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Žmogaus paskirties tyrėjas
Žmonos parašyta moksl. De Nouy biografija 

DR. JUOZAS PRUNSKIS

Iš naujausiųjų mokslininkų jis tuo pačiu laiku griauna reli-
plataus susidomėjimo yra pa
siekęs Pierre Lecomte Du Nouy. 
Jo veikalas apie žmogaus paskir 
tį — “Human Destiny” išvers
tas į trylika kalbų. Giliai paži
nęs gamtamokslį, išmąstęs žmo 
gaus prigimtį, jis davė tą įdo
mią filosofinę studiją.

Mums norisi arčiau pažinti tą 
autorių ir turime tam gerą šal
tinį: jo žmonos parašytą mo
nografiją “The Road to ‘Human 
Destiny” (Išleido Longmans, 
Green & Co., New York, pusi. 
344, kaina $5). Velionį moksli- 
niWką ji prisimena su pietizmu, 
atskleisdama faktą, kad jiedu 
ir vienas, ir kitas norėjo pir
mas mirti, nes atsiskyrimo per
gyvenimas jiems atrodė baises
nis už pačią mirtį. Bėgantieji 
metai nedildo mirusiojo atmi
nimo ir jo našlė rašo:

— Kur tik aš pasisuku, ten 
jaučiu jį, ką tik aš išgirstu, man 
atneša kokius nors ryškius lai
mingųjų momentų atsiminimus, 
kada buvome kartu. Jo dvasia 
yra saulėleidžio grožyje, žuvėd
rų sklandyme virš okeano, ban
gų ošime, vėjo dūsavime, mėne
sienose paupy, laukų dainoje. 
Kaip ir praeityje — jo meilė 
mane apsupa, stiprina ir vado
vauja, duodama man jėgos lauk 
ti tos dienos, kada mes vėl eisi- 
ipe pirmyn, laikydamiesi rankų, 
kaip seniau...

Motinos dienoraštis

Mūsų mokslininkas buvo gi
męs 1883 m. gruodžio 20 d. Pa
ryžiuje. Jo tėvai buvo šviesūs 
Žmonės, ir mažąjį kūdikį gla
monėjo atsilankydamos garse
nybės kaip rašytojas Maupas- 
sant, redaktorė J. L. Adam. Jo 
motina nuo pat jo gimimo ve
dė dienoraštį, ir čia mes aptin
kame tokių taurių momentų, 
kaip tas pradėjusio kalbėti ir 
jausti mažojo žodis:

— Mamyte, brangioji, aš ta
ve myliu. Labiau, kaip gėles... 
Noriu, kad mudu, tik mes du 
būtume Danguje. —

Jau būdamas 10 metų būsi- 
masis mokslininkas skaitė kny
gas apie fiziką ir darė tyrimus, 
pratindamasis veikti su Geissle- 
rio vamzdžiais, Ruhmkorfo įtai
sais, Leideno bonkomis ir vota- 
metrais.

Jaunatvės nuotykiai

Jo pasaulis turtėjo kelionėse 
su motina po Vokietiją, Austri
jos Tirolį, Šveicariją. Ir tas vis
kas jam nepripūt'ė vėjų į gal
vą. Priešingai, artėjant pirmos 
Kęmunijos dienai, jis motinai 
kalbėjo:

— Mama, jeigu tu sutiksi, aš 
neužsidėsiu to gražaus laikro
džio, nei to puikaus retežėlio, 
nei savo kitų brangenybių. Ži
nai, kaikurie drauge su manimi 
švenčiantieji pirmos Komunijos 
dieną yra taip neturtingi. Jie 
nesijaustų gerai, matydami 
tuos dalykus ant manęs.

Visdėlto šeimoje jis negavo 
gilaus religinio auklėjimo, nors 
dorovingumo dėsnius 
skiepijo rūpestingai.

Būsimasis mokslininkas nuo 
jaunatvės rodė gyvą orientaci
ją; vienu metu Rivieroje kal
nuose, kur nebuvo pagalbos, su
gedo jo automobilis. Jis pats iš
ardęs sutvarkė motorą. Pradė
jo važiuoti, bet kalno kely e- 
sant stačiai mašinai, pompa ne
siekė benzino. Jis apgręžė ma
siną ir į kalną įvažiavo atbulu 
automobiliu.

Jaunatvėje mūsų mokslinin
kas vadinamų laisvamaniškų pa 
žiūrų, bet jis gerbė religiją. 
Briando adresu jis išs’tarė:

— Jis turi iliuzijų, tikėdama
sis išlaikyti taiką Europoje, pa
remtą popieriaus dokumentu, 
perrištu raudonu kaspinu ir už
cementuotu vaško antspauda;

ginį autoritetą, nei nepagalvo
damas, ką jis ton vieton pasta
tys...

Nušlavė vaikystės religines 
pažiūras...

Turėdamas vispusiškų gabu
mų, jis gilinosi į teisę, turėjo 
pasisekimo vaidyboje. Jo pasau
lėžiūrą veikė skaitymas Rena- 
no, Taine, kurie nušlavė jo vai- 
vystės religines pažiūras.

Didelės įtakos jo gyvenime tu 
X*ėjo pirmo Pasaulinio karo me
tu atsilankymas į lauko ligoni
nę netoli Compiegne, kur jisai 
sutiko dr. Aleksį Carrel (vėliau 
laimėjusį Nobelio premiją). Le
comte du Nouy susiinteresavo 
biologijos ir medicinos klausi
mais. Atsikėlęs 4 vai. ryto ir at
likęs savo, kaią kario pareigas, 
jis skubėdavo į tą ligoninę, kur 
praleisdavo visą laisvalaikį. Pa
galiau jis buvo perkeltas prie 
dr. Carrel į tą ligoninę. Vieną 
naktį ilgai darbe vakaravęs, pa
rėjęs poilsio rado bombos ske
veldrų ant pagalvio, kur jis gu
lėdavo. Jei būtų anksti parėjęs, 
į jį būtų pataikyta.

Į mokslo viršūnes

Juo tolyn, tuo labyn jis gili
nosi į mediciną ir gamtamokslį. 
'1917 fnetais Paryžiaus universi
tete iš tos srities jis gavo dok
toratą, parašydamas disertaci
ją apie biologinius vyksmus gy
dant žaizdas.

Tais pat metais jis atvyko į 
JAV ir New Yorke dėstė apie 
geriausius žaizdų gydymo bū
dus. Palaipsniui jis jau pasiekė 
tokio mokslinio garso, kad buvo 
pakviestas Rockefellerio insti
tuto nariu, vienintelis iš pran
cūzų.

Grįždamas Prancūzijon jis su 
planavo specialią laboratoriją 
biologinėms problemoms tirti, 
sudarydamas pagrindą naujai 
mokslo šakai — biochemijai. Jis 
buvo tiek atsidėjęs mokslui, kad 
visas dienas praleisdavo labo
ratorijoje, dirbdamas ir šešta
dieniais, atsisakydamas išeiti 
kur svečiuotis. Jau iki 1921 m. 
jis buvo pravedęs daugiau kaip 
3,000 įvairių eksperimentų, kam 
jis ypač turėjo palankias sąly
gas Rockefellerio laboratorijo
je. O visdėlto jis nepasiliko tik 
sausas kabinetinis tyrėjas. Jis 
buvo širdies žmogus ir jam pri
klauso žodžiai:

— Savo santykiuose su ki
tais, žmogus privalo naudoti pro 
tą, bet jis padarys daug mažiau 
klaidų, jeigu paklausys savo šir
dies.

Atrasti faktus ir atrasti žmogų

Tyrimo laboratorijos jam tar 
navo dviems tikslams: atrasti 
faktus ir atrasti žmogų. Nuo 
1928 iki 1936 m. jis parašė 53 
referatus, 30 mokslinių straips
nių žurnalams ir penkias kny
gas.

Mūsų mokslininkas komuniz
mui buvo priešingas, ir tai ne

motina^tik dėl jo kruvino žiaurumo, bet 
ir dėl tų. jo teorinių principų, 
kuriais jis yra paremtas.

Stebėdamas gyvenimo tikro
vę, jisai priėjo išvados, kad įsta
tymai, kurie tvarko gyvenimą, 
skiriasi nuo fizinių įstatymų.

turi būti skatinamas tik tiek, 
kiek jisai galimas panaudoti 
moraliniam žmogaus pakėlimui.

Jis buvo pilnai įsitikinęs, kad 
naujieji mokslo išradimai toli 
gražu nepatvirtins materialisti
nės pasaulėžiūros, o atskleis bu
vimą jėgos anapus pasaulio.

Jis įžvelgė mokslo ribotumą, 
ypač kas liečia išaiškinimą mo
ralinių ir dvasinių žmogaus sie
kimų buvimą. Iškeldamas mora
lės vertę, jis savo raštuose pa
brėžė, kad civilizacijos, kurio
mis mes didžiuojamės, sužlugs, 
jeigu jos nebus paremtos tvir
tesniais pagrindais.

Mokslą jis buvo taip pamė
gęs, kad grįžęs Prancūzijon žie
mą nebijodavo išsėdėti ištisas 
dienas laboratorijoje, kur tem
peratūra buvo 59 laipsnių. Pran 
cūzų akademija už jo mokslinius 
darbus jam suteikė premiją.

Atstovaudamas mokslo pašau 
lį, jis tačiau augštai gerbė mo
ralę. Jo raštuose skaitome:

— Masių pažanga ir laimė ga
li būti pasięktos tik tobulinant 
atskirus individus, ir tas tobu
lėjimas gali būti pagrįstas tik 
augšta ir kilnia moraline draus
me, ne tik laisvai priimta, bet 
ir suprasta.

Rašytojai ir seksualumas

Jis reikalavo augšto moralės 
ir iš spausdinto žodžio. Savo 
veikale “Žmogaus kilnumas” jis 
rašė: ,

— Per paskutinius metus žy
miai paaugusi tendencija, mo
dernizmo priedangoje, priimti 
drabnas ir knygas, kurios teisin 
gai 1900 metais būtų buvusios 
laikomos pornografiškomis; tai 
atneša moralinį palaidumą ir ne 
kuklumą. Dažnai jos yra suve- 
džiojančios ir palenkia žmogų 
regresuoti į gyvulį. Tokie rašy
tojai palaipsniui žmogų degre- Dabar jisai pradėjo tas min- 
duoja ir viskas baigiasi sociali- tis skleisti savo gausiose pas- 
ne, patologine ir moraline tra- kaitose ir net parašė knygelę

Kazys Bradunas

KAD NEBŪTUM VIENA
Nuploviau langą 
Prie tavo lopšio.
Kad žvaigždės tekėtų, 
Tekėdamos mirgėtų —

• Kad nebūtum viena,
Per naktužę viena.

Linguosiu gluosniu 
Prie lygaus kelio,
Kad paukštis nutūptų,

• Nutūpdamas Čiulbėtų —
Kad nebūtum viena,
Kelionėje viena.

Kalnan palydėsiu 
Smiltim nubyrėsiu,
Kad vėjelis pustytų,
Pustydamas migdytų —
Kad nebūtum ‘čtta,
Žemelėje viena.

NOSTALGIJA
Sučežėjo sausas lapas ...
Aš klausaus, pavirtęs moliu,
Netikėdamas mirtim,

• Elniui perbėgus per kapą,
Per šarmotą mano guolį 
Vakarų kryptim.

v

' ANKSTYBAS PAVASARIS
, Tirpsta sniegas... ramu ...

Giedant paukštį girdi...
Prie ugniakuro gruodas atšyla.
Gruodo amžinumu 
Abejoti imi,
Įsikniaubus į požemio tylą.

Tokią naktį giliai 
Akmenų branduoliai

• Tavo saujoj šaknijo ir sprogo ...
Kyla maldai ranka,
Dega saulei auka,
Žydi nukirsto skroblo šaka.

paskirtį... Jeigu pasaulis nori Jis mirė 1947 m. rugsėjo 22
turėti taiką ir gerbūyį to tegali 
atsiekti visuotina meile ir noru 
savo artimą mylėti kaip save. 
Kitais žodžiais — griežtai įve
dant Kristaus mokslą į žmonių 
širdis; vien naujų įstatymų lei
dimas čia , nepadės.

d. aprūpintas sakramentais, ku
rie, kaip žmona rašo, “apšvietė 
jo visą būseną”.

Išversta į 13 kalbų, perrašyta 
aklųjų šriftu

Artėjant jo mirties dešimtme- j 
čiui, galime pasidžiaugti, kad 
jo idėjos yra labai gyvos. Jo 
knygos “Žmogaus paskirtis” ■

gėdija, kurios aliarmuoja ir kas “Ar Dievas išėjo iš mados”. Jos (Human Destiny) išpirkta apie
dienę spaudą. Menininkas yra 
dažnai nuoširdus, bet gyvulis 
juk visada yra nuoširdus, ir tas 
nuoširdumas nėra pateisinimas 
tas dvi kategorijas suartinti. 
Meno žodis dažnai yra naudo
jamas paslėpti niekingą komer- 
'cinį interesą ar bjaurius nukly
dimus. Vaizdiniai ir literatūri
niai kūriniai, kurie iššaukia sek
sualinių hormonų sekreciją, ar 
•jie būtų nuoširdūs, ar prekybiš- 
xki, gimdo regresyvias (atžaga- 
reiviškas) tendencjias. “Meniš
koji” etiketė daro juos dar ža- 
lingesniais, suteikdama jiems 
prestižą ir atlaidumą, kurie pa

buvo paskleista 160,000 egzemp milioną. Kelios laidos buvo iš- 
liorių. i leistos Amerikoje, o taipgi iš-
iUniversiteto premijuoti veikalai versta į prancūzų, danų, švedų,

Laussanos universitetas (Švei 
carijoje) suteikė premiją už jo 
knygas, kaip geriausius veika-

norvegų, suomių, olandų, ispa
nų, vokiečių, italų, japonų, por
tugalų, Vietnamo, persų kalbas.

lūs iš mokslo filosofijos srities Į Vienas jaunuolis, planavęs sau-
per paskutinius 10 metų. Jo kny 
ga “Žmogaus paskirtis” per me-

žudybę, perskaitęs tą veikalą ry 
žosi pergalėti gyvenimo sunku-

tus laiko buvo labiausiai perka- mus. Akliesiems ji ne tik buvo
mas veikalas.

Gaila, mokslininko sveikata 
dilo. Jo vidaus liga jpankreas) 
degino jo gyvenimo siūlą. Vie
na iš paskutinių jo minčių bu
vo:

— Betkokią vyriausybė, kuri
teisina to pamėgdžiojimą ir su-, negerbia žmogaus kilnumo, nors 
mažina savaimingą moralinę re- ’ išviršiniai ir būtų lyg pagrįsta

įrekorduota į plokšteles, bet ir 
atspausdinta aklųjų (Braille) 
šriftu.

Jo žmona, persiėmusi jo idė
jomis, minėtoje jo biografijoje 
kartoja žodžius:

— Mes pradedame suprasti, 
kad tik giliai pasikeitus atski
riems žmonėms ir visiems vienin

akciją tradiciniame šeimos auk laisve, tikrai nuves į kokią nors gai darant pastangas, gali būti 
Įėjime.

Kultūrinė kronika

Išradimai be dvasinės pažangos 
— sužlugdys

Taip rašė tas pirmaujantis 
mokslininkas. Dvasios kultūrą 
jis augštai vertino. Savo veika
le “Žmogaus paskirtis” taikos 
kūrėjams jis kalbėjo:

— Taika privalo būti kuria
ma perkeičiant žmones iš vi
daus, o ne statant išorines struk 
turas.

Anot jo žmonos žodžių, jisai 
pramatė, kad išradimai žmogų 
sužlugdys, jeigu žmogus neda
rys dvasinės pažangos, ir dėlto

Jis tvirtai įžvelgė laisvą valią,mūsų mokslininkas pakėlė aliar
žmoguje, ir suprato, kad jos pa
neigimas vestų prie pasaulėžiū
ros, kuri asmenį aukotų vals
tybei, kuri atmestų viską, kas 
yra dvasiška, ir tai vestų prie 
žmonijos puolimo ir prie išau
gimo vergijos, kurioje visus do
minuotų tik keletas. Todėl jis 
net parašė keletą knygelių prieš 
marksizmą.

Jis labai sielojosi, kad mora
linis progresas nėra toksai pat, 
kaip intelektualinis, ir rašė:

muojantį šauksmą. Jo pasaulė
žiūros raidą žmona taip nusako:

— Iš visiško agnostiko jis, 
dėka savo mokslinio darbo, pri
ėjo išvados, kad vien mokslas 
neįstengia išaiškinti gyvenimo 
mįslės... Gyvenimas jį išmokė 
suprasti reikalą moralinių nuo
statų, kurie nebus veiksmingi, 
jeigu nebus paremti tikėjimu. 
Ir taip — protu jisai priėjo prie 
įsitikinimo, kad yra Dievas; net 
ir karo baisenybės neįstengė su-

— Intelektuajinis progresas purtyti jo tikėjimo į žmonijos

totalitarizmo formą, kuri su- žmonija išgelbėta, tačiau ne
triuškins individualinę iniciaty- daug laiko teliko mūsų civiliza- 
vą. I ciją gelbėti.

VASAROS RŪPESČIAI

• Lietuvaitės seselės ameri- 
kietiškumas, tokia tema LCI kai 
bėjo sesuo M. Felicija, Im. Con., 
iš Putnam, Conn.

Modernumas ir amerikietiš- 
kumas yra labai artimi dalykai. 
Amerika kartais yra vadinama 
Naujuoju pasauliu. Ji, tartum, 
tas jaunas medelis, į kurį įskie
pyti senesnių kultūrų skiepai, 
bet kuris puošiasi jau kiek kito
kiais žiedais ir augina kitokių 
vaisių, negu tie medžiai, iš ku
rių paimti buvo skiepai. Su jau
natvės energija ir drąsą Ameri
ka imasi iniciatyvos visose gyve 
nimo srityse. Naujų būdų, nau
jų metodų jieškojimas ir grei
tas naujų išradimų pritaikymas 
yra būdingas Amerikos bruožas. 
Antra ryški Amerikos savybė 
yra labai plati laisvė įvairiose 
srityse, — laisvė politiniame ir 
ekonominiame gyvenime; žo
džio ir spaudos laisvė: mokslo ir 
tikėjimo laisvė. Mokyklų laisvė 
ir jų nepriklausomumas nuo po
litinio gyvenimo. Kad atskiri 
individai ir įvairios grupės ga
lėtų naudotis ta plačia laisve, 
vieni kitiems nekliudydami, rei
kia daug tolerancijos. Toleran
cija dar viena būdinga Amerikos 
ir šio krašto žmonių žymė.

Man rodos, kad pakanka šių 
kelių čia paminėtų bruožų, kad 
suprastumėm, kodėl Amerika 
ne tik technikos srityje iškilo į 
pirmąją vietą, ne tik augštu gy
venimo standartu, bet ir mora
line savo jėga. Juk kovoje už 
krikščionišką civilizaciją ir tau
tų laisvę pasaulis laukia Ameri
kos vadovavimo.

Katalikų Bažnyčia Amerikoje 
gražiai klesti. Ji auga ne tik 
narių skaičiumi, bet ir savo in
stitucijomis ir savo moraline 
įtaka. Čia didelis vaidmuo ten
ka katalikų mokykloms, kuriose 
mokosi apie 4 milionai vaikų ir1 
jaunuolių. Per vaikus pasiekia
mi tėvai. Tose mokyklose auga 
ir bręsta busimieji šio krašto 
religijos, kultūros ir politikos 
vadovai. Pagal vyskupą Fulton 
Sheen, Amerikos katalikai yra 
įsteigę 50 tūkstančių pradžios 
mokyklų misijų kraštuose: Azi
joje, Afrikoje ir kt. Iš to mato
me, kaip plačiai Amerikos kata-. 
talikų įtaka siekia.

Anksčiau mano minėti bruo
žai — iniciatyva, naujumo bei 
pažangos dvasia, laisvė ir tole
rancija yra labai vertingi da
lykai. Jie prisidėjo prie Ameri
kos iškilimo. Lietuvaitė seselė 
turi juos ugdyti savyje ir kituo
se. Bet kaip viskas šioje žemėje 
nėra visiškai tobula, taip ir ša
lia šių gražių savybių slypi ir 
kaikurie pavojai. Paslankumas 
į naujovę, išmintingai netvarko
mas, gali pasireikšti nepastovu
mu ir paviršutiniškumu. Augš
ta Amerikos technika ir medžią 
ginių gėrybių gausumas mases 
veda į perdidelį jų vertinimą, su 
skriauda dvasinei kultūrai. Ne
tvarkoma laisvė veda į autorite
to negerbimą ir palaidumą. Šis 
pavojus ypač yra realus jauni
mui.

