

Pastabos be komentarų
— Filosofas yra toks vyras, 

kuris duoda kitam patarimus 
apie rūpesčius, kurių tas netu
ri.

— Jeigu automobiliu važiuo
janti moteris iškiša ranką, tai 
reiškia, kad langas yra atviras.

— Pesimistas yra toks žmo
gus, kuris nešioja kartu petne
šas ir diržą.

— Skotas yra toks vyras, ku
ris nešioja sijoną, kad neturėtų 
kišenių savo pinigam įsidėti.

— Gražiausias pasauly daly
kas yra tylinti moteris.

— Pusamžis yra toks laikas, 
kai atsignįžęs žmogus pastebi, 
kad tie kalnai, į kuriuos jis lipė, 
yra tik kurmiarausiai.

— Gatvėse dabar toks judė
jimas, kad tik girtas gali išdrįs
ti vairuoti automobilį.

— Iš Lietuvos atvyko Matas, 
Mateušas ir Mykolas, o dabar 
liko trys Maikiai.

Tiesa, jie ne “dypukai”, bet 
suktis reikia, kadangi jiems gal
voj vizijos apie Stalino ūsus:

Aš paminklą stačiau
Už ūsus daug plačiau:
Baltijos vandenynuos
Ir Karpatų kalnuos.

Bet dėl tos ūsų vizijos Jonei- 
ka ar Prūseika gali netekti ir 
televizijos, nes kai išvyks j kol
chozą, tai griauš tiktai žalią mor 
ką ir dairysis į Nevv Yorką.

Vizijos tada, kai trūksta pini
gų, gi kai yra pinigų, tada jau 
televizijos:

Yra žmonių, kurie nemoka 
Tėvynei skirt jėgų.
O man jėgų, draugai, nestoka, 
Tik duokit pinigų.

O kodėl nenorėti pinigų, nes:
Doleris proto mums duoda,
Doleris — kvailo paguoda.

Iki užkimimo
i

“Kiekvienos grupės žmonės 
yra pasiryžę iki užkimimo gar
binti savo grupę ir, vietoj dar
bus dirbę, nuolat kartoti jos 
principus ir Lietuvoje turėtus 
nuopelnus”, — kaip rašoma 
“Santaros” trečioj knygoj vie
name straipsnyje ir pabaigoj to 
straipsnio, kad nepasirodytų me 
lagiais, šūkteli: “Santaros pro
grama šiandien yra pakankamai 
reali ir konkreti, kad visam gy
venimui patrauktų kaip tik tuos 
žmones, kurių mes norime visa 
širdimi. Ir todėl pradėkime ko
voti už savo programą! Skleis
kime ją, ir laimėkime jai tuos, 
kurie gali dirbti ir kurie tiki!”

. Jt

Kontraktorius Valerijonas Šim
kus maišydamas kavą galvoja, kad 
tą darbą galėtų atlikti cementui 
maišyti mašina.

Cicero medžiotojų klubo nariai. 
Prieky guli tavernos savininko 
Tamaiiūao šuo.

Sveikas kraštas
Vienas nuvykęs į Floridą klau 

šia kitą ten gyvenantį:
— Ar sveikas čia kraštas? 
— Labai sveikas. Iš karto

aš negalėjau iš tavos pats išlip
ti, o dabar vaikštau labai ge
rai.

— O kaip ilgai čia gyveni.
— O, aš čia gimiau.

Drąsuolis
Pilietis pasakojo draugams 

tįkrą atsitikimą:
— Grįžtu iš tvarto, pamilžęs 

karves su kibiru pieno. Tik štai 
ga kažkas suklyko, iš tvarto iš
bėgo dvasia.

— Ar tu labai nusigandai? Ar 
labai drebėjai? — susidomėjo 
klausyto jau

— Bene aš bailys! Aš visai 
nedrebėjau! Tiktai kai aš įbė- 
gau grįčion, kibire vietoj pieno 
buvo du svarai sviesto.

Ekstra naujiena
“Rankos sportinėse varžybo

se tarnauja kūno veiksmų išba
lansavimui ir visų sportinių run
gčių atlikimui, kaip ir kitos or
ganizmo dalys, sakysime, ko
jos”.