Blogai suprantama toleranci
ja lenkia į abejingumą, indife
rentiškumą. Indiferentiškumas 
religijos ir dorovės dalykuose 
atiptol nėra siektina dorybė. 
To indiferentiškumo ir iš jo iš
plaukiančios pažiūrų ir idėjų 
maišaties yra daug šio krašto [ 
visuomenėje ir nekatalikų mo- j 
kyklose ir universitetuose.

Seselėms tų pavojų nėra. Nuo | 
jų saugo vienuolinio gyvenimo' 
tvarka ir Bažnyčios nurodymai. 
Bet seserys turi žiūrėti atviro
mis akimis į gyvenimą, kad ga
lėtų ne tik pačios šių silpnybių 
išvengti, bet ugdydamos jauni
me gerąsias amerikiečių savy
bes, saugoti jį nuo galimų iš
krypimų ir minėtų pavojų.

• Klemensas Priclgauskas, 
žurnalistas, rugsėjo mėn. mini 
savo 45 metų spaudoj bendra
darbiavimo sukaktį. Žurnalistas

V. K JONYNAS gyvena Kanadoj, Hamilton. Ont.

• Vienuolė moderniame pa
saulyje — tautiniu atžvilgiu, to
kią paskaitą skaitė LS Institu
te sesuo Cecilija Marie, CJC.

Amerikos lietuvaitė vienuolė, 
moderniame pasaulyje yra kiek 
viena Amerikoje gimusi, lietu
viškos kilmės vienuolė, kuriai 
Dievo Apvaizda skyrė gyventi 
šiais neramiais, komunizmo grė 
smės laikais. Kodėl ši amerikie
tė vienuolė turi reikštis kaip lie
tuvaitė? Todėl, kad Dievo buvo 
jai skirta šią tautybę gauti. Mū
sų Kūrėjas, Savo meilėje, leido 
mums gimti iš lietuvių tėvų, ku 
rie lietuvybę vertino ir jai au
kojosi. Nenuostabu todėl, kad 
ir mums, jų dukroms, yra bran
gu visa tai, kas lietuvybe vadi
nasi: lietuvių kalba, tradicijos, 
istorija, menas ir panašiai. Tu
rime visa tai palaikyti. Per lie
tuvybės palaikymą, mes tęsia
me savo mylimų tėvelių pradė
tąjį lietuvybės darbą. Antra, 
Dievas to iš mūsų nori, nes Pats 
davė mums įsakymą: “Gerbk sa 
vo tėvą ir motiną”. Gerbdami 
savo tėvus, mes gerbiame ir my
lime tėvynę Lietuvą, kurioje tė
veliai gimė. Mes gerbiame ir my 
lime savo tautą, kuri šiandien 
taip žiauriai yra išblaškyta ir 
kankinama. Trečia, Dievo meilė 
ir teisingumas reikalauja, kad 
mylėtume ne tik tą šalį, kur gi
mėm ir augom, bet ir savo tau 
tą, iš kurios esame kilę. Meilė 
savo tautai ir meilė gyvenama
jam kraštui, sykiu sujungtos, vie 
na kitą papildo ir sustiprina.

Įžadų malonė taigi, nepakei
čia žmogiškos prigimties, ir 
Amerikoje gimusi seselė, palai
kydama savo lietuviškumą, net 
ir praturtina savo amerikietiš- 
kumą.

Kuo seselė, kaip lietuvaitė, tu 
rėtų reikštis? Svarbiausia kaip 
mokytoja ir jaunimo vadovė. 
Brangindama savo lietuvišku
mą, seselė turėtų stengtis ge
riau susipažinti su tuo brangiu 
turtu, jai tėvų pavestu: su lie
tuvišku charakteriu, lietuvių 
kalba, papročiais ir tradicijo
mis. Pati juos geriau pažinusi 
ir pamilusi, tą meilę galės ge
riau perduoti ir savo lietuvių 
kilmės mokiniams.

Jei vaikas, Amerikoje gimęs, 
kalba angliškai, tai natūralu, ir 
seselė mokytoja tą amerikietiš- 
kumo žymę turi palaikyti; bet 
jei vaikas yra lietuviškos kil
mės, reikia suprasti, kad jis tu
ri lietuvišką charakterį, kurio 
geras ypatybes seselė mokyto
ja turi iškelti ir palaikyti,- su
derindama lietuviškumą su ame 
rikietiškumu, nelaužydama vai
ko. Ji gali tai atsiekti įvairiais 
būdais: lietuviškais parengi
mais, dainomis, šokiais ir įvai
riais tautos papročiais. Ypatin
gai turėtų seselė mokytoja rū
pintis, kad vaikas susipažintų 
ir pramoktų savo tėvų kalbos; 
ne vien dėl to, kad tai yra viena 
iš seniausių ir gražiausių kalbų, 
bet todėl, kad tai yra raktas, 
kuris atidaro duris į tautos tur
tus, kurie žmogų praturtina ir 
jį papildo;

Seselė kaip vienuolė, remda
masi artimo meilės pagrindais, 
turėtų palaikyti ypatingą ryšį 
su kenčiančia, kankinių ir kata
kombų tauta; raginti savo mo
kinius meilę aukotis ir melstis 
už kenčiančią tėvynę. Daug, la
bai daug, priklausys nuo pačios 
mokytojos asmenybės. Jei ji pa
ti užsidegs tąja meile, uždegs ir 
savo mokinių širdis; jei ji pati 
karžygiškai aukosis, aukosis ir 
jie, ir kartu atsieks tą tikslą, 
kuriam tautų Viešpats mus su
tvėrė.

• Vladas Dubas, Lietuvos uni 
versiteto profesorius, mirė 1937 
m. rugpjūčio 3 d. Kaune. Taigi 
šįmet sukanka nuo jo mirties 
30 metų. Dėstė prancūzų litera
tūrą. Buvo lietuviškos enciklo
pedijos bendradarbis. Parašė ke 
lėtą mokslinių veikalų. Mirė 
Kaune, turėdamas 50 m. am
žiaus.
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LIETUVIŲ MOKSLO ĮSTAIGA
KUN. VYT. MKMftNAS

Šv. Kazimiero kolegija Romo
je paruošia lietuvius kunigus. 
Tos kolegijos rektorius prel. 
L. Tulaba buvo paprašytas pla
čiau painformuoti visuomenę a- 
pie tos svarbios lietuvių religi
niam ir tautiniam gyvenimui 
įstaigos darbą ir ta proga atsa
kė į keletą klausimų.

— Kada ir kokiomis aplinky
bėmis buvo įsteigta šv. Kazi
miero kolegija Romoje?

— Kolegijos formavimas pra 
sidėjo 1945 metų rudenį, kai iš 
Vokietijos į Romą studijų tiks
lu atvyko 20 kunigų ir 20 klieri
kų. Tuo pačiu metu Romoje vie
šėjo Kauno arkivyskupas ir met 
roipolitas J. J. Skvifeckas. Jis 
padarė pirmuosius žygius Vati
kane kolegijos steigimo reikalu. 
Šv. Sostas idėją priėmė palan
kai ir padėjo ją pamažu reali
zuoti. Pradžia buvo labai sunki. 
Teko prisiglausti Pietų Ameri
kos kolegijoje, kur buvome’ su
tikti ir priimti, deja, be didelio 
nuoširdumo ir meilės. 1946 mė

tis apaštalavimo darbui Lietu
voje, kada tai bus įmanoma. 
Kolegijos studentai lanko Ro
mos popiežiškus universitetus. 
Mokslas tęsiasi mažiausiai 6-ris 
metus.

— Kokius trūkumus bei kliū
tis sutinka kolegija vykdant sa
vo paskirtį?

— Daug yra sunkumų, ku
riuos turime nugalėti kolegijos 
gyvenime bei veikime. Esame 
be tėvynės: neturime tikro ir 
pastovaus užnugario. Mūsų kiek 
vienais metais sudaromoji pa
jamų ir išlaidų sąmata praktiš
kai yra akla. Remiamės pasiti
kėjimu į Apvaizdą ir į mūsų tau 
tiečių, gyvenančių išeivijoje, ge
rumą. Verčiamės iš aukų. Šiaip 
taip išsiverčiame, bet tai kainuo 
ja mums rūpesčių, neramumo 
ir didelių pastangų. Rūpesčių 
duoda mums ne -tik ekonominiai 
reikalai, bet taip pat ir pašau
kimų klausimas. Surasti ir at
kviesti iš tolimiausių pasaulio 
kraštų jaunuolius į Romą, kad

tų rudenį Apaštalų Sosto ir mū1 galėtų rengtis kunigystės dar- 
sų tremtyje esamų vyskupų, y-
pač arkiv. J. J. Skvirecko, pade
dami ir Amerikos lietuvių ku
nigų remiami įsigijome nuosa
vus — dabar turimus — namus, 
ir taip pradėjoftie savarankų 
kolegijos gyvenimą. 1948 metų 
gegužės 1 d. Jo Šventenybė po
piežius Pijus XII specialiu de
kretu kolegiją* oficialiai pripaži
no ir paskelbė.

PA2AISLIO STEBUKLINGOJI DIEVO MOTINA

i šeštadienis, rugpjūčio 31, 1957

• Sol. Stasys Baranauskas tai didelį įspūdį padarė vasaros riniame priede. Dalis šios studi- 
prieš porą savaičių grįžo iš Ita- sezono pastatymai imperato- jos buvo paskelbta Tautinių'šo- 
lijos, Romos, kur dainavimą stu riaus Carracalos maudyklėse, kių šventės Vadove. Šiam kul- 

1 dijavo pas M. Cascioli ir R. Pec Kaikuriuose pastatymuose da- tūriniam priede spausdinamoj 
eini. Cascioli yra žinoma Romoj | lyvauja lig) 1,200 asmenų. Žiū- ištraukoj autorė rašo apie skau 
dainavimo mokytoja, kuri yra rovų telpa 32,000, kurių daugu- tijos įnašą tautinių šokių popu- 
išleidusi žymų bosą Boris Chri- j mą sudaro turistai. ' larinime. Kurie tą straipsnį ga-
stoff ir mezzosopraną Rina Cor-
si. Christoff šį sezoną dainuos

......... . . , 'lėtų papildyti prisiminimais ar• J. L. Vmctumene surinko . , ■ . ...... ■ • ,i nuotraukomis, prašomi rašytit medžiagą ir paraše 120 psl. kny- . . .,o,„ „
Chicagos Lyne operoje, Pilypo Į ® ..... autorei 1216 S. 49 Ave., Cicero
vaidmenį Don Carlos. Solistas Mūsų tautinių šokių istori- gg, jįjarba Skaučių Seserijos 

niai bruožai”.džiaugiasi buvusiais studijų me
tais, per kuriuos jis įgavo daug 
patyrimo. Gyvenant užjūryje 
teko du kartus koncertuoti Vo
kietijoj ir Vasario 16 d. minėji
me Romoje, kuriame dalyvavo 
daug augštų Italijos valdžios 
bei diplomatijos korpuso atsto
vų. Solistas turi pasiūlymų dai
nuoti vokiečių operoj Wiesba- 
dene. Kultūrinė lietuvių veikla 
Europoj labai gyva; mūsų kul
tūrininkai nežiūrėdami trūku
mų, nuoširdžiai dirba. Gyven
damas Romoje sol. Baranaus
kas lankėsi eilėje italų puikių 
operinių pastatymų. Nepapras-

Knygos ištrauką vadijai, 1934 S. 48 Ct., Cicero 
spausdiname šios dienos kultu- 50, III.

Oftao lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 lr 4-—-7 vai. Trečlad. 

lr šeštad. tik 10—12 vai.

Tol REUanoo A-18H

DR. WALTER J. KIRSTUK
''BYT0JAS IR CHJRURU' 

v via vt>yx«».iA<»
3926 W*st 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P P-

— Kokia tiesioginė kolegijos 
paskirtis?

•
— Kolegijos pirmasis ir pa

grindinis uždavinys yra pareng
ti Lietuvai rinktinius kunigus. 
Visi stambesnieji katalikiškieji 
kraštai turi Romoje savo kole
gijas, į kurias yra siunčiami ga
biausi klierikai, kad jie čia tie
sioginėje šv. Sosto globoje ir 
priežiūroje būtų išauklėti, iš
mokslinti ir būtų Romos dvasia 
persiėmę kunigai. Šį tikslą turi 
ir mūsų kolegija.

— Kokius vaisins ši lietuviška 
įstaiga davė per pirmąjį savo 
dešimtmetį?

— Per šį laikotarpį iš viso į 
kolegiją buvo įstoję 85 studen
tai, kurių 47 klierikai ir 38 ku
nigai. Naujų kunigų įšventinta 
28. Augštą jį mokslą baigė: dak-

bui Lietuvoje, kada politinė pa
dėtis yra dar vis taip neaiški, 
nėra lengva.

— Ko kolegija laukia iš savo 
tautiečių tremtyje, atsižvelgiant 
į dabartines sąlygas bei politi
nes aplinkybes?

Kolegija yra visų lietuvių ben 
dras turtas. Ji-yra tartum maža 
katalikiškos Lietuvos salelė pa
saulio centrę. Visi todėl lietu
viai katalikai į kolegiją turi kaip 
teisių, taip ir pareigų.

Turiu pasidžiaugti, kad iki 
šiolei tremtyje ar išeivijoje esą 
lietuviai nuoširdžiai atjautė ir 
gausiai rėmė mūsų pastangas 
formuojant ir išlaikant šią 
mums visiems brangią įstaigą. 
Su giliu dėkingumu turėčiau mi 
nėti daugelį vardų, bet to ne
leidžia padaryti šio pasikalbėji
mo apimtis. Negaliu tačiau ne
paminėti pagrindinio ir didžiau 
šio mūsų geradario — a.a. 
Msgr. Ant. Briškos. Te gerasis 
Dievas atlygina jam amžinybė
je už visa gera, ką kolegija iš 
jo patyrė!

Mes tikime ir laukiame, kad 
ir ateityje visame pasaulyje iš
sklaidyti lietuviai bus solidarūs 
su jnumis: mus visokeriopai

KULTŪRINĖ KRONIKA

taro laipsniu — 29; licencijato rems- Esame reikalingi kaip me 
— 32; bakalaureato 7. 49 ku- džiaginės, taip ir dvasinės pa- 
nigai, buvę kolegijos auklėti- j galbos. Laukiame aukų, kad už- 
niai, dirba apaštalavimo darbą
įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Šiuo metu kolegijoje yra 19 stu 
dentų: 10 kunigų ir 9 klierikai.

Be šio tiesioginio auklėjimo 
darbo kolegija atlieka dar mū
sų tautos atstovavimo šv. mies
te ir prie Apaštalų sosto užda
vinį, kuris yra nemažiau svar
bus ir reikšmingas, kaip ir pats 
jaunos kunigijos rengimo ir auk 
Įėjimo darbas.

— Kas dabar ir kokiomis są
lygomis gali patekti į šv. Kazi
miero kolegiją?

— J kolegiją priimami lietu
vių tėvų vaikai iš viso pasau
lio, baigę vidurinį mokslą, t. y. 
lietuvišką gimnaziją ar tam ly
gų išsimokslinimą. Išimtinais at 
vėjais gali būti priimti turį A- 
merikos High School baigimo 
pažymėjimą. Kolegija, kaip aukš 
čiau minėjau, turi uždavinį pa
rengti Lietuvai kunigus, tėdėl 
tepriimame tik tuos kandidatus, 
kurie sutinka ir pasiryžta reng-

tektume kasdienės duonos. Pra 
šome maldų, kad Dievas siųstų 
daugiau pašaukimų, ir kad pa
jėgtume išauklėti gerų ir šventų 
kunigų Lietuvai, į kurios prisi
kėlimą mes tvirtai tikime.

Būtų labai gera, kad dides
niuose lietuviškuose centruose 
susiorganizuotų šv. Kazimiero 
kolegijos rėmėjų būreliai.
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OUR MINDS ARE IN 

THE GUTTER
(RAIN GUTTERS THAT IS)

Free Estimates 
On Alį Types of Gutters 

and Downspout Work
Remember too that we are ope n 

Mon. & Thun<. Kves.' ’til 9.
We featnre a complete line af Sheet 
Metai Suppties for do it yourself 

proįčcts.
SOUTHWEST METAL 

FABRICATION CO.
4417 S. Archer LA 3-0055 

Ext. DG for free esttmatc 
Your Local Sheet Metai Supply Store
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• Kun. V. Mincevičius, nenu
ilstantis lietuvių veikėjas Ro
moje, buvo išvykęs vienam mė
nesiui atostogų į Alpių kalnus, 
sveikatos pataisymui. Kun. Min 
cevičius yra Italijos L. Bendruo 
menės pirmininkas. Kunigas re 
daguoja Eltą italų kalba, iš ku
rios labai daug medžiagos ima' 
italų spauda. Kadangi kun. Min 
cevičius gyvena daugiau kaip 
20 m. Italijoj, puikiai moka ita
lų kalbą, yra daug išvertęs lie
tuvių prozos ir poezijos į italų 
kalbą, taip supažindindamas ita 
lūs su lietuvių literatūra. Nežiū
rint jauno amžiaus kun. V. Min
cevičiaus sveikata nėra gera ir 
reikalinga nuolatinio gydymosi.

• Dramos konkursas, kurį pa 
skelbė Clevelando LB apylinkės 
valdyba, susilaukė susidomėji
mo ir gauta visa eilė kūrinių, 
kurių tarpe yra ir visai gerų. 
Konkursas baigias rugsėjo 15 d. 
Konkurso komisijos pirmininkė 
yra Aldona Augustinavičienė, 
sekr. P. Mažeika. Premija bus 
įteikta spalio 13 d.

• Kun. L. Jankauskas (Jan
kus), dirbąs amerikiečių para
pijoj Los Angeles, Calif., vietos 
parapijos St. Joseph augštesnioj 
mokykloj, dėstąs tikybą, turi 
progos susitikti daugelį žinomų 
Holyvvoodo aktorių bei šiaip 
augštų asmenų. Amerikiečiai 
dažnai kapelioną kviečia, paskai 
toms, kurių jis skaito per sa
vaitę bent po kelias, priminda
mas Lietuvos ir kitų pavergtų 
tautų gyvenimą. Sakydamas 
amerikiečiams pamokslus nieką 
da nepraleidžia nepaminėjęs Lie 
tuvos ir jos nelaimės. Vien tik 
šiais metais skaitė apie 50 pa
skaitų amerikiečiams. Iš viso 
amerikiečiams yra skaitęs kele
tą šimtų paskaitų. Amerikiečių 
nuomonė Lietuvos atžvilgiu yra 
pasikeitusi, ir daugelis ameri
kiečių puikiai informuoti

• Prof. Ignui Štapeliui nori
ma kapuose pastatyti pamink
las. Profesorius mirė prieš dve 
jus metus ir palaidotas Chiea
goje, Šv. Kazimiero kapinėse. 
Paminklo statymo komitetą su
daro prof. St. Dirmantas, A. 
Gintneris, V. K. Jonynas, j. 
Kreivėnas, M. Laurinavičienė, 
J. Mulokas, J. Pautienius, kun. 
dr. J. Prunskis ir O. Talalienė.

• Dail. A. Krivickas yra su
projektavęs vaikų žaidimą “Ke
lionė į Lietuvą”, kuris manoma 
išleisti atskiru leidiniu.

^PrTvATeTbODERN "
NURSING HOME

Modern. privatūs namai sveikstan
tiems ligoniams senyviems, diabe
tikams, gydytojo pacijantams, ir 
gulintiems ligoniams. Prieinamos 
kainos. Registruotos gail. seseles 
prižiūri 24 vai. Didelis gražus kie
mas ir porčius. Namų aplinka.

MARIE’S NURSING HOME
2346 S. Union Ave. Blue Island, III. 

FUltoo 8-2242

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma 

081 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad tr
šeštad.

Rea. tel. GRovehUl 6-6608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

Tet ofise Ir buto OLympic 2-416*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rei. 1634 S. 49th Ave., Cicero

Kasdien 1-1 vai. lr 8-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Oftao telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzle 8-3868

0R. EMILV V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRUKGS 

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

Trečiad. tik susitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr ChlrurgS) 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South IVestrrn Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare: Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Re«. tri. IVAlbrook 5-8765

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedae - PruUvilas 

Ay&ralal-Protezai. Med. ban 
dažai. Spec. imgaltMi kojon 

(Arch Supports) Ir t- L 
Vai.: 9-4 ir 6-8 šeštadieniais 9-1 
ORTHOPED1JO8 TECHNIKOS LAB
2850 W. 63rd St, Chicago 29, Ui 

Tel. PRoepect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42517 W. 63rd St 
Ofiso tet REliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlll. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštad. parai sutarti

Oftao tel. CLlffslde 4-28*6 
RezldeneUos: LAfajette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Vai. kasd. 12—4 
Tet CEntral 6-2294

6002 West 16tll Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvmhall 3-0959
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

ę

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 8. Westem Ave. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. M A C I ū N A S
C H I R TJ R G A S

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES flf f*4?4 71 st- <71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., fiešt.

DR. ANNA BALIUNAS

NAMŲ RAKANDAI 
TELEVIZIJOS, RAMIOS 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ VALYTUVAI 

SKALBIAMOS MAŠINOS 
LAIKRODĖLIAI 
DEIMANTAI 
JEWELRY,'GINTARAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius - 

6322 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. h 7-8 vai. 
vak. šeštadieniais 10-x vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Oftao telefonas: PR 8-322*
Res telef. YVAlbrook 5-5076

------------------ ------------- -------, ketvlrtad.,
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

1 penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak. 
Atostogose iki 1 d. rugsėjo.

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

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfajette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 6-8048

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-V700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

TeL ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-61*3

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st tr Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. tr ketvirtad. 5—9 v. V. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

amz4// ototu t»okai-naujam npausttmo 
tisų METU MIT/HMAS-PIEUS IfTSĄtlNIN&AS PATAENA)OMAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILV Tel. WAIU>elt S-9209

Risiąs fepkmmo. “š
k IŠ TOU IP AUTI

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny- 
Ma, religiniai dalykai (devocionalaJJ, 
prekB* dovanom*.
2646 W. 69th St. RE. 7-1641

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonuctdt CAIumet 5-7237

•"H. oftao HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., pemtt. 1-4 lr 7-8 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8817 South Weetern Avenue 
Chicago 2*. lll 

telefonas REpubllc 7-4*00 
Rųddenda: GRovehlU 6-81*1

pasimatymai pagal sutarties

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 
apie 1450 kil. radijo stoties ketvirtadie- 

bolsevikų darbus pavergtuose Įniaia nu0 6 iki 7 val- vakare- 

kraštuose.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos Iki 110,000.60 —

Ir Paskolos Duodamos Nainy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Ave., Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArdg 7-0145

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS G LOAN ASSN. ,
1800 S. Halsted St., Chicago 8, Dl.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oftao tel. Virginia 7-0086

Rezldend joe tel. BEveriy 8-8944

Oftao HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Res. RE 7-4867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weat 71«t Street 
(71-oa lr Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šešadienials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St, Beverly Hills

VaT.: kasdien nuo 6 v. v. 4kl 9 v. vU 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto--BEveriy 8-8946

Tel. oftao PRoepect 6-*4OO
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičifltč)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
0248 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 susitarua.

Oflao HRmlock 4-6816 
Rez HEm lock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(prlešaia 6v. Kryžiaus llgonln*) 

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS
DR; J. A. PAUKŠTYS

> 4253 So. Whlpple Street
(Arti Archer Ave.) 

Valandos: nuo 10 Iki 12: 2—6;' 7-9. 
šeštad 10—12. Trečlad. uždaryta

LAfajette 8-4*4*.
Namų — CEdarsrest 8-7786

Tel. oftao Vlctory 2-1581
i Rez. Vlctory 8-O74I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

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

Oftao telef. Y Arda 7—1166
RetadenotJos — RTevvart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat SSth Street 
(kampan Halated lr 85-ta gatvl)

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 8-8888, res. RE 7-9198

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We*t OSrd Street

VAL kaadlen nuo 9—4 p p Ir 7:89
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECIALISTU 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—11 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

M

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 Sonth Halsted Street 
Kasdien 1—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—5 vai. vak.
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Oftao tel. Victory 2-1484. Resld. 8487 
W. 62nd 8t, tel. Reoobllo 7-8818.

Oftao telefonas — Riahop 7-2626

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Aveaue
(Kampas Kedzie lr Archer) 

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

DR. iltHAS RUDAITIS
SPEO. DHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftfl LIGOS 
2745 Wmt 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus llgonln* 
Teicf. REpuMIo 7-22*0 

VAL: Pirm., antr., Kevt.. penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryto lr nuo‘6:00—1:00. 
šešt. nuo 8:00—4:00, Trečlad lr
kitu laiku susitarus telefonu.

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

ketčis stiklas Ir ršmas 
4455 8. Ošliforuia A v*. .YA 7-7381
Vai.: lo ryto iki R vak. (trečlad. už
daryta), iettad. 10 ryto Iki B V, p. p.

Tet. oftao PR. 3-6446, rez. HE.4-SI66

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 We*t Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 va 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tet. oftao CA 6-0267, rea PR. 6-066* 

Rezid. 6600 8. Arteslan Ave.
VAL 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 26 metų patyrimo
Tel. VArds 7-182V

Prttatko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 8, nuo 6 Iki 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ii 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kurt. 

yra priežaatts galvos skaudšjlmo be) 
svaigimo tr skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys 
t*. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashland Ave.
Tel. Y Ardu 7-1S73 

Vai. 1D:DO Iki 7 V. vak. šeštad. 10;V* 
Iki t vaL Sekmad. lr treč, uždara.



šeštadienis, rugpjūčio 31, 1957

LITERATOROS NAUJIENOS LIETUVOJ
B. BABRAUSKAS

“Lietuvos liaudies rašytojas’ 1955 m. pasirodė jos apysaka 
“Gyveniman išėjus”, kur vaiz
duojami jaunos gydytojos Orin- 
taitės pirmieji profesinio darbo 
metai provincijos užkampyje. 
Toji gydytoja, žinoma, parody
ta ideali tarybinė pilietė, pavyz
dys visiems gydytojams. Kai 
toji apysaka buvo išversta į ru
sų kalbą, Maskvos H-osios in
fekcinės ligoninės kolektyvas,! 
“kuriame dirba apie 200 įvai
raus amžiaus medikų”, pakvie
tė Halina Korsakienę “į jos kny 
gos konferenciją”. Ir ką gi: to
je Maskvos medicinos darbuo
tojų konferencijoje “autorei bu- 

| vo prikišta, kad ji per mažai pa- 
11 vaizdavo puikią Lietuvos gam

tą, lietuvių liaudies papročius, 
o tai būtų labai įdomu kitų tau
tybių skaitytojams” (Literatū
ra ir Menas, 1957. VI. 29). Štai

Lietuvos Augščiausios Tary
bos prezidiumo nutarimu įsteig 
tas “Lietuvos Liaudies rašyto
jo” garbės vardas. Tai yra reik 
šmingiausias “respublikinis” ra 
sytojui suteikiamas laipsnis. Pir 
mas tos rūšies vardas suteiktas 
A. Vienuoliui - Žukauskui 1957.
IV. 7 d., minint jo 75 m. sukak
tį. Dabar, A. Vienuoliui mirus, 
reikia laukti šį “garbės vardą” 
suteikiant kuriam kitam. Atro
do, jis turėtų Jekti iš eilės V.
Mykolaičiui - Putinui po to, kai 
bus baigtas rašyti antrasis “Su 
kilėlių” romano tomas. Bet per
daug nenustebtume, jeigu jį 
gautų, pavyzdžiui, J. Baltušis, 
kurį Literatūros ir Meno kriti
kas V. Kubilius, lygindamas su
V. Mykolaičiu, šitaip išaugština:
‘“Sukilėlių piešinys neturi tokios 
stichiškos vaizdingumo jėgos 
(!) kaip... J. Baltušio proza”.

Iki šiol sukaktuvininkams 
buvo teikiami žemesnės rūšies
garbės yardai, būtent. 'liaudies papročius aprašyti,
vos nusipelnusio meno veikėjo

Vieną įskųsdamas, apspiauda- ▼ “Nuostabus bičiulis”, Nare- 
... . , ■ • • T • i i ' /mas kitą— čionio sceninis feljetonas pas-

Pne ? priėjo ry iniai ie u- “trečiafronto” keliu į Roza- tatytas Kauno muzikiniame tea 
vos rašytojai, jeigu bijo net pu. /u įš Režisavo H
kią Lietuvos gamtą pavaizduo- Ir kiaulėms uodegas mazgys
ti! Rusai gėdina lietuvius rašy
tojus, kad šie bijosi net lietuvių Q publicistai ig storų žurnalų> F* Navicka8’

garbės vardas” (jį gavo pvz. 
Marija Lastauskienė 85 m. pro 
ga, Jonas Šimkus 50 m. proga 
ir kt.) arba “Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinas” (šitoksai 
ordinas suteiktas Jievai Simo
naitytei 60 m. sukakties proga). 

Kitų respublikų pavyzdžiu...
1957. VIII. 24 d. Drauge bu

vo plačiau paskelbta apie lite
ratūros premijas Lietuvoje. Ga
lėjo susidaryti įspūdis, kad tai 
yra savitas Lietuvos komunis
tų partijos žygis, panaudojant 
atskirų respublikų “kultūrinę 
laisvę”. Deja, taip gerai dar nė
ra. Kad toks leidimas ar įsa
kymas gautas iš Maskvos, ma
tyti iš to, jog tuo pačiu metu ir 
kitose respublikose panašiai pa 
sielgta. Pvz. Gudijos respubli 
kos Ministrų Taryba taip pat 
įsteigė kasmetines literatūros 
premijas: dvi po 25,000 rublių. 
Tik gudai “drąsesni”, būtent: 
jie premiją už geriausius poezi
jos ar dramaturgijos kūrinius 
pavadino savo poeto Jankos Ku 
palos vardu, o prozos ar litera
tūros kritikos premiją — savo 
rašytojo Jakūbo Kolaso vardu. 
Lietuvos komunistai nedrįso 
premiją pavadinti, sakysim, 
Maironio ir Vaižganto vardu, o 
Montvilos ar Cvirkos vardu pa
vadinti premiją, žinoma, nesu
tiko patys Lietuvos rašytojai.

Broliai latviai pirmesni

Nežino, kas jų vardu parašoma;

Vilniuje leidžiamas specialiai 
užsienio lietuviams toks orga
nas Tėvynės Balsas. Jame dau- 
giasia rašo profesoriai, meninin 
kai, rašytojai, o kartais ir se
nutės motinėlės, kurios gal ir 
plunksnos nenuvaldo... Tie ra
šiniai rašomi vienu trafaretu: 
autorius pasisako apie savo da
bartinį gyvenimą ir darbus, 
šviesiai papiešta tarybinę sant
varką, po to pavieniui ar urmu 
visus “sąžiningus, dorus, nuo
širdžiai mylinčius savo Tėvynę, 
karo audrų nublokštus emigran
tus” kviečia grįžti “į brangiuo
sius gimtuosius namus”.

Neseniai Nepr. Lietuvos sa
vaitraštyje skaitėme vieno Vil
niaus studento laišką, kuriame 
jis tvirtina, kad tie, kurių var
du rašomi šitokie straipsniai 
Tėvynės Balse, paprastai jų nė 
nemato, o ir pats tas laikraštu
kas nuo Lietuvos gyventojų 
griežtai slepiamas. Kad tai yra 
tiesa, puikiai matome iš T. B. 
Nr. 8, kur Kazio Plačenio var
du išspausdintas Žodis iš Lie
tuvos uostamiesčio. Kas gi pa
tikės, kad pats K. Plačenis su
gebėtų apie save tokias nesąmo
nes parašyti, būtent: “kai maž
daug prieš dešimtį metų man 
teko rašyti romaną Pulkim ant 
kelių ...” Taigi ne tik ne prieš 
10, bet daugiau negu prieš 25 
metų jis iš tikrųjų rašė tą ro
maną. Nejaugi tarybinėje sant
varkoje rašytojui atmintis su
sisuko ?!

Latvijos valstybinė leidykla 
neseniai išleido Latvių literatū
ros kritiką I tomą, kuriame iš
spausdinti žymesni latvių kriti
kos straipsniai, paskelbti 1874
— 1904 m.; kartu įdėta ir to 
laikotarpio latvių kritikos ap 
žvalga. Antrąjį tomą, kuris pa 
sirodys dar šiemet, nedarys 
1905 — 1919 m. spausdinti kri
tikos straipsniai, III-ąjį — 1920
— 40 m. ir tik IV-tasis tomas 
bus skirtas sovietinei latvių li
teratūros kritikai.

Įdomu, ar mūsiškis K. Korsa
kas su savo mokinių būriu iš
drįs sudaryti lietuvių literatū
ros kritikos rinkinį. Pirmajame 
tome lauktume Basanavičiaus, 
Šliupo, Kudirkos, Vaižganto ir 
kitų spaudos draudimo meto kri 
tiku; antrąjį turėtų sudaryti A. 
Jakštas, tas pats Vaižgantas, 
Radzikauskas, Puida, Čiurlio
nienė ir kiti; nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio kritikai 
Mykolaitis, Sruoga, Brazaitis, 
Vaičiulaitis, Grinius, Juodelis, 
Aistis, Vykintas ir kiti įeitų į 
Ill-iąjį tomą, o jau K. Korsakas 
su Venclova ir jaunesnieji jų 
palydovai sudarytų tarybinės 
kritikos tomą. Kažin ar sulauk
sime šitokio daikto?

Latviai, beje, jau išleido ir 
Latvijos teatro istoriją, nese
niai pasirodė ir teatro almana
chas, o mūsiškiai dar tik ruošia 
medžiagą . .. Lietuvos teatro 
istorijai.

Rusai pasigenda lietuviškumo!
Galina Korsakienė (kritiko 

žmona), nepriklausomos Lietu
vos laikais išvertusi porą kny
gų į lietuvių kalbą, po karo pati
ėmėsi tarybinės beletristikos. į

P. Cvirka ar A. Rūkas?

Pergalės Nr. 5 • išspausdintas 
eilėraštis vardu Baisusis vėžys 
Morino ežere. Eilėraštis skys
tas, ištęstas, jo turinys nukreip
tas prieš hitlerizmą. Žurnale 
skelbiama, jog tai esąs nespau
sdintas Petro Cvirkos eilėraštis, 
tačiau nėra visai aišku, kas yra 
jo tikrasis autorius. Pati Per
galės redakcija prie eilėraščio 
pridėtame prieraše šitaip sam
protauja: “Nors eilėraštis pasi
rašytas A. Rūko, bet atsime
nant faktą, kad P. Cvirka daž
nai savo draugams pasakodavo 
Morino ežero legendą ir kad šia
me satyriniame eilėraštyje aiš
kiai pajuokiamas išgama B. 
Raila (nagi ir padorumas Per
galės redaktoriaus J. Šimkaus 
— šitokiu epitetu pagerbti savo 
buv. Tr. Fronto kolegą! — B. 
B.), — to eilėraščio autorius 
tikriausiai yra P. Cvirka”. Kad 
Petras Cvirka įvairiais slapy
vardžiais vienu metu bendradar 
biavo tautininkų Lietuvos Aide, 
žydų Sekmadienyje ir įvairiuose 
komunistinio pogrindžio laik
raštukuose, tai visi žinome; bet 
kad jis būtų rašęs A. Rūko sla
pyvardžiu, to dar negirdėjome. 
Laukiame, kad poetas Antanas 
Rūkas šią įdomią autorystės by
lą išdėstytų viešai.

Skaitytojų domesiui paten
kinti šičia išrašome to “istori
nio” eilėraščio du baigiamuo
sius posmus:
Tasai, kuris slidžiais karjeros 

/laiptais lipa,

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

PAŽAISLIO VIENUOLYNAS Iš ORO

Vancevičius, dekoracijas piešė

▼ Adomas Lastas, senesnės 
Kurie šiandien Rambyne geria kartos poetaS) atėjęs į lietuvių

/alU, literatūrą, 1910-11 m., Lietuvo
Net savo vardo neparašys —
Taip jų galvoj susimaišys. rlnkti„ė-. Recenzentai Li-
Kas bus, vyručiai, kai Monno ,

z .. i teraturoj ir Mene rašo, kad poe 
V6Z'S tas buvęs antiklerikalas ir anti-

je išleido eilėraščių rinkinį Poe-

Iš ežero išlįs?!

Eilėraščio datos nėra, bet 
greičiausiai jis bus parašytas 
1939-40 m., kai P. Cvirka su A. 
Rūku turėjo progų bendrauti 
Kaune.

Okupuotoje Lietuvoje
▼ Prof. V. Mykolaitis-Putinas

Tėvynės Balso Nr. 13 (š. m. lie
pos mėn.) į korespondento klau
simą “Ką profesorius norėtu
mėte pasakyti emigracinės mū
sų literatūros atstovams?” ši
taip atsako: “Aš esu giliai įsi- 
tįkinęs, kad visi lietuviai, kokios 
profesijos jie bebūtų ir kur be
gyventų, turėtų dirbt i Lietuvoje 
ir gyventi bendrą likimą su visa 
tauta. Nutolę nuo gimtojo ka
mieno, jie anksčiau ar vėliau 
Lietuvai bus žuvę. Mi*s esame 
maža tauta. Mums brangus kiek 
vienas postas, kiekviena žemės 
pėda. Tai bendras principas. 
Kaip jį įgyvendinti, kad lietuvis 
savo krašte turėtų vietos ir duo 
nos, rūpinasi tie, kurie gyvena

fcuržuijininkas.
▼ Dail. A. Žmuidzinavičiaus

paveikslų albumą išleido Vilniu
je. Leidinys turi 157 psl. Jame 
telpa 115 peisažų ir portretų. 
Apie tarybinio laikotarpio pa
veikslus recenzentai sako, kad 
jie jam nepa*rykę išspręsti. At
rodo, kad sunku dailininkams at 
vaizduoti griaunamą Lietuvos 
ūkį.

▼ Juliaus Janonio raštų dvi
tomį išleido bolševikai Lietuvo
je. Apie jo kūrybą “Tiesos” kri
tikas Jonynas sako: “Daugelis 
jo posmų ir šiandien, kai tarp
tautinis imperializmas vis atvi- 
'riau ir akiplėšiškiau ruošiasi 
naujam atominiam karui, skam
ba lkbai aktualiai ir visiškai tin 
ka sužvėrėjusiem karo apašta
lams demaskuoti”.

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

6402 S. Falrflehl Ave., Chicago 20 
Tel. HEmloek 4-8037

....... , i Vertimai — Pilietybė — Laiškai
Lietuvoje ir kurių rankose yra duoda pamokas. Prieš karą baigęs 
lietuviu tautus ateitis. Mes tu-j
retume jiems padėti”.

j-čias augštuH, durys po kairei, ar. 
63-čtos gatvSs lr California Ave.)

Nusikaltimai Amerikoje
Amerikoj nusikaltimų pada

roma vienas per 14.9 minutės. 
Vienas nužudymas įvyksta kas 
40.3 min., vienas išprievartavi
mas įvyksta kas 29.4 min., vie
nas plėšimas kas 8.8 min., viena 
vagystė kas 1.12 min., viena 
smulki vagystė kas 25.6 sekun
dės, viena auto vagystė kas 2.31 
minutės.

Newmano premija
Carlton J. H. Haynes, istori

kas, buvęs Amerikos ambasado
rius Ispanijoje, gauna Kardino
lo Nevmano premiją iš New- 
man garbės draugijos, kurios 
suvažiavimas įvyksta rugsėjo 
31 d. Istorikui pripažįstami nuo 
pelnai isto’rijoje.

Seni archyvai
Londono miestas labai rūpes

tingai saugo savo archyvus. Tu 
rimą dokumentai net iš 1252 
metų, taigi — archyvas apima 
septynis šimtmečius.

Profesoriaus mintys teoretiš
kai teisingos, tik visa bėda, Rad 
Sniečkus, Paleckis, Preikšas, Zi
manas ir kiti, kurių rankose yra 
lietuvių tautos dabartis (ne atei
tis!), nepasistengia taip, kaip 
tai yra padaręs gen. Sikorskis' 
1941 m. lenkams, ištremtiems į 
Sibirą, būtent: negrąžina šimtų 
tūkstančių lietuvių iš Sibiro, o 
ir grąžinamiesiems nevisada pa
rūpina vietos ir duonos... Prie
šingai, ir toliau kasmet tebe- 
siuntinėja niekuo nenusikaltu-į 
sius jaunuolius iš Lietuvos į pla
čiąją Tėvynę” svetimų dirvonų 
plėšti. O kad jie beplėšdami nu
stoja sveikatos, to Lietuvos val
dovai tarytum nemato. Rusiški 
plėšiniai, mat, brangesni už lie
tuvį (b).

▼ V. Va rilį ir Vytautą, Selrijį
“Tiesos” 148 nr. aprašinėja kaž
koks Stasys Šarūnas. Jis mini 
Draugą, pasinaudodamaš Drau
go bendradarbių pasisakymais, 
visus mūsų veikėjus išvadina po 
litiniais lavonais. Matyt bolše
vikams vis dar labai liūdna, kad 
lietuviai laisvajame pasaulyje 
kovoja už Lietuvos išlaisvinimą 
ir atskleidžia visus melus, ku
riais prisidengę bolševikiniai 
raudonieji buožės išnaudoja lie
tuvių liaudį.