'Bronius Keturakis,
Naujienos, nr. 99

r

MANO TROŠKIMAI
7'čvas geidžia kelių milionų 
Vaikas nori pavirst seniu,
Negeidžiu būt klebonu nei ponu,
O tik noriu pavirst šuniu.

Graužiu dešrą salone ant sofos, 
Manęs niekas nei muš, nei apriks. 
Pavydės man viai filosofai 
Ir net žinomas Morris B. Sacks.

Šeimininkė mane vis nešiotų,
Jeigu sirgčiaū ji imtų raudot, 
lr jeigu negalėčiau beloti 
Už mane ji pradėtų ir lot.

Šers mane šokoladais Birutė,
Su Jonyno gražiu viršeliu,
Gali penkios depresijos būti,
Aš vistiek sau salone guliu.

Ir kas rytą šukuotų man strėnas, 
Kvepalais būt ištrinkta galva.
Jeigu būčiau ne koks ten žmogėnas, 
Ne koks vargšas, bet ponas šuva.

Jeigu kartais prie kampo sustosiu, 
Manęs lauks šeimininkas smagus. 
Ant manęs ir pats meras ne bosas, 
Aš šuva, o ne koks ten žmogus.

Daug visokių partijų baras,
Grasos kumščiais, kalbom ir ugnim, 
Nesvarbu man nei karas, nei maras, 
Jeigu ašen patapsiu šunim.

Negeidžiu miliono ne vieno,
Iš to turto tiktai velniava,
Aš labai tenorėčiau šiandieną, 
Pagyvent nors metus kaip šuva.

Nuo to ir miršta
— Ar jūs esate tikras, pone 

daktare, kad aš pasveiksiu? — 
klausė nusigandusi moterėlė. 
— Aš žinau vieną atsitikimą, 
kur daktaras gydė ligonį nuo 
plaučių uždegimo, o ligonis mi
rė nuo apendicito.

— Nesijaudink! — nuramino 
daktaras, — pas mane taip ne
pasitaiko! Jeigu aš gydau ligo
nį nuo plaučių uždegimo, tai jis 
ir miršta nuo plaučių uždegi
mo. 1 •
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Du išdidūs tautiečiai, sugalvo
ję, kad sunKU kitiems pamatyti 
kaip jie mašina važiuoja, padarė 
skyles išmintingom galvom paro
dyti.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— “Sandara” 17 rašo: “Se

nesnio amžiaus žmonėms, alko
holikams ir vaikams plaučių už
degimas yra pavojinga liga”. 
Sveikiname girtuoklius, pateku
sius į senių ir vaikų bendruo
menę.

— “Nepriklausomoj Lietu
voj” nr. 17 yra dvi antraštės: 
“Pasaulio lietuvių sostinėj” ir 
“Žinios iš pasaulio sostinės”. 
Vienoj korespondencijoj E. Šu- 
laitis rašo apie Chicagą, o kitoj 
J. A. apie New Yorką. Siūloma 
šiems miestams ir jų korespon
dentams dėl pasaulio sostinės 
pravesti žaidynes, antraip dar 
pagriebs pasaulio sostinės var
dą Itoks nors Worcester arba 
Cicero.

— “Dirvoj” santarieeiai taip 
nudėsto: “Geriausiai į žmogų 
kalba tos kūrybinės vertybės, 
kurios išplaukia iš tų pačių,

paskui, tartum piktos dvasios 
apsėsti, puola mušti menamus 
priešus, be atodairos į jų sveika
tą ir gyvybę”.

Žinoma, tai vyko pasilinksmi
nimas kuolais bendram tautos 
labui. Gi dabar irgi panašiai:

“Balta apykaklė ir žvilganti 
batai dar nėra tikras laidas, 
kad po jais nesislepia netolimas 
praeity mušeika”^

Laukiame tokio pikniko, kur 
su plytomis ir lazdomis, balta 
kalnieriai vienas kitą tėvynės 
istorijos mokys.'