K
▼ J, Kuzminskio raižinių cik

las “Vilnius” išėjo iš spaudos 
okup. Lietuvoje. Leidinyje telpa 
18 atvirutės formato raižinių, 
kurių dauguma vaizduoja Vil
niaus architektūros paminklus. 
Atvirutėse pažymėta lietuvių, 
rusų, anglų ir prancūzų kalbo
mis vaizduojamo objekto pava
dinimas.
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LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS TAUTIEČIAMS, 
KURIE SIUNČIA SIUNTINIUS 

Į LIETUVĄ ARBA Į KITUS KRAŠTUS
Tur būt Tamstoms jau yra žinoma, kad pagal naują potvarkį 

vartotų daiktų siuntimas į Lietuvą yra uždraustas. Esant tokiai 
padėčiai, mes patariame dar kartą mieliems tautiečiams įsitikin
ti,, kad greičiausias ir ekonomiškiausias būdas, norint padėti savo 
artimiesiems, yra bendradarbiaujant su mūsų — lietuviška įstaiga.
1. Per mus Jūs galite išsiųsti savo sudarytą siuntinį iš bet kokių 

daiktų. Tie, kurie gyvena toliau, prašome siųsti siuntinius mū
sų adresu paštu, pridedant sąrašą daiktų ir pažymint jų kai
nas. Mes padarysime visą reikiamą apskaičiavimą ir prisiusi
me Jums sąskaitą, kurią gavę, apmokėsite. Tai sutaupys Juųjs 
daug hrangaus, kurį Jūs be reikalo leidžiate, stovėdami eilėse, 
kada vežate patys siuntinius į kitas firmas.X * #

2. Negaiškite taip pat laiko, vaikštant po taip vadinamas “pigias” 
krautuves, perkant įvairius daiktus siuntiniui sudaryti. Pas mus 
Jūs galite pirkti kas tik Jum# patinka ir viską gausite ur
mo kainomis. Pavyzdžiu Jūs galite užsisakyti tris geros rūšies 
vilnones medžiagas, vyriškiems, moteriškiems kostiumams, ar
ba paltams ir tos trys medžiagos — iš viso 10(4 jardų, įskai
tant visas pristatymo išlaidas ir siunčiant oro paštu, kainuoja 
tik 50 dolerių. Prašome įsidėmėti, kad ,tai yra pats geriausias 
ir pigiausias apsieinantis siuntinys kokį Jūs galite sudaryti už 
50 dolerių.

3. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. Jei Jūs 
neturite recepto,- prašome parašyti smulkiau apie asmenį ir jo 
negalavimus ir Jūs galite būti užtikrinti, kad Jūs gausite ge
rą patarimą, kuris Jums bus suteiktas nemokamai.

4. Visų rūšių maisto siuntinius mes siunčiame iš Švedijos. Kai
nos yra prieinamos, o pristatymo laikas labai greitas. Siunti
niai pasiekia Lietuvą per 10 dienų ir jų pristatymas “yra pilnai 
garantuotas.

5. Jei Jūs norite pasiųsti saųo giminėms akordeoną, dviratį, laik
rodį medicinos įrankius, siuvamą mašiną, odas arba. bet ko
kį kitą daiktą, ,mes su malonumu pranešime Jums tų daiktų 
kainas. Prašome taip pat įsidėmėti, kad per mūs Jūs galite 
labai pigiai užsakyti foto aparatus, kuriuos pasiusti mes gali
me be jokių kliūčių.

Jei noritė bet kokių informacijų — kreipkitės į mus. 

Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN BOOK C0 
22 Chapin Place

Hartford 14, Conn. Telef. CHapin 6-4773
ANTANAS USTJANAUSKAS, 

Direktorius

H

PERSPĖJIMAS
MES pastebėjome, kad ir vėl kaikurios nepatikimos firmos skel

biasi priimančios dovanų siuntinius j U.S.S.R.
Turime pareigą pranešti visiems siuntinių siuntėjams,, kad vi

sos taip vadinamos agentūros ir jų skyriai (su-agencies) yra pa
naikinti ir kad siuntiniai tegali būti siunčiami tiktai per Intuorist, 
Moscow oficialiai įgaliotas firmas, kurios turi teisę išduoti leidi- 
mus-“licenses”.

Kad apsaugojus jūsų gimines Lietuvoje ir jus pačius nuo per- 
didelių išlaidų sudarytų įvairių tarpininkų-“middlemen”, būkite tik
ri, kad firma, per kurią jūs siunčiate savo

DOVANŲ SIUNTINIUS 
Į LIETUVĄ, U.S.S R.

yra atsakominga firma, turinti neabejotiną reputaciją ir turinti 
oficialų įgaliojimą priimti tokius siuntinius.

Mes esame šiame biznyje jau suvirš dvidelšimts penlkeri me
tai, ir mes didžiuojamės dešimtimis tūkstančių savo patenkintų kli- 
jentų. Bet kokie dovanų siuntiniai pristatyti bet kurioje žemiau 
išvardytoje įstaigoje yra siunčiami

TIESIOG Į U.S.S.R.
BE JOKIŲ TARPIHIHKŲ

Šitaip sutaupote laiką bei pinigus, išvengdami ekstra išlaidų 
bei jiems pelno.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
4102 Archer Ave. 

Chicago 32, III. 
FRontier 6-6399

716 Walnut St. 1991 Broadvvay
Philadelphia 6, Pa. New Ydrk 23, N.Y.

LOmbard 3-3455 LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave. 
Detroit 10. Mich. 
TAshmoo 5-7560

1165 E. 71st St. 
Cleveland 3, Ohio 

llah 1-0807

SOUTH CHICAGO’S NEWEST 
WALK-IN YARD

EYERYTHING FOR BUILDING
ALSO

PAINT AND HARDWARE
PERSONAL — INDIVIDUAL — SERVICE 

FREE DELIVERY

DIXON LUMBER & SUPPLY COMPANY
9645 TORRENCE AVENUE RE 1-2301

Chicago, Illinois, Dept. MF

SKAUDA GALVĄ?
Chiropraktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams — įskaitant ir migrenos agoniją.

Kreipkitės į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priežas
tis ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti 
pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. L-106 Denver 20, Colorado

ANKSTI KĖLĘS, JAUNAS VEDĘS,

PAS RUDAITĮ
PIRKĘS — NESIGAILĖSI!

Visos prekės tik geriausiy Amerikos fabrikų. 
Kainos žemiausios visoj Chieagoj.

a

★ ★
v

3 dalių sofa ir kėdė nakčiai dvi lovos dabar tik $ 99.00 
Skalbimo mašinos, 10 svarų skalbia į 30 minučių, tik $ 89.00 
Virimui parcelano pečiai ............  ................................. $ 89.00
5 dalių fonmica viršum virt stalai, įvairių spalvų, tik $ 39.00
Komodos baltinių sudėjimui, tik .......... ..................... $ 29.00
Rūbų spintos ...................................................................... $ 19.95

Šaldytuvas 8 cub. pėdų Admiral, Westinhouse......... J 159.00
Knygom spintos studomom stiklo durim................... J 29.00
Vatiniai matracai ............................................................... J 13.50
7 dalių valgomo kambario baldai su formica viršum $ 99.00 
Sofa ir fctelin svečių kambariui puikiausių spalvų J 150.00
Kavos staliukai, formica viršum ........  ......................... $ 9.50
Kilimai 9x12 Bigel1ow ar Alexander Smith, tik .... J 39.50 
Gėlėms staliukai ąžuolo ar riešuto spalvos . ■ ........... $ 2.50

Ne tiesa, kad reikia daug pinigų įsigyti baldus. Tik reikia 
žinoti, kur juna pirkti.

MAJOR FURNITURE,
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

INC.

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai.

Liepos ir rugpjiūčio mėn. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.
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MŪSŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ISTORINIAI 
• BRUOŽAI

L. VA1CICN1ENI!:,, Cicero, III

Lietuvos Skautų sąjunga 
Skautų įsipareigojimas tar

nauti tėvynei negali būti atsie
tas nuo tėvynės kultūrinių ver
tybių ugdymo, papročių, tradi
cijų puoselėjimo.

Nuo pirmosios draugovės įsi
kūrimo Vilniuje (1918 m.) žy
giuoja ir lietuviškas šokis. 
Skautavimo kelias atskleidžia 
labai palankias aplinkybes lietu 
viškiems žaidimams ir šokiams 
reikštis. Kasmetinės stovyk
los, laužai įvairiomis Sąjungos, 
tautos, valstybinių švenčių pro 
gomis neapsieidavo į progra
mas neįpynę tautinių šokių. Ei
liniuose pasilinksminimuose vy
raudavo taip pat lietuviškieji.

Kiek, kame, kieno būdavo šo 
karna, neįmanoma čia visko su
rašyti. Didesnieji šokėjų sambū 
riai reikšmingesnėmis progo
mis parodo, kad buvo šokama 
tautiniai šokiai ir mažesniuose 
vienetuose.

1938 m. liepos mėn. Skaučių 
Seserijos tautinės sukaktuvinės 
stovyklos metu (20 metų Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mo ir LSS įsikūrimo) Pažais
lyje, kurioje stovyklavo 8 val
stybių (be Lietuvos) skaučių 
vienetai, programose vyravo 
tautiniai šokiai. Sūdavos rajo
nas, vadovaujamas skautininkės 
J. Vaičiūnienės, vieną sekmadie 
nio popietę pavaizdavo specia
liai reprezentacijai paruoštas 
Lietuviškas Vestuves. Jose bu
vo įjungti 5 tautiniai šokiai: tė
vų, jaunosios, pasekėjų, kriu
kininkų ir bendras šokis. Krai- 
tininkai buvo atvažiavę ūkinin
kai su ilgavežimiu tokiu, kaip 
Sūduvos krašte veža kraičius. 
Užsienietės viešnios išsivežė 
daug jų pačių padarytų nuo
traukų į savo kraštus ir jas pa 
skleidė skautiškoje ir bendroje 
spaudoje

Visos stovyklos didžiuliam 
simboliškam istoriniam pasiro
dymui, kurio pastatymu rūpi
nosi sktn-kės VI. Arminaitė ir 
I. Barniškaitė - Jonaitienė, tau
tiniai šokiai skaučių instrukto
rių išmokyti tuntuose. Pasiro
dymas paruoštas. Ąžuolyne įvy
ko repeticija. Bet Kūno Kultū
ros rūmų vadovybė atšaukė lei
dimą veikalą pastatyti Kūno 
Kultūros rūmų aikštyne, nes 
tas aikštynas buvo pradėtas 
rengti Tautinei Olimpiadai (lie
pos 17 d.). Nors stovykla tuo 
veikalu nebuvo apvainikuota, 
bet tautinių šokių pasirodymui 
ruošimu pačių šokių kelyje pa
sistūmėta priekin.

1939 m. tos pat vestuvės, or
ganizuojamos sktn. N. Grigalių 
nienės, pavaizduotos Karių Ra
movėje Kaune. Čia pulkaunin
kais ir kitais vaidintojais buvo 
apie 80 Karo Mokyklos kariū
nų, skaučių, mokytojų ir kele-' 
tas birutininkių. Sušokta kele
tas šokių. Pelnas paskirtas iš 
Klaipėdos krašto atbėgusiems 
šelpti.

Tautiniai šokiai į užsienį
Lietuvos skautija, būdama 

kartu ir Pasaulio SS narys, tu-
....................... - ' iK. Į

SOPHIE B A I, C U S 
RBDIO PROGRAMA

IS WOEP atotle* — Banga 1880 
PTRMAD7ENTO va K. nuo 7—P « 
NTTO PIRMAD. IKI PENKTaD 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
SESTA D. R: 80 Iki 9:80 ryte •

. MFKMAD. S:S4»—8:80 v. r. M atotle*- 
WOPA _ 1IOO Idl.

7159 So MAPbEWOOD AVĖ 
Chicago 29. IU. HEmloek 4-2418

rėdavo nemaža progų ir parei
gų dalyvauti užsieniuose tarp
tautiniuose sąskrydžiuose, sto
vyklose, kursuose.

1933 m. Šveicarijoje skaučių 
tarptautiniuose namuose skau
tininkės Elena Barsčiauskąitė 
ir Blynaitė šoko suktinį, stai
giai kitų tautų dalyvių iškvies
tos. Sako, laimė, kad turėjusios

J. L. Vaičiūnienė

tautinius drabužius. 1934 m. 
ten pat Vadovių kursuose šoka 
mūsų delegatės —- skautininkės 
Lidija Čepienė, Liza Venslaus- 
kaitė ir Domininką Kesiūnaitė. 
1935 m. ten pat — skautinin
kės dr. Aglinskienė, Giedrė 
Zmuidzinavičiūtė. (Vadovių kur 
sai vykdavo kas metai, į ku
riuos buvo siunčiamos mūsų 
delegatės).

Skautai, vykdami į tarptau
tines skautų stovyklas, vežda
vosi, kartais, ir moteriškus tau
tinius drabužius, kuriais smul
kesnieji apsirengdavo, kad be
šokdami tautinius šokius suda
rytų normalias poras.

Užsieniuose tarptautinėse sto 
vykiose šokta šiose vietose: 
Anglijoje, Čekoslovakijoje, Da
nijoje, Prancūzijoje ir Vengri
joje.

Pažymėtina skaučių • vadovių 
išvyka 1937 m. vasarą į Pa

Jei tenka kenljtl nno iiikleUJnstų

KORNŲ (nuospaudų)
Ir nootrynų, tai vartokite nauji) 
Ir skubų .skauamų naikintoją 
X - IT. RonkutS kalimom tik 
«i .00 Jfisų ap, linkta drugatoryje.

Galima rauti Alone valatlntae: 
Union Druja, 3469 8. Halsted 
Prėskus. 11012 S. Michigan 
I2rd St. Store, 2726 W. 42rd 
J A J, 2557 W. 69th 
Charles, 6460 S. Kedzie 
Nieks, 6668 8. Kedzie 

Archer Big Store, 4198 8. Archi r 
Cragln. 6100 Grand Avė. 
Roman’*, 8000 W. 59th 
Maranda's, 2659 W. 68rd 

Vanek, 6010 W. 28th St.. Cicero 
Dargia, 2425 W. Marquette Rd. 
Chochola. 8758 W. 26th 8t.

JAUNOSIOS LIETUVOS SĄSKRYDŽIO SOKfiJAI 1937. VI. 29 D. PASIRUOŠĘ ŠOKTI KALVELĮ, KAUNE, P. VILEIŠIO AIKŠTĖJE.

ryžiaus Tarptautinę Pasaulinę 
pąrėdą, kurioje dalyvavo ir Lie
tuva.

Vyr. sktn. M. Avietėnaitės 
iniciatyva suorganizuota skau
čių vadovių 15 asmenų ekskur
sija (yra išlikęs ir vardinis są
rašas). Drabužius parūpino M. 
Avietinaitė iš P. Galaunės rūbų 
rinkinio. Šokius išmokė M. Ba
ronaitė ir sktn. Kazakaitytė. 
Šokta jaunimo paviljone Blez
dingėlė, Kepuraitė, Kalvelis, Suk 
čius ir Kubilas. Šokių vadovė 
buvo sktn. Kazlauskaitė, o eks 
kursijos vadove sktn. Magda- 
lenda Barniškaitė. Tarp kitų tau 
tų šokių laimėta pirmoji vieta. 
Šokėjos rodėsi tautiniais rūbais 
apsirengusios ir už parodos ri
bų. Publika atminimui nukarpė 
kaspinus. Šokėjas lydėjo posa
kis “tres joly” — labai gražu.

Spauda buvo išmarginta vi
sos grupės ir atskirų šokėjų nuo 
traukomis.

Po to ambasadorius Prancū
zijoje P. Klimas atsiuntė Sese
rijai padėkos laišką. Užsienių 
reikalų ministras D. Zaunius iš
sitarė, kad šokio kalba skautės 
popularino Lietuvos vardą dau 
giau, negu atstovybės.

1939 m. grąžinta Lietuvai jos 
senoji sostinė Vilnius. Iš Kau
no į Vilnių perkėlus kaikuriuos 
universiteto skyrius (fakulte
tus), studenčių skaučių draugo 
vė ėmėsi iniciatyvos organizuo
ti tautinius šokius. Būrelis su
organizuotas 1940 m. vasario 
mėn. Jam vadovavo k. k. stu
dentė Genė Dumčiūtė, grojėju 
pakviestas; studentas humanita
ras Vytautas Černiauskas. Tau
tinius drabužius įtaisė univer
sitetas.

Po poros savaičių būrelis jau

talkininkavo studentų 
muose ir vakaruose.

1940 m. birželio mėn., užėjus 
bolševikams, uždarius visas stu 
dentų korporacijas, būrelis pra
dėjo bendradarbiauti su univer 
siteto choru. 1941 m. gegužės 
mėn. abudu vienetai pakviesti 
išpildyti programą Pavasario 
šventėje.

Bolševikams suėmus Černiau
ską, būrelio šokiams grojo stud.
Domas Matutis.

1941 m. birželio mėn. pradžio 
je suruoštas koncertas Verkų 
dvaro darbininkams, o birželio 
14 d. (išvežimų dieną) Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje.

Prasidėjus karui (1941. VI.
22), vasarą koncertuojama ligo- sįų susirinkimo

rengia- lis viešai pasirodė 1942 m. lap- Juozo Savicko, Miko Kemėžio, i Po 4 savaičių atostogų daly- 
| kričio mėn. 14 d. Vilniaus uni- Bronės Jameikienės ir Felės viai vėl susirenka ir, pasikvietę 
versiteto didžiojoje auditorijoje Savrimavičiūtės ir toliau dirbo M. Baronaitę, ruošia per pietų
per studentų literatūros vaka- Vilniaus Priešgaisrinės apsau 
rą. Tą pat žiemą užmegzti ry- gos tautinių šokių būrelio var-

pertraukas koncertus darbinin
kams, ligoniams, sužeistiems, 

progra-šiai su Vilniaus Priešgaisrine du. Papildyto sąstato, naujos dalyvauja radijofono 
apsauga, kur būrelis gavo repe- vadovybės tvarkomas, per bir- į mose.
ticijoms šiltą būklą. (Universi- želio mėn. suruošė Vilniaus mie- Draugovės nariai, vėliau pa- 
tetas vokiečių okupacijos metu sto aikštėse ir priemiesčiuose 7-į sivadinę Vilniaus Priešgaisrinės

apsaugos tautinių šokių daly
viais, apdovanoti garbės lapais 
su parašais sktnk. Valerijono 

Jonių išvakarėse užkurtas Rimkaus, Vilniaus Priešgaisri-
choras Priešgaisrinės aosaueos Joninių laužas> ° Trakų pilyje nės direkcijos viršininko, ir p. 

, . ’ % T. T pastatytas vaizdelis Vaidilutės. Algirdo Gustaičio V i ln i a u s
kių^ro^-amą6išpildė bZlS’Tą I ^^uga^k 7 ' Priešgaisrinės D*^ci*>8 SPau-
pat dien, visas junginys pakvie j v,"iaT™ S“v“‘kr^

stas atlikti programą po tamy- t 25 vietovėse surengė 25 Mes esame savo silpnybių 
bimo .Vilniaus miesto ugmage- į programas

buvo nekūrenamas).
1943 m. vasario mėn. Vaidilos

teatre, studentams suruoštame 
koncerte, kur dalyvavo “Varpo”

programas ir dalyvavo Prieš
gaisrinės apsaugos minėjime.

JONAS GRADINSKA a
J. G. TELEVISION OO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ŠI ENLIGĖ PUOLA!
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 13
2512 W. 47th St. TeL FRontier 0-1998

Atdara kasdien Iki 8 vai., plrmad. lr ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

STEIN TEXTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui | užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ........................................ $4.50

Visokiausiu pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkai, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, “antigue taffe
ta” paprastai $1.98, dabar tik ..............................................98c

dO colių vilnonės medžiagos ir **flannel’* vyriškiems ir ’ 
moteriškiems kostiumams tiktai . •................................ $1.89

<8 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
12.98. tiktai .............$1.39

Grynų spalvų Fnrtisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEXTTLE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vier.n pirkiniu viri 820.00 ginsite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų. .
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

, e
Prašome aiškini |*l<lėmf*tl Mironų — I3OO MG. UNION —, nea Strtn 

Texl.Ho yra tik Aloje vietoje lr Jokių akyrlų neturi, 

l blokai, į ryt,us nno Halsted St., 11Ą bloko | pietum nuo
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vad. vak 

Mllnror 8-8152.

ninėse lietuvių (ir vokiečių) su
žeistiems kariams. Žiemą daly
vaujama studentų meninėse po
pietėse, 1942 m. gegužės mėn. 
su Čiurlionio vardo ir universi
teto chorais būrelis dalyvauja 
studentų pavasarinėje šventėje 
Kairėnuose.

1942 m. rudenį į būrelį pakvie 
sti ir vyrai, o vadovu išrinktas 
Zenonas Parulis. Jo vadovauja
mas (dabar jau mišrus) būre-

Filharmonijos

esame 
kankiniai. 1 C. Sitva

r KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

salėje.
1943 m. kovo 7-24 d.d. būre

lio 4 mergaitės ir 5 vyrai gas
troliavo po Siaurės Rytų Lietu
vą. Čia suruošė koncertus Šven
čionėliuose ir Vabalninke.

Grįžusieji iš gastrolių, rado 
vokiečių okupacinės valdžios 
universitetą uždarytą. Būrelis 
liko be globos. Po ilgesnio svy
ravimo būrelis perėjo Vilniaus 
Priešgaisrinės apsaugos pasiū- 
lyton globon.

Pagausėjęs naujais nariais, 
išsirinko 4 žmonių valdybą iš

Z
ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ

PRISTATOM Į VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT

Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Virginia 1-7097

Telef. WA11
Grtso

brook 5-7670 ir 
n 8-4938

• Generalls kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

STATYBAI 
IB NAMŲ 

PATAISYMUI 

PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nno 
8 vai. ryto Iki 6 vaL vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

rx

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

[R ATVIRU ODOS UGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sčdStl lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenSJuslos žaiždoa 
niežėjimų lr skaudėjimų senų atvl 
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudSJl- 
mą* lr galėsite ramiai miegoti nak.- 
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
8IS. Taipgi pasalina peršSJimų llgoe 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyilmą 
tarppirSčlu. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskilslos odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct.. 81.25, lr 28.60.
Pirkite valstlnSseChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee. VVlsc., Ga
ry, Ind. ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order |

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Chicago 84, U,

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% 1
Instaliavimas ir garantija nemoka-mai

FRANK’S TV 8c RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IB TAISOME

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
• 40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių Ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių Ir kt.

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, sav.'

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

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

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

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

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J.’KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILUNOIS

|Ae» 

mokame 

Augštą 

pįvtdetkte

FEt 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IK 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENOROVt

4038 Archer Aveaue Tai. LA3-47i» 

AUGUST SALDUKAS Prasltanm

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA A VE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

j?

%

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ild $10,000.00

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

CHARI.ES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v.'

CHARI.ES


Šeštadienis, rugpjūčio 31, 1957

AMAZONĖS GIRIOS
H. M. TOM LINSON

Anglų rašytojas H. M. Tom ma. Hillis pasilenkė ir dingo, 
linson, pripuolamai patekęs aš įlindau į jo padarytą skylę, 
į Brazilijos girių glūdumas, Taip mes šliaužėme kokias de- 
parašė knygą “The Sea and šimt minučių; mano vadovas il- 
the Jungle”, kuri duoda skai-^ ?u peiliu kirto kliūtis, ir be- 
tytojui tikrą ir spalvingą ato- veik visą laiką mes rėpliojome 
gražų giriose gyvenimo vaiz-i ant rankų ir kelių. Krūmokš- 
dą. Čia duodame ištrauką iš niai buvo žali, bet su tuo balks- 
minimos knygos. — P. G.. vumu augalų, mažai tegaunan- 

čių šviesos. Vienas augalas bu
vo labai dažnas, sudarydamas 
šviesiai žalias plunksnos pavi
dalo pertvaras. Man atrodo, tai 
buvo šliaužiojąs bambukas. Jo 
stiebas buvo apvytęs, neturįs 
skersmens, ir jo žolės pavidalo 
lapai augo spiralėmis prie są-

Amazonės girios tai ne vien 
tik medžiai ir krūmai. Tai net
gi ne žemė. Tai kitas elemen
tas. Jų gyventojai augmeniniai; 
jie sukurti gyventi tose aplin
kybėse, kaip žuvys jūroje ar 
pau'kščiai ore. Jų žalia išvaizda
nesikeičia, kaip padangės ari narių. Jis nutįsdavo ligi neįti- 
vandenyno. Ištisus mėnesius be- ketinu nuotolių, 
keliaujant keleivis negali pasiek

i t

DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, TLLTNOTS

<his, ir dvigubai klaidinamas ir kevalų, čia nebuvo dienos,, menį. Dabar visa buvo negy-
I tamsumos, spygliuotų vijoklių 1 bet tik reti plyšiai stoję buvo | va. Bet kas, jeigu šitie kovoto-
mezginio ir sausų lapų debesų, 
Hillis'pametė kryptį, bet nura
mino save, nors aš nežinau kaip 
— ma.i atrodo įsitikinimu, kad 
jeigu eisime pietų link, turėsi
me atsidurti prie Madeiros (A- 
mazonės įtako), ir tikrai mes 
išėjome.

tolimi žvaigždžių šviesos takai, j jai mum pasirodžius tik nutrau- 
Vainikuotos kolonos kilo tiesiai kė galynes? Toji pertrauka ga- 
ir augštai, beveik be šakų dingsi Įėjo būti tik mus apvilianti. Iš
tančios beribėje.

Iš tos au"’ ”Ui’i tamsumos 
kaboio raizginy? ’*kraioytų vir
vių r'šenči” med' "s ir dažnai

Mes išlindome iš tų krūmokš
nių, kurie greitai pasistiebia į 
viršų, kai tik šviesa prasiskver
bia, kaip tai buvo ten, kur bu
vo prakirstas takas, ir atsira-

... . » m dome ant nuogos žemės, kur
mj.mii raizgyne. Tada vieną die ,aur(J medJfo kamienaj M tai
MA l»/vl n n ev n I v n a-k 4-a A

ti jų horizonto, ir jų nekintąs 
paviršius, per tolį pavirtęs į 
paprastą dienos atšvaistą, spin
desį ar tamsą, gretimoje kai- 
minystėje pratrykšta žalių vil-

ną keleivis pagaliau pamato že 
mę ir išsivaduoja iš girios. Ten 
yra žmonės, kurių gyvenimas 
kabo šviesos bedugnėse, kur u- 
pės nusileido ir patapo viešpa
taujančiu elementu, bet kur nie 
kas nedrįsta skverbtis į jų ža
lią paviršių, lygiai kaip niekas 
nemėgina vaikščioti tamsybėse 
po jūros dugną.

Paprastai atogrąžų giria yra 
vaizduojama kaip šviesi ir įvai
riaspalvė vieta su nepaprasto
mis gėlėmis, vaisių gausa ir mil 
žiniškais medžiais su šliaužian
čiomis ant jų nuodingom ir gra
žiom gyvatėms, brangakmenių 
akimis, ir daugybe paukščių, 
tokių gražių, kaip gėlės; ta- 

» riant, tikras rojus, nors ir pil-4
na pavojų. Visos šitos detalės 
teisingos, bet paveikslas netik
ras. Tiesa, kad kaikurie paukš
čiai taip yra išpuošti, kad gra
žiausieji mūsų paukščiai atro
do nuobodūs; tačiau tukanai ir 
makavos nors ir gausūs, nedaž
nai matomi, o kai matomi, jie 
atrodo kaip tamsūs atomai augš 
tai skrendą baltoje šviesoje. Pa 
lei kaimus ir properšose papras 
tai esti daug žavių peteliškių 
bei drugių ir įvairiopa augmeni
ja, terandama tik atogrąžose, 
taip pat ten bus ugniaspalviai 
vabzdžiai ir kvaptys patakėąe 
vakarais.

augštai, kad mūsų žvilgsnis į 
priekį tesiekė tik kelias pėdas. 
Mes buvome girioje. Ten buvo 
blankus dienos atspalvis, bet jo 
kilmė neaiški, nes virš galvos 
nesimatė lapų, bet vien tik tirš
ti šešėliai, nuo kurių leidosi že
myn ilgos, negyvos virvės, ši
toje tamsoje buvo šviesos pro
peršų, tarsi augštas stogas bū
tų netekęs keletos čerpių. Hillis 
visą laiką laikėsi pietų krypties 
ir dabar mes slinkome besileis
dami į gilų, tyrą upokšnį, ant 
kurio buvo išvirtęs medis. Iš 
ten mus s^ėkė dienos šviesos 
strėlės, smėliuotą srovės dug
ną paversdamos švytinčiu, tar
si žibinto apšviestu, ir atskleis- 
damos žuvelių pulkus.

Norėdami pereiti į kitą pusę 
mes įkopėme į medį ir išbaidė- 
me būrį žydrių peteliškių. Mes 
susidūrėme su kliūtimis atsira
dę slėnyje, kur žemė buvo už
versta kritusiais medžiais, sau
som šiukšlėm ir spygliais. Sta
tant koją ant to, kas atrodė 
kietu medžiu, jo išdavikiška žie 
vė sugniuždavo, ir atsidurdavai 
dulkių ir skruzdėlių debesyje. Į 
Besiverždamas iš tų griuvenų, Į 
kurių augštis siekė mūsų vei

Per ištisas valandas brovė
mės pro medžius retai težinoda
mi kas yra už kelių žingsnių 
nuo mūsų, po ilgos pertraukos 
prasiveržiant triukšmo garsams 
į tamsaus pragaro priedurį. 
Toks tylus ir naktinis buvo miš 
kas, kad jis atrodė realus tik 
tada, kai jo pavidalas buvo čia 
pat. Visa kita buvo vaiduokliai 
ir šešėliai. Čia nebuvo jokio ža
lio gyvybės ženklo, jokio garso. 
Kartą beilsėdamas po medžiu 
aš pradėjau galvoti esant suo
kalbį tose tamsybėse ir baisio
je tyloje, ir kad mes niekad dau 
giau nebeišeisime į dienos švie
są ir nebepamatysime gyvenan
čios žemės. Hillis sėdėjo žiūrė
damas į priekį ir pasakė, tarsi 
atsiliepdamas į mano neištartą 

i mintį, kuri buvo išgirsta, nes 
tai buvo blogiau už garsų sto
ką, — kad šitose giriose pa
klydęs žmogus greitai išprotė
ja.

Tada jis vėl pakilo eiti. Gi
ria visai nebuvo tasai rojus, ko
kiu atogrąžų žalumas vaizduo
jamas!. Ji yra vienodai niūri, 
kaip rudens vakaro Londono 
gatvės seni mūrai. Jokio jude
sio, jokio garso. Iš tikrųjų, gi
ria buvo seniai užmiršti, drėg
ni, trūniją, tamsūs, apleisti 
skliautai, pasmerkti sankaupai 
ir puvimui. Augštos kolonos 
kilo į viršų, prilaikydamos nak
tį, ir jos galėjo būti bastionais 
išaižėjusio kalkakmenio ar ba
zalto, nes jos buvo tokios pat 
niūrios kaip seni mūrai. Čia 
neaugo krūmokšniai. Žemė bu
vo paslėpta griuvenomis suny
kusių medžiagų, išvirtusiais me 
džiais, lapų pergamentu, nulū- 
žusiom šakom, mumifikuota žie
ve, plieniniais rutuliais riešutų

siekiančių žemę. Medžiai retai 
kur buvo labai stori, nors kar
tais matyti viešpatingas bazalt- 
stulpis, kurio šaknys rangosi 
žemės paviršium, kaip senos 
lavos upokšniai. Lygios kete
ros tokios fantastinės šaknų 
raizgynės kartais siekia ligi krū 
tinės. Sienos kvla virš kamie- 

kaip plokščios atramos di-

į

f

š

Bet pati nepaliestoji giria 
greitai patampa žaliu nuobodu
liu, kuris, nors neaprėpiamas 
ir paslaptingas, slegia ir suke
lia baimę ir netgi siaubą. Jūs 
galite kasdieną ją matyti, bet 
retai benorėsite priartėti prie 
jos. Joje nėra puikių gėlių; ne, 
išskyrus tas, kurias jūs atsitikti 
nai pamatysite. Medžiai ten nuo 
latos žydi, nes ten nepaliauja
mai karšta vasara, ir ten visad 
žydi orchidėjos, palmės ir vyn
uogienojai, kurie didelius plotus 
užtvindo kvaptimis. Palmės ir 
kitoki medžiai duoda vyną ir 
puikius vaisius, ir kažkur pa
sislėpę ten tupi nuostabūs ato
grąžų paukščiai ir margi jagu
arai, tobulų spalvų ir formų, ir 
rudi vyrai bei -moterys, turį 
keistus dievus. Bet jie yra din
gę lapų vandenyne, kaip per
lai gelmėse.

Vieną rytą, stebėdamies tuo, 
ką turėsime pamatyti vietoje, 
kurioje mes būsime pirmieji 
nuo pasaulio pukūrimo, Hillis 
ir aš takeliu pasileidome į gilu
mą. Tai buvo karštas, tylus ry
tas. Kažkur, nematomo, bet ne
prasilenkiamo, vanilinio vynuo- 
gienojaus žiedai skaniai kvepė- 
jo. Daugelyje vietų ant tako 
gulėjo daiktai, atrodę apversti 
ligi puodukai, neglazūruoti in
dai. Pakalęs vieną jų aš pa
mačiau, kad tai skruzdėlyno ke
purėlė. Molinio puoduko vidus 
buvo išlenktas tobulu rutuliu 
ir nepaprastai lyįjus. Netoliese 
nUo mūsų paka (P. Amerikos 
graužikas, kiškio didumo) nė
rė j krūmus.

Buvo ankstybas rytas, kve
piąs vanile, o lapų pynė buvo 
švytinti. Niekur ekrane aš ne
galėjau matyti vietos per ku
rią būtų galima nušliaužti prie 
bet ko, kas buvo užpakalyje. 
Lapų siena buvo nepertraukia-

KXXXXXH>O<X><X><XXXXX><X><XXXX><>

RADIJUKAS = 
LIETUVON

• Naujausi, maži, lengvi Transistorl- 
nial (be lempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka siųsti J Lietuvą. La
bai ekonomiški; ilgai veikia iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydį.

Užeikite įsitikinti į šią modernišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama. • '

iLDfliim
lūlTCLEVISIOn
įsai rvtceJ

Snv. Inž. A. 8EMENA8 
8821 S. Halsted — ClJffside 4-5M6 
atdara: kaadien 9—6, pirmadieniai'

Ir ketvirtadieniais t—9
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

tikrųjų, mum pro juos praei 
nant, jie visi kovojo, tie fantas 
tiniai pavidalai. Karas buvo ty

• “Raudonosios armijos kari
ninko užrašai” knyga lenkų ra
šytojo Sergiusz Piasecki išėjo 
Anglijoj lenkų kalba. Knygoje 
humoristiškai autorius aprašo

no
deliem augščiam. Mes turėda
vom šliaužti aplink tokią kons
trukciją, kaip apie pamatus nu 
jaučiamo požeminio pastato, ku
rio ribos ir reikšmė buvo pasi
baisėtina ir slegianti.

Čia augo kiti dideli medžiai 
sudėtiniais kamienais, tiesiogi
ne žodžio prasme sudarytais iš 
apskritu liemenų, suraizgytų go 
tinių piliorių. Kaikurių atramos 
buvo susinėjusios į aikštes. 
Kiekvienas medis išlaikė ištisą 
bendruomenę parazitų, jį apki
busiu ir jį rišusių lianų. Vienas 
vijoklis prisiplakė prie savo šei
mininko plačia ir plokščia 'uos
ta, tarsi ji būtų plastinė. Mes 
būtume galėję būti liudininkais 
daugeriopo ir maištingo gyve
nimo puotos. Smurtingose grum 
tynėse jis buvo pavirtęs į ak-

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !
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CRANE SAVINGS ‘■‘ŽU4T
2555 VVEST 471 h STREET LAfayette S-lOKft

B. R. Pletldevrtc*, pre*.; E. R. PletldevHc*, eekr. tr advokate*
Mokome aiikMua dividendus. Kdi'lAm, dektno. Parduodame tr perkam 

valstybė* bonoa Taupytajame patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą Mandien. Apdrausta Iki Stft.OOo

Darbo valandoa: pirmad. ir ketvirtad. ntio 9 iki 8 vai vakari 
antr ir pen* 9 iki R. treč uidaryta, o aekt nuo 9 lkl -ddurdleni

«=“

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III. 

Kaina S 1.50

vos keteros, rasdami girioje pro 
peršu, per kurias, tarsi per ne
tikėtai atvertus langus, galėjo
me* matyti, būdami virš girios 
stogo, ir kaip per stebūklą žiū
rėti iš mūsų kalėjimo į platųjį
pasaulį, kur saulė jau buvo arti vieno rusų karininko gyvenimą 
Sėdos. Pietvakariuose mes už- Vilniuje. Knyga lietuviams įdo- 

lus, bet negailestingas; jis tę- ; matėme Madeirą, o toliau tęsi- mį tuo, kad visas veiksmas eina 
siasi amžiais. Jie tik atrodė ty- nį kalvų keterų, ant kurių sto- Vilniuje. Autorius visur rašo 
lūs. Jeiju laiką būtų galima vėjome. .... . "... . . . ...
pagreitinti,, jeigu tų kautynių Slėnyje, tarp kalvos keterų
judesiai būtų paskubinti, mes įp upės, giria buvo tokia išti- 
būtume galėję pamatyti kas iš ga susiraizgiusi masė, kad aš 
tikrųjų ten vyko, didiesiems me abejojau, kaip mes prasiskverb 
džiams besistiebiant augštyn aįme per ją Bet mūsų laimei ša- 
dėl šviesos ir maisto, ir girdėti Hmai suradome apleistas indėnų 
nepaliaujamą kritimą ir maty- palapines, o iš ten takas mus 
ti kaip lianos smaugė, nelygi- nuvedė prie upės. Mes išlindo- 
nant gyvatės, dusindamos ir me iš girios kaip tasai, kuris

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM 

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR-CONDIT1ONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Dl.

TOwnhall 3-6670 
Blshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

PERKRAUSTAU
B A 1. h V s 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2313 W. 91 st St., Chicago, III. 
Tel PRvacoH 9-2781

IŠ ARTI IR TOLI BA-uDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialus dideli* 

sunkvežimis au pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
3047 W. S7th PI., Cbloago,

UL WAlbrook 5-8063

f

J lenkai. Nors autorius toje kny
goje niekur neužsimena apie Vii 
niaus priklausomumą Lietuvai, 
tačiau jokios tendencijos nėra 
prieš Lietuvą ar lietuvius, prie
šingai net kaikuriose vietose 
Lietuva minimą iš teigiamos pu 
sės. Veiksmas vyksta 1941-45 
m. Vilniuje. Knyga, jei atsiras
tų leidėjas, numatęs išversti M. 
Teiserskas, Heidelberg, Karls- 
ruhe st. 144. Vokietija.

• Dr. K. Čeginskas, dr. J. Gri 
nius, dr. Z. Ivinskis, dr. A. Ma
ceina ir Vincas Natkevičius skai

rydamos savo šeimininkus. Vi
sur mes matėme mirtį, žieves 
ir lukštus su kirminais ant jų.

Ir vis tik nebuvo lengva įsi
tikinti kad iš viso mes ką ma
tėme, nes tai nebuvo medžiai, o
pavidalai sutemų srityje, pa- •.Sesuo M. Gracia, S. S. C., w
saulis iš gyvųjų daiktų krašto paruošė knygą, kuri netrukus 1 tė paskaįtas Lietuvių Fronto Bi 
nugarmėjęs į prarają, iš kurios išeis iš spaudos, apie Kalėdas giujjų studijų savaitės metu, ku 
silpna Švieselė sunkėsi į du ke- bei papročius. Knyga vadinasi
leivius, beslenkančius jos pavir- “Nauja Kalėdų išvaizda” (New 
šium ir besistengiančius iš jos Look of Chrstmas). Toje kny-

per mažas dureles išeina į pla
čią gatvę. Išvertė P. Gaučys

KRONIKA

ri įvyko Shondorfo mieste, Vo
kietijoje, rugpjūčio 4-11 d.

išeiti.
Vėlybą popietę mus nustebi

no staigi kalva ant mūsų kelio, 
ten kur giria būva labiausia pra
retėjusi. Atšlaitėse ryškėjo pal
mės, o niūraus miško vidus bu
vo nušviestas žvilgančių ir grak 
ščių lapų. Mes ėjome išilgai kal-

goje kalbama apie kalėdines eg
lutes ir taip pat lietuvišką tra
dicinę eglutę.

• Dr. Vyt. Vygantas atstova
vo Studentų At-kų Sąjungą tarp 
tautiniame Pax Romane kong
rese San Salvadoro valstybėje 
rugpj. 2-7 d.

FRONCZAK’S HAKDWABE 
2606 W. 47 St., VI 7-3138

Elllotts Paints -— Pilnaa pasi
rinkimas dažų spalvų. Elektriniai 
ir plumbing reikmenys. Užeikite 
pamatyti pilną. “hardware” pasi
rinkimą. Atdara kasdien 9 v. r. 
iki 8 v. v. Pirmad. ir ketvlrt. 9 
iki 9 v. v. ,

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-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.