— Vytautas Kavolis “Santa
ros Mintyse ir darbuose" šitaip 
porina: "Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas pradeda rinkinį Orfėjaus 
medis eilėraščiu "Vaikystė”, ku
riame jis nupiešia ne tik save, 
bet ir visą šią kartą. Tame ei
lėrašty jam miegančiam kažkas 
surinka: “Kelkis”, ir jis pabun-
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Trys seserys Blandytės bėga po koncerto nuo garbintojų.

Spyglinirikai rašo Meilės prisipažinimas
— Tautietis iš Čhicagos rašo 

taip apie Sovietų Sąjungą:

“Žudynėms’ nuolat garsėjo 
kraugerė Rosieja...

Žudynėms organizuoti nereika- 
/linga jog daug proto.

Niekad netruko maskolių, gal- 
/važudžių, idiotų, 

sadistų, paleistuvių, Ivanų, Kot- 
/rių, Petrų 

carų, samozvancų ir paprastų 
/latrų”.

Su visomis mintimis sutinkame, 
tik nesuprantame, koks skirtu
mas tarp paprasto ir nepapras
to latro.

✓
— Pilietis be pavardės iš Chi- 

cagos rašo, kad pinigus galima 
pasiųsti ir į kitą pasaulį. “Keis
toka, kad pono dr-o S. Aliūno 
neišfajeravo iš džiabo už tokių 
sekretų nežinojimą, kaip pinigai 
perduodami mirusiam. Tamsta 
dr-e rašai lyg prieš. pusvalandį 
nukritęs iš tolimiausios žvaigž
dės”. Teisybė, kad nukritęs, bet 
ne tolimiausios, o nuo tos, kuri 
ant konjako butelio nupaišyta.

— Barbora švedaitė, barda
ma recenzentus, parašė tokiuos 
posmus:

Ko Alė Nakaitė pavirto į Rūtą. 
Ketvirta dešimtis, o Trumpa die- 

/na...

Ko Bernardas žmonai neperka 
/batukų,

Kodėl miela Aisčiui po Buities 
/barais.

Trumpą dieną galima pra
tempti, tačiau jei tikrai Bernar
das žmonai neperka batukų, tai 
jau visa tragedija.

— Oklahomoj, kurioj nepar
davinėjama degtinė, du vyrukai 
buvo areštuoti, kai jie įsilaužė 
į spekulianto sandėlį, prisigėrė 
ir padarė mieste kitą įsilauži
mą.

.v

kaip ir jo, patyrimų. Jo kartosi da ir randa pavasarį su vėjais 
patyrimų”. Dabar suprantama,, lakstant po-namus”. Mūsų nuo

mone, tai keltis liepė “bosas”, 
o jei kėlė ne “bosas”, tai ta nu
piešta generacija labai sena, nes 
dabar niekas rėkaudami nebe
kelia, o visi žadintuvus turi. Po 
poros eilučių Kavolis jau rašo 
taip apie Nyką: “Nepaisydamas 
beprasmiškam žiovavimui iškrei 
ptų burnų aplink save, poetas

kodėl augščiau minėtom sen
tencijom gadinamas popierius, 
kadangi jį išrado kita genera
cija.

— “Naujienose” J. Liūdžius 
rašo, kad visais amžiais lietu
viai vienas kitą vanodavo: “Gru 
biai pasakius, kunigaikščiai rie
josi smarkiau už mūsų šių dienų
vargingus politikus”. Gi vėliau I dainuoja apie tą pilną spalvų 
irgi būdavo panašiai: |ir gyvybės pasaulį, kurį jis sa-

“Be regimos priežasties vieno, vyje pajunta”. Bepigu poetui 
kaimo bernai ima širsti, pykin-, nežiovauti, nes jis, kaip matome
tis ant bernų kito kaimo. Įsižie
bia neapykanta ir panieka. Pra
sideda jieškojimas priekabių ir

iš ankstyvesnių eilučių, buvo tik 
išsimiegojęs ir iš linksmumo pra 
dėjo dainuoti.

Čhicagos Prekybos Rūmų nariai, biznieriai, žaidžia beisbolą. Kaip jie kamuolį bemuštų, vistiek jis 
lekia per dolerius.