Standard Federal Savings
r ''

'- v
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramento)
PHONE: Virginia 7-1141 t

■1

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Romias tis Chieagos Rarings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais^ jos pavyr.din?a bir.nio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbicagoa Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val- 
stvbiu dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paltu.

Rąžykite dėl informaeijų. Mūsų turtas $21,000,000.06.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
0245 So VVestern Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara; plrmadlen) nue 12 lld 8, antradienį Ir penktadienj ooo 9 Ud 4, ketvirtadienį nno 9 Iki 8 
Trečiadienį uždaryte visą dieną, o žežtedlenį nno 9 Iki 2 valandos po pietų
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ą DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLTNOIS Šeštadienis, rugpjūčio 31, 1957

Darbai ir žmones
DR. St. JUZĖNAS, Detroit, Mich.

Žmogus, brisdamas per tūks- tonui, paskatino jį atidengti vė
tančius metų, per akmens ir ge- suotinės gravitacijos dėsnį. 1666 
ležies amžius, atžengė iki dabar mėtais Newtonas buvo pasislė- 
tinio elektroninio-atominio am- pęs nuo maro epidemijos Cam- 
žiaus pradžios. Tas žmogaus ge- bridge’o Woolsthorpes ūkyje, 
nijaus kelias kovoje su gamta Ten dar, sakoma, iki 19 šimtme- 
— nugalėjimu ir paslapčių išsi-; č;o pradžios augo toji pagarsė- 
aiškinimų kelias — yra civiliza- jusi obelis, kurių Newtonas pa- 
cija. Nuostabūs XX amžiaus iš- vadino Pažinimo medžiu, nuo 
radimai technikos srityje patei- kurios nukrito tasai obuolys.
sino drąsiausias viltis, kaip ra
ketos, radijas, televizija, atomi
nė energija ar elektroniniai sme
genys.

Apie žmones kalba jų darbai.. 
Henri Poincare, pasinėręs Mi-

Gauss, garsus astronomas ir 
matematikas, jau turėdamas 24 
metus, sugalvojo metodą, ku
riuo apskaičiuojamos tabelės vie 
nos kometos keliui nustatyti. 
Šis metodas sutrumpino prieš 
tai Eulerio formulių darbo sis-chelsono eterio nustatymo ban- , .. A ...

dymais, pirmas pareiškė mintį, emą 18 ienų J maz au^
kad laiko ir erdvės sąvokos yra ' va an .

•į. I Kopernikas, išaiškinęs astro
nominę pasaulio sistemą, sušu-

neteisingai suprantamos, 
mintį padėjo nagrinėti ir kiti 
mokslininkai, kol pagaliau 1905 
m. Einšteinas paskelbė savo gar

ko: ‘Koks tas turėjo būti di
dis, kuris visa tai sutvarkė”.

siaia relatvvumo teoriia Dažai Savo di<&» veikal4 *<De revo’ 
siąją relatyvumo teoriją, pagal coelestium”
kurią nei laikas, nei erdve nėra , . , , _ , . ..
absoliutūs dydžiai, bet priklauso I‘“P“ danga“s kun'1 s"k,m*s,)

nuo aplinkybių, kuriose yra ma
tuojami, būtent, nuo laiko ir 
greičio. Svarbiausia šios teori
jos išvada yra, kad medžiaga 
ir energija yra lygiavertės ir ga
li virsti viena kita.

J.. Thompson, Maria Curie, Er 
nešt Rutherford, Niels Bohr, 
Max Plank ir kitų mokslininkų 
buvo aiškiai nustatyta, kad me
džiaga susideda iš atomų, suda
rytų iš elektronų ir besigrupuo- 
jančių apie sudėtingą branduo
lį.

Vokiečių mokslininkas Max 
Plantak nustatė, kad energija 
gali pasireikšti mažyčiais tam 
tikro dydžio kiekiais, vad. kvan
tais. Amerikietis A. H. Comp- 
ton savo bandymais nustatė ir 
šviesos energijos pasireiškimo 
smulkiausią vienetą, vadinamą 
fotonu.

Kada buvo pradėta gilintis į 
medžiagos ir bangavimų prigim
tį, prieita visaį netikėtų išvadų, 
būtent, kad ta pati medžiagos 
dalelė, pvz. elektronas, tuo pa
čiu laiku gali būti ir medžiaga, 
ir bangavimu. Tas reiškinys pa
vadintas “netikrumo dėsniu”, 
kurį paskelbė vokiečių moksli
ninkas Heisenberg.

Žvilgsnis į praeitį
Žymiausias 18 šimtmečio ma

tematikas Leonardas Euler per 
savo 56 mokslinio darbo metus 
parašė daugiau kaip 750 trak
tatų ir straipsnių. Būdinga, kad 
daugiausia savo darbų — dau
giau kaip 460 — Euler paskel-

Kopernikas gavo į rankas mir
ties patale, kuris jam suteikė 
paskutinę džiaugsmo akimirką.

Kaikurioms empirinėms hid
raulikos formulėms pradžią da
vė garsūs hidrotechnikai jėzui
tas Karolis Bossut, Karolis Bor- 
da ir matematikas-hidraulikas 
Viktoras Poncelet.

Daugelis iš mokslininkų, kaip 
Blažiejus Pascalis (1623-1662), 
Izaokas Nevvtonas (1643-1726), 
Mikalojus Kopernikas (1473- 
1543), Karolis Gauss (1777- 
1855) buvo giliai religingi. Cha
rakteringa, kad viduramžyje 
mokslininkai savo pavardes ir 
veikalus rašydavo lotynų kalba. 

Erdvės galimumai
Kai medžiagos prigimties sri

tyje technika jau pasistūmėjo 
iki elektrono, erdvės tyrinėjimo 
lauke dar iki šiolei nedaug kas 
padaryta. Dangus tebežavi žmo
niją savo grožiu ir paslaptimi. 
Neperseniausiai baigtas statyti 
Mont Palomar observatorijos te
leskopas su 5 metrų skersmens 
reflektorium smarkiai pagreiti
no dangaus kūnų tyrimus. Juo 
jau galima pasiekti žvaigždynus, 
esančius toli už mūsų Paukščių 
Tako sistemos ribų.

Žinomas radijo inžinierius 
Kari Jansky po ilgų tyrinėjimų 
įrodė, kad iš žvaigždžių ateina 
tam tikros radijo bangos. Greit 
po to fizikas Grote Reber išaiš
kino, kad šios bangos ateina 
iš Paukščių Tako, kuris suside
da iš daugelio vadinamų saulių 
sistemų. Jaunam anglų fizikui

bė būdamas aklas. Savo dešinės ( Martin Ryle 1948 nt. pavyko 
akies Euler neteko būdamas 28
metų. Savo didelę gyvenimo da
lį Euler praleido dirbdamas Pet 
rapilio Mokslo akademijoje, o 
zėliau — Berlyno akademijoje 

Euler pasekėjas, žymus ma
tematikas Liudvikas J. Lagran- 
ge, prancūzų kilmės, neturėda
mas dar 20 metų, buvo karališ
kos Artilerijos mokyklos Turine 
profesorium. Vėliau profesoria
vo Berlyno Mokslo akademijoje; 
dar vėliau, kviečiamas karalie
nės Marijos Antoinettės, sugrį
žo į Prancūziją ir apsigyveno 
Louvro rūmuose. Tenai jį už
klupo 1789 revoliucija.

Parašęs daug mokslinių vei
kalų Liudvikas, Gabrielis Dubu-
at, žinomas taip pat kaip gra- Kasgi pagaliau yra žmogaus 
fas de Nancay, hidraulikas ir1 gyvenimas, jei ne savęs auklėji-

nustatyti du didelius šių bangų 
centrus ir radijoteleskopo pa
galba jlos užfiksuoti į plokšte
les. Šiuo principu pavyko išgirs
ti balsą ir nustatyti buvimo vie
tą net tokių žvaigždžių, kurių 
ir teleskopai jau nebepasiekia.

Visa tai rodo žmogaus pas
tangas pažinti gamtą, kuri yra 
tiek plati ir paslaptinga, kad 
darbo galimumai jos paslaptis 
atskleisti ir pritaikyti žmonijos 
gerovei yra neriboti. Antroji 
didžioji pasaulio problema, kuri 
vargina žmoniją, yra socialinio 
teisingumo ir laisvės problema, 
t. y. kaip turtus, gerovę ir lais
vę valdyti ir pasidalyti.

KRONIKA
• Gyva seserų kazimieriečių j 

istorija labai plačiai ir vaizdžiai 
pavaizduota puošniuose jų albu 
muose. Jau sutvarkyta ir įra
šais aprūpinta keliolika albu
mų, bet iš viso jų susidarys ke
liasdešimt. Čia matosi kongre
gacijos kūrėjų kun. Staniuky- 
no, sesers Marijos Kaupaitės 
visą gyvenimą paveiksluose nuo 
pat kūdikystės ligi mirties — 
su jų gimtinėmis ir giminėmis. 
Čia įvairių seselių įstaigų ir jų 
darbuotojų atvaizdai, jų tarpe 
Pažaislio vienuolyno ir kazimie
riečių gimnazijos Kaune. Ištiso
mis dienomis tuos albumus at
sidėjusi tvarko sesuo Perpetua. 
Vien tie albumai sudaro vertin
gą lietuviškojo vienuolyno mu
zėjaus rinkinį. Be to, čia yra 
daugybė lietuviškų namų apy
vokos senienų, medinių lėkščių, 
kryžių, rankšluosčių ir pan. Vi
sa tai seselės, kiekvieną kartą 
grįždamos iš Lietuvos, gausiai 
atsigabendavo. Šiandien tie mu- 
zėjiniai rinkiniai ypačiai bran
gūs ir lietuvio širdžiai malonūs. 
Jie puikiai papildo lietuvišką 
kazimieriečių biblioteką, kuri 
yra turtingiausia visose JAV- 
bėse (b). *

• Dail. Romo Viesulo spalvo
tą litografiją “Vilkas vienaa
kis” atrinko Amerikos Grafikos 
Taryba savo grafikos darbų pa
rodai, kuri bus išstatoma dešim 
tyje Amerikos meno muzėjų. 
Jury komisija, kurią sud&rė 
įvairių muzėjų grafikos atsto
vai, savo darbus patiekti pa
kvietė vos keletą dešimtų Ame
rikos dailininkų. Jury komisijai 
aprobavus — grafikos darbas 
išstatomas su tos komisijos spe 
cialiu tam tikslui pažymėjimu 
ir rekomendacija meno kolekto
riams ir žiūrovams. Litografija

'“Vilkas vienaakis” tarp kitų 
dailininkų darbų, šį rudenį bus 
išstatytas šiuose muzėjuose: Bal 
timorės Meno muzėjuje, Brook
lyno muzėjuje, Brooks Memo
rial Art Gallery, Memphis, Cin- 
cinnati Meno muzėjuj,. Colum- 
bus Gallery of Fine Arte, Ohio, 
Corcoran Gallery of Art, Wa- 
shingtone, Minneapolis Meno 
institute, Philadelphijos Meno 
muzėjuje ir Wadrworth Athe- 
neunt; Hartford, Conn. Ameri
kos Grafikos Taryba (Print 
Council of America) yra sudary
ta iš meno muzėjų darbuotojų 
ir grafikos meno žinovų Ame
rikos grafikos menui skleisti. 
Toks tarybos sumanymas reko
menduoti žiūrovams grafikos 
darbus, yra naujas bandymas 
muzėjinėje praktikoje.

• “Profesorius Pinkla”, tokio
I vardo vaidinimą suvaidino Bue
nos Aires, Argentinoj, Vyčių 
vaidintojai. Vaidino R. Paršelis, 
K. Blumbergas, T. Jasinevičius. 
Programoj taip pat dalyvavo 
ir Jaunųjų Birutiečių šokių gru
pė, kurią sudarė A. Virgailytė, 
N. Povilonytė, A. Miliauskaitė,

iD. Santaraitė, A. ir U. Dulsty- 
> tės, T. Mačiulytė, B. Sturevičiū- 
i tė ir S. Vanagaitė. Akordeonu 
1 grojo R. Runinas.

• Lietuvių dailės parodos ati
darymu š. m. rugpjūčio 31 d. 10, 
vai. ryto Collegiate patalpose, ■ 
Niagara Falls, Ont., bus prada- 
dama Penktosios Kanados Lie
tuvių dienos šventė. Parodą or
ganizuoja Lietuvių Dailės insti
tutas, o ją tvarko Instituto vice
pirmininkas dail. Telesforas Va
lius. Parodos jury komisiją su
daro dailininkai P. Augius, E. 
Docienė, K. Račkus,’ A. Valeš- 
ka, T. Volius. Parodoje dalyvau 
ja iš Kanados, JAV, Prancūzi
jos, Italijos, Australijos ir Af
rikos: J. Akstinas, P. Augius, 
J. Bakis, V. Bričkus, A. Dargis, 
J. Daugvila, P. Domašaitis, A. 
Galdikas, V. Ignatavičius, D. 
Juknevičiūtė, V. Kasiulis, V. 
Kašuba, A, Kašubienė, A. Ku- 
rauskas, A. Pagalytė, V. Petra
vičius, K. Račkus, V. Ratas-Ra- 
taiskis, V. Remeika, D. Sakalau 
skaitė, J. Šapkus, A. Tamošai
tis, A. Tamošaitienė, A. Valeš- 
ka, T. Valius, V. O. Virkau, V. 
Vizgirda, R. Žukaitė.

• Arch. Vladas Dubeneckis 
mirė 1932 m. rugpjūčio 10 d. Šį
met sukanka 25 m. nuo jo mir
ties. Bolševikai jo mirtį taip 
pat paminėjo. Dubeneckis pada-

, rė daug projektų atsistatančios 
Lietuvos pastatams. Dubenec
kis suprojektavo Vyt. Didžiojo 
muzėjaus rūmus, Medicinos fa
kulteto rūmus ir buvo padaręs 
projektą Čiurlionio galerijai. Be 
projektuojant Karininkų Ramo
vės pastatą architektas mirė. Du 
beneckis padarė Lietuvos teatro

1 pastatymams daug dekoracijų 
1 ir kostiumų. Buvo gimęs 1888 
m. Sibire.

• Zenonas Ivinskis, istorijos 
profesorius, gyvenąs Romoje ir 
tyrinėjąs Lietuvos istoriją Va
tikano bei Orientaliniuose insti
tutuose, neseniai sukūrė šeimą, 
vesdamas Pauliną Talanskaitę 
iš Londono. Vestuvių puotą iš
kėlė Šv. Kazimiero kolegijos vi
loje, kurioje dalyvavo atstovy
bės, kolegijos bei Romoje gyve-

> ną lietuviai.

Abu Ivinskiui buvo išvykę 
j į Vokietiją, kur dalyvavo Lietu- 
i vių Fronto Bičiulių studijų sa

vaitėje. Naujasis Ivinskiu adre
sas yra: Via Verbania, 28 Inter- 
no 18, Roma, Italia.

• Vaikų paišymui Vokietijos 
Krašto valdyba išleidžia knyge
lę. Jos tiražas bus 2,000 egz.

• Dail. J. Pacevičiūtė ir jos 
motina dail. Pacevičienė, Romo
je yra laimėjusios eilėje meno 
parodų aukso ir sidabro meda
lių. Neseniai dailininkės buvo 
suruošusios savo parodą Romo
je, kurią italų spauda labai pa
lankiai įvertino. Norėtų savo 
kūrinių parodą suruošti ir Ame
rikoje, bet techniškai nėra įma
noma. Abi dailininkės turi įdo
mių paveikslų. Nors ir sunko
kai, tačiau verčiasi parduoda
mos savo paveikslus. Kūrinys 
“Mes dvi Romoje” — abiejų dai 
lininkių, motinos ir dukters, 
portretas — buvo premijuotas.

• Į LAISVĘ Nr. 13(50) pasie 
kė skaitytojus. Turinyje: V. 
Vardžio, Lietuviškosios politikos 
perspektyvos. J. Brazaitis, Vie
nybė, iliuzija, utopija. Pasitari
mai dėl vieningos egzilinės poli
tinės vadovybės. A. Musteikis,

Intelektualai ir kasdienybė. V. 
Vaitiekūnas, Lietuvos Neprik- 
lausoiriybė Revoliucijos paunks
nėje. Be to daugybė įdomių ir 
bėgančių aktualijų.

• Vasario 16-sios gimnazija 
filme. LITU-FILMAS turi filmą 
apie lietuvių Vasario 16-sios 
gimnaziją Vokietijoje. Pradėta 
dirbti prie to filmo redagavimo. 
Filmas bus garsinis ir vadinsis 
"Vasario 16-sios lietuvių gimna
zija". Kaip iš spaudos žinome, 
LITU-FILMAS yra labai daug 
darbo idėjęs į savo filmą “Lie
tuva — Europos nugalėtoja”.

Filmai gaminami su kopijo
mis. Garsai įrekorduojami mo
derniškais būdais ir instrumen
tais.

• Lietuvių studentų Romoje 
yra šiuo metu pora: Burzdžius, 
bebaigiąs mediciną ir Č. Ciron
ka, studijuojąs filosofiją. Šiuo 
metu trims mėnesiams atvyko 
muzikos studijuoti pianistė Jū
ra šlapelytė. r

• A. Vienuolio vardu Vilniu
je būsianti pavadinta viena 
gatvė.

• A. Saudurgienė paruošė lie
tuvių tautinių šokių vadovėlį.

• Institutas Sovietų Sąjungai 
tirti, veikiantis Muenchene, iš
leido 164 psl. knygą “Soviet 
Waterways”. Tai yra knyga

i apie vandens kelius ir jų vysty
mąsi Sovietų Sąjungoj ir jos 
okupuotuos kraštuose. Knyga 
yra versta iš rusų kalbos ir pa
ruošta rusų autorių Lebed ir 
Jakovlev. Knygoj paliečiamas 
Nemunas, Baltijos jūra ir kal
bama apie elektros statybą ties 
Kaunu. Knygoje yra 28 žemė
lapiai.

• “Laiko” savaitraščio spaus
tuvė Argentinoje yra praplečia
ma. Jau sumontuota nauja lank 
štamo ji mašina, kuri pagreitins

i spaudos darbą, ypač didesnio 
' tiražo leidinių.Šios mašinos šven 
tinimas įvyks spalio 11 d.

kartu istorikas, būdamas Pran
cūzijos konsulu Muenchene, su
gebėjo būti Bavarijos Mokslo 
akademijos istorijos skyriaus 
direktorium. Dar kaikurios jo 
empirinės hidraulikos formulės 
tebevartojamos ir dabar mokyk 
lose.

Labai daug mokslininkų da
vė Bernuolli šeima. Kilę iš Ant
verpeno, Belgijoje, 1568 metais 
pabėgo nuo hercogo Albos žiau
rumų į Frankfurtą, vėliau į Ba
zelį Šveicarijoje. Per šimtą me
tų Bazelio universiteto Matema
tikos katedra buvo užimta įvai
rių Bernuollių iš eilės: Jokūbas 
(1659-1705), jo brolis Jonas 
(1667-1748), Mikalojus ir paga
liau Danielius, laimėjęs bent 10 
Paryžiaus Mokslo Akademijos 
premijų už savo mokslo darbus.

Plačiai žinoma legenda, kaip 
obuolys, pataikęs j kaktą New-

mas? —Degerando

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygoo, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRcspect 8-4586.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Pikniką Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd St. and Willow Springs, Rd.

Willow Springs, Ilinoia___

SUMAŽINKIT SVOR(
GYVENKIT ILGIAU 

Suliesėkite ir išlaikykite liesumą
Gydytojo priežiūroje 

Skambinti po 2 popiet 
DEarborn 2-1010 
DEarborn 2-1016

Mes panluome medžiagas, 
kortas vertingas 

L I E T I V 0 J EI
Kadangi dabar daug mui* 

to ui senus rūbus kaip uz 
naujus, mes patariame siųs
ti daugiausiai medžiagų lie-1 
kanas, už kurias yra žemas 
muitas

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

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

I2B3 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telef. HUmboldt 6-3353
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GERA ŽINIA ŽMONĖMS 
KURIE SIUNČIA PINIGUS 

ARBA SIUNTINIUS 
Į LIETUVA

Dabar mes jau išmokesim 
10 RUBLIŲ (NEA) 

Siunčiant pinigus per
mūšy banką į

LIETUVĄ
Pristatymas garantuotas 
ir gausite kvitą su jūsų gi
miniu parašu. Daug kas 
anksčiau siųsdavę siunti
nius dabar siunčia pini
gus. Dėl pilnesnių infor
macijų rašykite arba 
skambinkite

Foreign Department 
AMALGAMATED BANK

111 S. Dearborn Street 
Chicago 90, III. 

Tclephr.tne FRanklin 2-4100
Member Federal Deposit 

Insurance Corporation

SKELBIAME

Rugp. mėn. Išpardavimą!
PUIKI TJKRQ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRU IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI. 
3*4 yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik ..