“Esu vienas iš tų retų gaiva
lų, kurie gerbia visas užsienio 
lietuvių kvailybes. Ir juo dides
nes, tuo labiau! Labai gerbiu 
tą mūsų tautos būdą: kuo dau
giau nesąmonių, arogancijos, že 
mažiūriškumo, pavydo, artimo 
apšmeižimo, demagogijos, parti
nio ir religinio fanatizmo!.. Štai 
kuo didelė lietuvių išeivijos dva
sia. Jei ji išnyktų, būtų kažkas 
nenormalu”.

Br. Raila,
“Vienybė” balandžio 17 d.

Tie lietuviai taip nelankstūs!
Nuolat mistika vis dangstos. 
Kaip, sesyt, su jais sunku: 
Nuo jų flirto aš bunku.

Tegul močia rykštę ima,
.Aš pamilsiu vėl eskimą.
Jei eskimas nusibos.
Vietoj jo arabas stos.

Mokykloje
Petrai, vai, kokios purvinos 

tavo rankos. Ką tų pasakytum, 
jeigu aš ateičiau į klasę su to
kiom rankom?

— Aą būčiau mandagus ir nu 
duočiau, kad nepastebiu.

Nauji metodai
Ūkio mokyklos studentas va

saros atostogų metu norėjo pa
sirodyti savo kaimynams ūkinin 
kams. Sutikęs ūkininkas jo so- 

1 de, sako:
— Jūs ūkininkaujate labai pa

senusiais metodais. Aš užtikri
nu jus, kad nuo šito medžio jūs 
negausite nei dešimt svarų obuo 
lių.

— Aš visai sutinku su jumis, 
— sako ūkininkas, — nes čia yra 
kriaušė.

Kai termometre bus šimtas.
Ar tu rimtas, ar nerimtas. 
Atvėsinti griešnus kūnus.
Bėgsit tiesiai į saindūnus

Balys Pavabalys

Apie laukų margumą 
ir kramtomąją gumą

i
Kai pavasaris auksinis 
Mirguliuoja prieš tave,
Kaip išjnargintas kiaušinis 
Grįžk iš fabriko gatve.

Mesk kepurę šimtapūrę — 
Dėkis dangų ant galvos 
lr žingsniuok per žemę purią 
Kalti laimės nuosavos!

Ir galvok apie margumą,
Kurio niekad nematai.
Ir kramtyk supykęs gumą,
Ir nepyk, jei nekramtai.

Vargo duoną valgyk sūrią 
Ir užgerk saldžios kavos!
Ir numesk, brolau, kepurę — 
Dėkis dangų ant galvos!

Iš rinkinio
„Vizijos prie televizijos“

LINKSMA MCSŲ KOIjONIJOJ
Buities paslaptys

Winnipeg, Manitoba, radijas 
pranešė, kad juodoji meška, 
rasta negyva Winnipeg priemies 
tyje. Ekspertų daktarų buvo nu
spręsta, kad meška pastipo, nes 
nerasta jokių nužudymo žymių. 
Imant pagrindan “Buities pas
laptis”, meška telepatijos būdu 
bus pagavusi medžiotojo mintį, 
kad jis nori nušauti, todėl ap
svarsčiusi savo nelaimingą liki
mą nuėjo link medžiotojo pėd
sakų ir pati padvėsė.

Prieš kiek laiko žinomas Win- 
nipeg biznierius grįžo iš tolimos 
medžioklės su pompa, nes par
sivežė radęs mešką. Nupasako
jęs kokius jis žygdarbius atliko, 
medžiotojas pastebėjo, kad meš
kos kailis šeriasi ir kvapą nela
bai raminantį duoda, todėl pa
vėžėjo ją į priemiestį ir išmetė.

Atsiprašau, šis atsitikimas ne 
iš pirštų išlaužtas tačiau jūs 
medžiotojo nekaltinkite. Juo 
medžiotojas yra didesnis mela
gis, juo jis apylinkėj garsėja 
kaip didesnis medžiotojas. Gai
la tik, kad šį kartą sėkmingas 
meškos sumedžiojimas sutapo 
su telepatišku jos atvykimu į 
VVinnipego priemiestį galbūt se
natve mirti.

Winnipego Pliumpis

š