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
nž jardą tik.........

VILNONIS VYR. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik ................

MOTERIMS VILNON® PAL
TAMS MEDŽIAGA nž žymiai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšė. 
specialiai už jardą
tik ..............................

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

HELFAND’S TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Ave. Telefonai: MOnroe 6U2I0
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CBalaif 6 lūM

U« KIEKVIENA PIRKINI UtCIUJ 3-OOUO
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant lr sekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

SUMAŽINSITE SAU DARBA IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

JaldSdaml Juozo Spaičio aluminiajus "Storm 
Windown” langus. Juos turint nerelkgs rūpintis 
kiekvieną pavasari lr rudeni langų lASmlmu tr 
sietelių sudfljlmu. J. Spaičio aluminijaus "Storm 
Wlndows” laikys tiek Ilgai, klek Jūsų namas sto- 
vfts. Pasaukite mus dar Šiandien tr mes pada
rysime Jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite įsigyti visų rOSIų 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
R2.M) So. Halsted St. Tel. Victory 2-0472
Oolite skambinti kasdien arba atvykti , mūsų 
(stalgų nuo 9 vnl. Iki fi vai, vak. Pirmad. Ir ket
virtad.. nuo 9—9 vai. Hekinadlenlals uždaryta.

Siuntiniai I LlEJlUVĄ per S-4 savaites.
Siunčiame siuntinius Į LIETUVA bei kitus kraštus. mais

tą, avalinę, odą, teksilės medžiagas, muzikos instrumentus (aikor- 
deonus), kirpėjam reikmenis ir kitus dalykus. Siunčiame pigiau
siom kainom ir pristaitome trumpu laiku.. Čia paduodame kai ku
rių kainas: kainos jau su muitu:

Vaistai:
Streptomycin 10 gr. $2.80; •
Isoniazid (rimifon) 1000 tabl. $7.00;
PAS granulate Vžkg (500 gramų) $5.40;
Cortison 50 tabl. $9.50.
Prie vaistą galite prijungti ir kitus dalykus kaip maistą ir t.t., o 
persiuntimui ir licencijai pridėti dar $6.50.
Cukraus 22 svarai $6.45 plius $6.50 — Viso $12.95.
Taukai kiauliniai 22 sv. $17.10 plius $6.50 — Viso $23.60.

ORBIS
4414 South Rockvrell St, Chicago 32, IU. YA 7-2445

298 Bathurst St. Toronto 2B Ont., Canada, EM 4-2810
Užsakymus galima siųsti paštu prijungiant money order. Rašykite 
lietuviškai.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite ušsltikrtati nuo aplies namus, baldas, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą joms polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokią nemalonumą.
GENERALINIAI AGENTAI Mą kompaniją:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN INDEMNITY COMPANT
DUBUQUE FIRE * MARINE INSURANCE COMPANT
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’8 INDEMNITY COMPANT

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
x MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL A8SURANCE COMPANT

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
VVESTERN CASUALTY & SURETY COMPANT

‘lies esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvritere

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

Telefonas CEntral 6-62U6
Z

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Rujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstą ir kitų skanią 
lietuviškų valgią. Atidarytas per,visą naktį.29 metai toje pat vietoje. _
1608 W. 47tti St„ Tei. U 3-9670 Įį

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, sav.
1805 West 46th Street

Chicago 9, BL Telef. LAfsyette 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.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo
SIUVĖJAS 

MOTERŲ BUBU 
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus 
U įvairią kailių užsakyti paltai duodami Ikmo- 
UJfanuL Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoj

6718 SOUTH MARSHFIELD AVEHOE
Chicago 36, IUinois . . . Tel. KEpublic 7 • 6329

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOn,

K. GASIŪNAS
ų kos 
I UŠM
prale 

aja.

r
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Šeštadienįs, rugpjūčio 31, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Atomų tyrimų pionierius
INŽ. JONAS KIJG1S

Šio šimtmečio pradžioje j siąją daktaro disertaciją, jau-

Ne tik kaip mokslininkas, 
bet ir kaip žmogus Ruther- 
fordas buvo išimtina ir graži 
asmenybė. Jis buvo labai pa
prastas," pareigingas, pasišven-

Ne susiga udo m e
S. DIRMANTAS, Chieago, III.

1957.VII.25 čikagiškis laik- asmenų, pasitaiko; pvz. dingoir uolus savo darhe tri-' ------~ —......r....................... ........ t------
. ...... . , i .... , „ | . . ... . ’ , raštis tvirtino, kad yra gavęs ąsotis su ąsa, prasmego I-jisaujele išimtinių žmonių, tarp nu vokiečių mokslininku Hans 8ingas ir nonai ir atvirai pri- . . .... . į * Dovainonvs nerandu ir dar kai

kuriu randame tikrus žmoni- Geiger, kuris palieka jo asis-• pažindavo kitų nuopelnus ypač į • , .. . ’ v .t™?,. i- yr ! paujama žinių apie “aliumi- ko... Tikrinu pats. LE I-me tomekuriu randame tikrus žmoni 
jos genijus, pradėjo naują erą 
ne tik moksle bet ir žmonij- 
jos istorijoje. Gimė atominis 
amžius. Tai buvo vaisius ste
bėtino žmogaus dvasios ir pro
to polėkio ir intensyvaus bei 
atkaklaus darbo, atsiektas pa
rginus primityviom priemo
nėm, žymiai kontrastuojan- 
čiom su šių laikų steb ėtinais 
moksliniais įrengimais. Ir vis
gi tie gamtos paslapčių talen
tingi ir atkaklūs tyrinėtojai 
atsiekė, vieną po kito, pagrin
dinių mokslinių atradimų ir 
padėjo tvirtus pamatus toli-

tentu ir bendradarbiu nuo 
1906 iki 1912 metų. Būdamas 
Manchesteryje jis sukuria ato
minio branduolio teoriją ir 
praveda jos eksperimentalų į-

savo bendradarbių. Visų, ku- I nijų”. Tūlas kalifornietis tiesiog randu net dvylika pastraipų pra

Automatas lėktuvams
The Bell Aircraft Corp. išra

do įtaisą, kuria be piloto pagal
bos automatiškai nutupdo lėk
tuvą ant judančio lėktuvnešio 
denio. Tam automatiškam įtai
sui veikiant pilotas neturi nei 
paliesti lėktuvo kontrolinių vai
rų iki pat lėktuvas nutupia.

Jau įvykdyta 1 200 bandymų 
ir jie buvo sėkmingi. Įjungus 
tą automatą radaras perduoda 
judesius atskrendančio lėktuvo 
j mechaninius smegenis, kurie 
apskaičiuoja lėktuvo judesius, o 
taipgi lėktuvnešio svyravimą ir 
tiksliai per radiją perduoda lėk 
tuvo automatiškam pilotui. Jei
gu kartai* nerikėta banga su
judina lėktuvnešį ir jisai pra
deda netaisyklingai svyruoti, 
mechaninės smegenys duoda sig 
nalą lakūnui, Kuris besileidžian
tį lėktuvą vėl pakąlia į erdves 
ir tada vėl pradeda leistis že
myn, įjungęs automatinį pilo
tą. Su šiuo įtaisu galima nutūp
ti esant blogiausiam orui ir vi
siškai nematant lėktuvnešio, 
pvz. nakčia.

ir kitokiems gaisčiams ■išvengti 
leidžiu sau patarti:

Visi atydžiau skaito lr rašo 
(nevisada pagal naują “greito 
skaitymo” metodą, apie kurį ne : 
seniai skaitėme laikraščiuose).

Dar neturintieji, skubiai įsi
gyja LE, LKV ir LE-jos Lietu
vos žemėlapį su nemokamu 
prof. A. Salio sudarytu Lietu
vos vietovardžių Vardynu.

Rašantieji spaudai, ypatingai 
LE-jai, sulig išgale prisilaiko 
tos pačios Lietuvių kalbos va
dovo ir minėto Vardyno rašy
bos.

ne u” skundžiasi: “Deja, išvartęs visą dedamų Alium, (nuo aliuminas
lietuvišką enciklopediją. aliumi-|iki Aliuminitas). Kiekviena su 
nijaus vardo neradau. Gal jis chemine formule, kurion įeina 
lietuviškai kitaip vadinasi?” Ir
prašo pagalbos. Kurgi nepadė
si savo į bėdą pakliuvusiam skai

... . . .. . tytojui! *Toliau redakcija pro-
gi,JOS Karaliaus jam suteikto) tokollskai rašo; ..patikrinU8 lie. 
or o i u o, jis o iu p i o tuviškąją. enciklopediją, paaiš-

vo ne tik labai gerbiamas bet 
ir mylimas. Pasižymėjo dide
liu kuklumu ir paprastumu.

rodymą. Išbuvęs 12 metų Nežiūrint savo didelio išgarsė 
Manchesteryje, Rutherfor- j jimo ir augštų atžymėjimų,
das tiek pagarsėja savo dar- kaip Nobelio premijos ar An 
bais, kad paskiriamas įpėdiniu
savo garsaus mokytojo J. J.
Thomsono, užimti augščiau
sią Anglijoje fiziko vietą, Ca- 
vendish profesoriaus Cambri- 
dge. Šioje vietoje jis ir palie
ka iki savo mirties.

Cambridge jis 1919 metais

visą savo gyvenimą. kėjo, kad tikrai jis (suprask:
Jisa.plejada ?ar" alium.) joje nefigūruoja, todėl 

sių bendradarbių ir mokinių, randame b_tinu duoti apie aliu

mesniam moderniojo mokslo 1 sėkmingai praveda pirmą ban- 
vystymuisi ir pažangai. Jų dymą elemęptų transmutaci-
darbo metodai, jų gilus galvo
jimas, jų sugebėjimas iš dau
gelio 'galimų problemų išrink
ti pagrindines ir teisingai jas 
suformuluoti, o gavus eksperi- 
mentalius davinius, pasiekti 
(teisingų ir taip neišpasaky-

jos, paversdamas azotą į de
guonį. Savo garsioje paskai
toje — Bakerian Lecture, — 
skaitytoje 1920 ms Anglijos 
Karališkoje Mokslų Draugijo
je, Rutherfordas išdėsto savo 
numatymus neutrono buvimo.

tai toli einančių išvadų, viskas Jis jieško tos svarbios atomo 
tas sukelia didžiausią nustebi- dalelės kartu su savo asisten- 
mą ir pas kiekvieną turėtų tu James Chadvvick, kuriam 
sukelti pasigėrėjimą, pagarbą tik 1932 metais pagaliau pasi- 
ir dėkingumą. Plejada tokių seka pagauti ir dentifikuoti tą 
vardų kaip Curie-Sklodowska, pagrindinę atomo dalelę. Dė- 
Einšteinas, Planckas, Ruther-1 ka tam darbui 1934 metais E. 
fordas, Bhoras, Schrodingeris Fermi su savo bendradarbiais

dirbusių jo vadovybėje arba 
tampriai su juo bendradarbia
vusių. Užtenka paminėti to
kius pasižymėjusius moksle 
vardus kaip F. Soddy, O. 
Hahn, J. Chadwick, H. Geiger, 
[E. Appleton ir kit.. Ruther
fordas patsai buvo labai darbš
tus ir mokėjo patraukti kitus 
prie darbo. Kaip sako jo bio
grafas, žymus fizikas ir arti
mas jam žmogus, A. S. Eve, 
fnokslo istorijoje mažai ran
dame žmonių, kurie galėtų bū
ti tokiu pavyzdžiu tikro įkvė-

minijų bent pagrindinį suprati
mą.” Seka I. M. pasirašytas

minėtas simbolis Al. Iš visų pla
čiausiai aprašytas Aliuminis. Jo 
ir ženklas ir atominis svoris 
atitinka sakyto Aliuminijumo. 
Reiškia, tikrai truputį kitaip 
vadinasi. Sakoma jr rašoma vi
saip, ir dar kitaip! Tas negerai. 
Raštuose turi būti tvarkingiau. 
Kur, prireikus, rasti greit, “po 
ranka” autoritetą, kuris šį, “a- 
liuminijumas ar aliuminis” ar

straipsnelis, kuriame tarp kitko i panašų klausimą išspręstų? Grei 
duota aliuminio chęm. ženklas I čiausias būdas — tai paimti 
Al. ir net atominis svoris. Jame (“mažąją liet. enciklopediją”, at-
išvardinta tik šešios valstybės, 
kurių plotuose aliuminis “ran
damas”. Jų tarpe nėra plačio
sios Sovietijos.

Visų pirma nustebau tokiu 
ūmu ir gausiu susidomėjimu 
šiuo, nuo poros dešimtmečių 
taip paplitusiu kasdieniniu nau- 
giu. Lygiai mane sudomino, tie
siog užintrigavo, klausimas: ne-

ir kit. paliks amžiams žmoni
jos atmintyje, kaip kad pali
ko vardai Aristotelio, Leonar
do da Vinči, Dekarto, Newto- 
no.

Stebėtina karjera
Vienas žymiausių tarp tų 

vardų tai Rutherfordo, kurio 
darbai davė pradžią atominio 
branduolio fizikai ir rišasi su 
beveik visomis atominio moks
lo sritimis. Jo atradimai sa
vo laiku gal nebuvo tokie sen
sacingi ir vaizdūs, kaip pav. 
Einšteipo, ir nesukėlė tiek kal
bų ir ginčų platesnėje visuo
menėje, bet. moksle jo darbai 
padarė gal ir gilesnį pervers
mą kaip Einšteino teorijos.

Šių metų spalio 19 d. suei
na dvidešimt metų nuo to 
mokslo galiūno mirties.

Ernest Rutherford gimė 1871 
metais Naujoje Zelandijoje, 
Nelsono miestelio apylinkėse. 
Čia jis prądėjo mokslą in 23 
jmetų amžiaus pasiekė savo 
pirmo mokslinio laipsnio — B. 
Sc. Gavęs nedidelę stipendi
ją, jis išvyko į Angliją, kur 
dar tris metus tęsė mokslus 
garsioje Cambridge Caven- 
djph labora/torijoje. Jis tiek 
pasižymėjo savo gabumais, 
kad jau 1898 metais vos tik 
27 metų amžiaus buvo paskir
tas McGill universiteto Ka
nadoje profesoriumi.

Tai buvo pradžia jo stebėti
nos mokslininko karjeros ir jo 
epochinių darbų. Jis čia pa
rodė visą savo geniališkumą, 
pravesdamas eilę bandymų su 
radioaktyviomis medžiagomis 
ir padėjo pagrindus tolimes- 
niem radioaktyvumo tyrinėji
mams. Čia jis parašė savo

galėjo ištirti neutroną ir pa
daryti užuomazgą atominės 
energijos panaudojimo dar
bams.

Graži asmenybė

Kaip minėjau Rutherfordo 
darbai tiriant atomo paslaptis 
ir kuriant atomo branduolio 
teoriją buvo gal netikėčiausių 
ir žymiausių perversmų, kuris 
įvyko mokslo revoliucijos ei
goje šiais laikais. Patsai Ru
therfordas žymiai vėliau 1936 
metais, kalbėdamas apie savo 
pirmuosius bandymus, išsireiš
kė, kad jų rezultatai ir duo
menys buvo tiek nelaukti ir 
nuostabūs, lyg tartum kas 
nors būtų šovęs iš patrankos 
į popierio ploną lapą ir svie
dinys, vieton jį pramušęs bū
tų atšokęs atgal.

Rutherfordo vardas aptin
kamas plačiausiose ir įvairiau
siose atpminių tyrinėjimų sri
tyse, pradedant nuo pačių pa
grindinių ir baigiant tolimes
niais tyrinėjimais kaip pav. 
kosminių spindulių tyrinėji
mais. Jo genijus pasireiškė 
ne tik gilumu pastebėjimų, bet 
ir lakumu idėjų ir platumu 
apimamų horizontų. Bet 
Rutherfordas pirmoje eilėje 
buvo eksperimentatorius ir ne
mėgo matematinių išvedžioji
mų ir matematinių teorijų teo
retinės fizikos. Kudmet jis 
apie tai kalbėdavo jis nurody
davo Faradėjaus pavyzdį, ku
rio raštuose nėr painių mate
matinių išvedžiojimų. Kuomet 
jis buvo nakviestas skaityti 
paskaitą viename mokslininkų 
suvažiavime Pietų Afrikoje 
apie moderniosios fizikos kryp
tis jis pajuokavo, kad tokia 
tema užtenka kalbėti dvi mi-

pimo kitiem koks buvo Ruther . . T tt. i -jį 7 . . .. jaugi LE tikrai butų praleidu-
fordas. Kaip vienas jo arti- J.   /-..o t..,_

mų draugų yra pasakęs, Ru
therfordas niekuomet nepasi
darė sau priešo ir niekuomet 
nenustojo draugo.

Rutherfordas buvo laimin
gas ir savo šeimyniniame gy
venime. Jis vedė savo vaikys
tės draugę, išbuvęs penkis me
tus sužadėtiniu ir gražiai ir 
harmoningai sugyveno. Mirė 
jis sulaukęs 66 metų amžiaus.
Tai buvo ne tik didelis moks
lininkas, bet ir didelis žmogus 
iš kurio biografijos daug ko 
galima pasimokyti. Jo biogra
fijų yra išleistos dvi, viena 
seniau A. S. Eve, o antra 
J. Rowlando šiais metais, mi
nint jo mirties sukaktį.

seit Lietuvių kalbos vadovą (iš
leistas Liet. Tremtinių Bendr. 
1950 m.). Puslapy 169 randu: 
“aliuminis (10 t.) metalas, su- 
trump.t Al”. Išvados: LE ir 
LKV abu tvarkoje. Klydo, ne
susigaudė anas kalifornietis. 
Gal I. M. ir savaitinio redakci
ja. O kiti laiškų rašytojai gal
būt likšiol dar nėra įsigiję nei 
LE nei LKV.

si tokį reikšmingą daiktą? Juk1 Panašiems nesupratimams, 
smulkūs praleidimai, neskaitant laiškų ir atsakymų rašymams

Knygos JAV-se
JAV-se k3sniet išeina apie 12, 

000 įvairiais pavadinimais kny
gų, iš viso tarp 700 — ir 800 
milionų egzempliorių. Naujų 
knygų spausdinama apie 9,200 
— 9,700, o kitos — naujos lai
dos. Nors knygų tiek daug mi
lionų egzempliorių išleidžiama, 
joms tesunaudojama tik apie 
1% JAV-se pagaminamo popie
riaus.

Kai jau viskas yra prarasta, 
dar pasilieka ateitis.

—Chr. Bovce

G U Ž A U SK Ų
BEVERLY HILLS GELIRYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 6Srd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

VIKTORO KO 21008 
Lietuvišku gazolino stotis ir autotaisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 8. WE8TERN AVB. PK 8-9533

Siųskite dovanas ank 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik pateiefonuo 

kitę. ar .parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

SIUNTINIAI Į

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS RŪBUS, Medžiagas, 
Vaistus, Maistą ir t. t.

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 

VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

| CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 S. State Street, suite 1200 

Chicago 4, Illinois

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

• A SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. MfESTERH AVĖ. 1410 S0. SOlh AVĖ 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai _ GRovehill 6-2345 arba

TOmihalI 3-2108, 3-2109

Tel.: WAbash 2-9354 Mes turime tiesiogi
nę sutartį su Intou- 
rist Maskvoje nuo 
1947 metų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

fundementalinę knygą apie ra- nutes. Viskas ką jis galįs pa- 
dioaktyvumą, kuri tuoj sulau- sakyti, tai, kad teoretiniai fi- 
kė dviejų leidimų. Jis nusta- zikai pakėlė dabar uodegas, o 
tė ir įrodė atomų teigiamai į- eksperimentaliniai fizikai turi 
krautų dalelių ir branduolio jąg numušti jiem vėl žemyn, 
buvimą ir pravedė jų matavi
mus. Įdomu, kad tuose darT 
buose jam tarp kitų padėjo ir 
jaunas jo asistentas, vokiečių 
chemikas Otto Hahn, kuris 30 
metų vėliau suvaidino pagrin
dinį vaidmenį atomo skaldy- 

• mosi reakcijos suradime. Nors 
tuos savo darbus Rutherfordas 
atliko Kanadoje, bet kaiku
rias pagrindinių išvadų jis ap
rašė būdarrfas Berkeley, Kali
fornijoje, kur jis 1906 metais 
vasarą skaitė eilę paskaitų 
Kalifornijos universitete.

Išbuvęs devynis metus Ka
nadoje, Rutherdordas grįžta 
Anglijon ir skiriamas Man- 
chesterio universiteto profeso
riumi. Greit po atvykimo jis 
1908 metais už savo darbus 
gauna Nobelio premiją iš che
mijos. Čia jis susitinka su ką 
tik baigusiu Erlangena univer
sitetą ir apgynusiu savo gaT-

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL VAITEKŪNAS
Dažome lr dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bet paveiks
lais. — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam Įrengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

•
7144 S. SACRAMENTO AV. 

Tel. PRospeet 8-2215

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ *DIREKTORI AI
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vimas dieną ir nak- flft JįH v sos e Chicagos iri 

tį. Reikale šaukti _ A Roselando dalyse ir|
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PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401
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Galite tanpyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų lr visais ftnanafnials reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

S

į paminklų patalpas Ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo » vai. ryto Iki t vai. popiet
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JURGIS F. RUDMIN
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2314 W. 2Srd PLACE Virginia 7-6672
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KARIO IŠPAŽINTIS
Gen. Raštikio II atsiminimų tomui pasircdž us 

JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

jant pirmojo tomo viršelį užė
mė generolo atvaizdas su viso
mis jo karo insignijomis ant 
krūtinės. Kai t,uo tarpu antrojo 
tomo viršelį puošia subtilus mo
tinos ir dukrelės atvaizdas.

Dęl knygos pavadinimo, esą, 
turėta keletą variantų, kuriuos 
visus nurungęs oficialiai sau
sas “Kovose dėl Lietuvos”. E- 
są, buvo projektuojamas antras 
pavadinimas: Lietuva brangi 
mano tėvynė. Mums atrodo, kad 
nei pirmas nei antras nenusako 
veikalo esmės tiek, kiek tenka 
ją suprasti iš knygos gigantiš
kos apimties, kaip epizodų gau
sybėje, taip ir vaizduojamo lai
ko mąstu. Pavėluotai įsiterp
dami į tuos pavadinimo jieško- 
jimus, pagal veikalo esmę, mes 
vadiname jį “Išpažintis tautai”.

Tai yra kario išpažintis. Tai

Pirmasis generolo Stasio Raš
tikio atsiminimų tomas “Kovo
se dėl Lietuvos’’ turėjo nepap
rasto susidomėjimo skaitytojų 
tarpe. Berods, pirmoji laida jau 
išparduota, kas yra didžiai re
tas reiškinys mūsų knygos rin
koje. Antrojo atsiminimų tomo 
išleista du tūkstančiai egzemp
liorių, ir mes esame tikri, kad 
jie netrukus bus išparduoti. A- 
bu tomus išleido A. Skirius, va
dovaująs “Lietuvių Dienų” lei
dyklai.

Pirmame “Kovų dėl Lietu
vos” tome buvo daug klausimų, 
kurie svilina savo aštrumu kiek
vieną lietuvių tautos narį, nes 
tie klausimai, su kurių tinkamu 
sprendimu ‘ susijusi Lietuvos a- 
teitis, liečia mus, ir neleidžia 
mums nesinervinti, pajudinus 
tas temas dąbar, po pusantros 
dekados laikotarpio įvykiams 
prabėgus.

Lietuvos kariuomenės kūry
ba, jos tobulinimo klausimai, 
pritaikinimas ginklo valstybės 
gynybąi, santykiai kariuomenės 
su režimu, ir asmeniškas auto
riaus dalyvavimas tuose įvy
kiuose — sukėlė ir tebesukelia 
diskusijų, kritikos, aibes pro ir 
contra, ir net stengimosi studi
jos formoje nagrinėti paliestas 
temas.

Nemažiau kontraversinių pro 
blemų, klausimų ir įvykių pa
liečiama antrame tome. Visas 
antras tomas praeina slogiame 
fone okupacijų ir buities svetur. 
Paskutiniojo posėdžio preziden
tūroje košmaras įveda mus į 
galutinį valstybės žuvimą. To
liau: kariuomenės likvidacija, 
NKVD nagų grėsmė, dienos Ber 
lyne, santykiai su ruduoju oku
pantu ir svetur, nesvetingas ir 
šiurkštus, įvardintas atskiru 
“Sudužusio laivo keliais” vardu.

Mes esame tikri, kad ir antro-

skaitant. Karys yra tautos na
rys, kuriame ypati'ngu būdu su
sikryžiuoja du kilniausi bendruo 
meninko instinktai: meilė savo 
tautai ir ryžtas aukotis pavo
jaus metu. Kada mes taikome 
tą kario sąvoką St. Raštikio 
atsiminimams, mes pradedame 
suprasti, kodėl pirmasis tomas 
turėjo pasisekimo. Kodėl antra
sis tomas mus jaudina epizodų 
srove. Todėl, kad meilė tautai 
yra augščiau specialisto trakta
tų apie kautynes ir strategiją, 
kas viešpatauja pasauliui žino
mų vardų atsiminimuose.

Ryšys su politika

jo tomo postulatai sukels aibes Į kos rūmą, kur lengva ir susi- 
pro ir contra, ir atsiliepimų tepti, ir sueiti į konfliktą, ir tap-
spaudoje, o dar daugiau šnektų 
ir šnektelių.

Savo recenzijos uždavinius 
mes pasiimame to veikalo pri
statymą skaitančiai visuomenei 
tik tose apibraižose, kuriose jis 
susiformuoja, visų pirma, lietu
vio patrioto akyse, kuriam yra 
švėnta Lietuvos laisvė, brangi 
jos kariuomenė, ir neužmirština 
taisyklė, kad po įvykio kiekvie
nas pajėgia teisti įvykį.

Naujausios atsiminimų knygos
Atsiminimai — nedažnas sve

čias mūsų knygos pasaulyje. 
Juo labiau atsiminimai tokio as
mens, kaip buvęs kariuomenės 
vadas, ir kurie sudaro per 1400 
puslapių. Stambių tautų tarpe 
atsiminimai sudaro tam tikrą 
pastovią lektūros dalį. Ypatin
gai daug atsiminimų pasirodo 
tam tikram laikui praslinkus 
po karo audros. Štai taip nese
niai teko skaityti “The Romel 
Papers”, redaguotus B. H. Lid- 
del Harto ir generolo Speidelio 
“We Defended Normandy”. Tai 
yra veikalai, kur nefiguruoja 
žmogus, bet viskam dominuoja 
karo mašina, i? jos negailestingi 
manevrai ant žemės paviršiaus. 
Preciziški nagrinėjimai karo lau 
ko operacijų ir kautynių, ma
žai palieka vietos generolams 
pastebėti tautų kančias gink
lams žvangant.

Taip pat kariškio atsiminimai 
“Kovose dėl Lietuvos” dvelkia 
į mus visiškai kita dvasia. Jei 
augščiau paminėtuose veikaluo
se visas svoris buvo skirtas epi
zodui, tai 9. Raštikio knygose 
visas svoris skirtas žmogaus gy 
venimui, o įvykiai: dideli ir ma
ži, praeina epizodais. Todėl mes 
drąsiai pavadiname knygą Ko
vose dėl Lietuvos išpažintimi. 
Tai yra kario gyvenimo išpa
žintis savajai tautai.

Knygos pavadinimas

Autorius mini, kad knygos pa 
vadinimas buvo labai problema
tiškas, ir dabartinis vardas lei
dėjo suteiktas labiau reklamos 
sumetimais, kaip kad esmei nu
šviesti. Ir tik leidėjui pageidau

Abejonės pasitvirtino. Minis- 
i terio *adeikio atsakymas buvo 
neigi",mns.

“Klaida”

Mums pastebima ta nepoliti- 
ka jo atsiminimuose. Autorius 
daugelį įvykių pavadino klaido
mis. Jis nesivaržo parašyti: tai 
buvo mano klaida, bet tada tai 
atrodė kitaip. Galbūt tąi yra 
didelė kario privilegija ir drą
sa pripažinti tai atvirai, be su
kimo epizodo į šydus ir suktus 
žodžius. Tai yra ir drąsa: be nu
tylėjimo, išpažinties struktūra, 
pastatyti įvykį prieš mus atvi- 
ron padėtin. Tai, iš dalies, pas
tato sunkion padėtin ir jo kri
tikus, nes nėkiekvienas iš mūsų 
politikų taip drąsiai prabiltų a- 
pie savo klaidas, kaip Raštikis 
(psl. 415-418). Bet kiek etinių 
vertybių sukuria Lietuvos kario 
vardui šie 415-418 puslapiai!

Prieš mus slogučio migloj slen 
ka tas absurdiškas paskutinis 
ministerių posėdis prezidentūro
je, kada akivaizdoje kariuome
nės vado gen. Vitkausko, bu-

pastebima daugiur tą veikalą vęs kariuomenės vadas gen. Raš 
tikis, klausiamas: ar reikia prie 
šihtis priešo invazijai? Tas klau 
simas turėjo būti adresuotas tik 
kariuomenės vadui Vitkauskui. 
Iš to tik vieno absurdiško fak
to, mes matome, kad netiktai 
‘posėdis formaliai nebuvo baig

tas, bet jis savaime iširo” (psl. 
25), bet Lietuva jau buvo iši
rus.

Lietuva mirtininko dienose.

Lietuva žuvo atgavusi Vilnių 
ir gavusi sovietines bazes. Pu
pų Dėd’ė buvo tas pranašas, ku 
ris tarė: Vilnius mūsų, o mes 
rusų! Sovietinės bazės krašte, 
ir Tarybų Rusijos užangažuotas 
kariuomenės vadas gen. Vitkaus 
kas valstybės gynimo centre, 
buvo pirmosios datos ir pirmo
sios kregždės Lietuvos laisvės 
žūties. Visus metus Lietuva ir

Raštikis turėjo sąlytį su poli
tika. Kaip bendruomenės narys, 
jis narsiai ėjo visur, kur jis ti
kėjosi pastumti reikalą, arba 
nulyginti konfliktą. Ta arbitro 
rolė buvo kraunama jam ir sve-l3°8 vyriausybė, patys to dar ne-
tur, tremty, ir galbūt, jis neiš- pusdami’ ^eno tik mirtininkų 
vengs jos ir ateity. Jis buvo I gyvumą kalėjimo celėse. Bet... 
daug kartų įkėlęs koją į politi-'viltis yra lengvatikių motina!

ti neapykantos objektu. Didelės

šia turi du orientyrus: savo 
grupę ir savo kraštą. Ir tai yra 
natūralu partijos žmogui. Ir tai

Todėl vis gyventa viltimi numal 
dyti godų priešą, kuris pasku
tiniam kąsniui pasirinko nei du

ar mažos šalies politikas dažniau ^tuvos vyriausybės narius
Numaldymo politika, nedrąsa, 
ir pamiršimas seno ir vis mo
dernaus principo: laisvė arba

yra konkurencijos palaima ir mirtis. buvo Prieliudas i sovieti- 
pažanga politiniame šalies gyve-bazu' tank1 tversim, Lie- 
nime: tai yra parlamentarinių
rungtynių esmė.

tuvos keliais.

Bet tai viskas yra svetima ka 
rio sąmonei. Jo orientyras yra 
tiktai vienas: valstybės saugu
mas. Priklausymas politinei par
tijai neneša naudos kariui, kol 
jis su ginklu rankoj stovi vals
tybės sargyboj. Ir Raštikis ne
tapo politiku, visur pasilikda
mas kariškiu. Tai paskutiniu 
aidu atsiliepė jam 1951 metais, 
kada jis dirho Culver mieste fab 
riko darbininku. Tada organi-; 
zuojaman Free Europe komite- 
tan ministeris Žadeikis tarpinin 
kavo narių parinkime. Raštikio 
kandidatūra buvo iškelta ir jo 
sutikimas gautas. “Aš sutikau”, 
rašo autorius, “manydamas, 
kad dar galėsiu pasitarnauti 
Lietuvai ir ten būsiu naudinges
nis, negu dirbdamas paprastu 
darbininku fabrike, nors kartu 
abejodamas ten patekti, nes ma
no manymu, ten norės patekti 
politikai, o juk aš ne politikas, 
tik karys”, (pusi. 607).

Bet, aišku, kad koks būtų bu
vęs ryžtas; kad ir kokios bebū
tų mūsų pajėgos, Lietuvos pasi
priešinimas nenulemtų jos lais
vės. Pasipriešinimas būtų su
triuškintas. Lietuva būtų vis
vien okupuota. Nušnekant šuo
liu nuo temos, mums atrodo, 
kad į tą paskutinį ministerių 
tarybos posėdį turėjo būti pa
kviesti... poetas ir istorikas. Ka
ro ekspertai žiūrėjo į klausimą 
ekspertų akimis. Gyvenimas bu
vo tikra savižudybė tada susi
dariusiomis aplinkybėmis. Ir 
daugelis išgyveno tik savižudis* 
ko oportunizmo nuotaikas. Po
etas ir istorikas tartų, kad sim
boliškas šūvis laisvę beginant, 
netilstančiais aidesiais dunda 
ateityje. To šūvio aidas tebedun 
dėtų ir dabar Jungtinių Tautų 
salėse... Dabar to herojiškojo 
argumento neturime... •

Vėliau tauta spontaniškai nu
plovė nuo savęs tą savos laisvės 
negynipio gėdą, ir ta spontaniš

Melrose Park, UI., tautinių šokių šokėjų grupė

KL0UNA1 A. ŠIMKŪNAS

nedirbtų jiems pavedamo dar
bo, ne tik formaliu atveju, bet 
ir intelektualiai-idėjiniu. Tai 
mes regime ne tik iš kanceliari
jų bylų, bet ir iš grožinės lite
ratūros veikalų. Tačiau, kas pa 
galvoja, koks tai buvo mefis-i 
tofeliškas išjuokos planas skir
ti kariuomenės reformatorių į 
tas savižudiškas pareigas! A- 
teities romanistas su Dotojevs- 
kio pramatymu, galbūt, kada 
paims Raštikį ta figūra, kuris 
grėsmės šešėlyje, valstybei žu
vus, kaip tėvas priverstas da
lyvauti nužudyto vaiko laidotu
vėse.

Kita spalvinga figūra toks bū 
simasis romanistas paimtų bol
ševikų generolą Baltušį-Žemaitį, 
kuris visą savo gyvenimą skyrė 
griauti Lietuvos laisvei ir, at
vykęs Lietuvon, pamatęs Lietu
vos likviduojamą kaimą, užsi
krėtė Lietuvos meile ir savo sle 
los glūdumoj • praregėjo savo 
klaidas. Apie jį Raštikis rašo 
plačiai. Gen. Baltušis-Žemaitis 
grįžta i mus sūnum palaidūnu, 
kai tuo tarpu Lietuvos kariuo
menės reti ir netikę vaikai, tam 
pa Lietuvos motinžfldžiais. 

Raštikio šeimos tragedija

Periodinio leidinio recenzija 
neleidžia mums sustoti ties dau
geliu epizodų, įvertinant reiški
nį jo fone. Tačiau mes negali
me nesustoti ties skyriumi, ku
ris šiame veikale parašytas 
p. Raštikienės. Tai “Mūsų Šei
mos tragedija” (pusi. 179-292). 
Visas skyrius sudaro beveik 
knygos formatą. Tai motinos na 
sakojimas, kaip iš jos atėmė jos 
vaikus; tai žmonos pasakoji
mas, kaip ji neatidengė vyro 
paslapties; tai yra lietuvės pa
sakojimas — kurias kančias te
ko patirti okupanto dėmesio pa
liestai. Tas žmogiškasis doku
mentas šiurpdo mus, irgi daug 
patyrusius, nes kartais mums 
atrodo, kad kaikurie puslapiai 
parašyti buvo originale ne ra
šalu, ne pieštuku, bet krauju.

— Tai priklauso ųuo tavęs, 
pasakyk, kas padėjo pabėgti ta
vo vyrui, ir aš tuojau įsakysiu 
paduoti mašiną ir nuvežti tave 
pas tavo vaikus.

— Juk jūs žinote, juk aš Pa
nemunėje daug kartų sakiau, 
kad aš nežinau, kur dingo mano 
vyras. Mane graudžia rūpestis 
dėl mano vyro dingimo, o jūs 
dabar išplėšėte ir mano širdį, 
mano vaikus. Grąžinkite vaikus!

Piktas ironiškas veidas žiūrė
jo į mane ir vėl velniškai nusi
kvatojo :

— Viską žinai! Gerai, tylėk! 
Savo vaikų niekad nebematysi 
— ištremsime juos į Sibirą! 
(Pusi. 258).

Tai yra tardytojo ir Raštikie
nės dialogo nuotrupa. Komen
tarų čia nereikia.

Trimitas politikų balsų 
kakafonijoj ,

Toji kario išpažintis, kurią 
mums patiekė generolas Rašti
kis, be abejo, sulauks didžiulio 
skaitytojų dėmesio. Mes esame 
tikri, kad suskambės įvairūs at
siliepimai, kuriuose nemažai bus 
partinių oktavų. Politikams vi
sad lengva priremti ar remti 
prie sienos karį. Politikai mėgs 
ta bartis, ir kaip anksčiau mi
nėjome, gyventi dviemis orien
tyrais: savo grupe ir savo kraš 
tu. Tačiau labai sveika į tą po
litikų kakafoniją įvesti papras
tą trimitą. Jo gaidos ryškios. 
Jo melodija aiški.

ka vyriausybė, kurioj gen. Raš
tikis tapo Krašto Apsaugos mi
nisterių, o pulk. Škirpa vyriau
sybės galva, buvo tikroji per
versmo keliu atsiradusi vyriau
sybė, kaip lygiai Rusioje buvo 
laikinoji vyriausybė, carui nu
virtus nuo papuvusio sosto.

Kariuomenės reikšmė

Kariuomenės reikšmė savo 
kraštui yra begalo didelė. Kovų 
dėl laisvės aušroj iškilo mūsų 
kariuomenė, ir mes tikime, kad 
naujame Karo muzėjuje, vėl Iais 
voj Lietuvoje, bus dar daug nau 
jų kriptų su tūkstančiais vardų 
kankinių dėl laisvės, su dešimti 
mis kautynių vardų, kur gink
las kalbėjo už tautos norą gy
venti laisvai. Kaip kiekvienoj 
didelėj šeimoj, taip ir kariuo
menėj, esama vaikų, kurie visas 
etines vertybes, kurias teikia 
kariuomenė savo tautai, supran 
ta arba siaųrokai, arba kreivai. 
Tie netikę vaikučiai ir teikia pa
grindą tokiems pareiškimams, 
kurie plačiai išvardinti šių at
siradimų skyriuje: Išeivių spau 
dos priekaištai Lietuvos kariuo
menei, kuris toks skaudžiai kon 
trastingas po skyriaus: Vytau
to Didžiojo Karo muzėjuje.

Lietuvos kariuomenės trage
dija skyrius (psl. 87-117) rodo, 
kad priešas pirmus ir sunkiau
sius smūgius nukreipė ten, iš 
kur jis laukė priešinimosi ir 
laisvės gynybos. Lietuvis karys, 
tai rodo priešo veiksmai, buvo 
pagrindinis Lietuvos laisvės stul 
pas. Ir, jeigu gali būti ginčai 
dėl kariuomenės reorganizaci
jos sistemos, dėl biudžeto po
zicijų, kas gi išdrįstų užginčyti, 
kad toji kariuomenė buvo galin
ga patriotizmo mokykla. 

Likvidacinėje komisijoje

Tame chaose, kurį atnešė pir
masis okupacijos mėnuo, gen. 

i Raštikis buvo degreduotas į 
“trefnų” kategoriją. Jis negau
na jokių paskyrimų, jokių aiš
kių pareigų. Pagaliau jam liepia 
dirbti Krašto Apsaugos ministe 
rijos likvidacinėje komisijoje. 
Mes žinome, kad priešintis ka
riuomenės įsakymui reiškia pri
siimti sunkiausias sankcijas, ku 
rios būtų beprasmės, nes Kraš
to Apsaugos ministerijos likvi
dacijos komisija tebuvo tiktai 
formalumas, koks tebuvo ir 
pats Lietuvos vardas, kada “pre 
zidentą” Paleckį instruktavo so
vietinė ambasada. Tačiau, kaip 
tik tas Raštikio dalyvavimas 
toje komisijoje atnešė jam kru-- 
šą priekaištų iš savų tautiečių, 
tarytum visi, kas liko Lietuvoje 
1939 ir po antros okupacijos,

Vandens sunaudojimas
Yalc universitetas 1939 m. 

pranešė, kad asmeniui viduti
niškai reikia per vieną dieną 
20 galionų. Vienas galionas gė
rimui, penki galionai apsiprau
simui, šeši skalbimui ir 8 tuale
tui, be to dar reikia 255 galionų 
vandens maudymuisi. Sakoma, 
kad reikia apie 50 galionų die
nai, tačiau paskutiniai daviniai 
tvirtina, kad tai yra mizerna te
orija. 1957 m. duomenimis afi- 
meniui per dieną reikia 1500 
galionų. Visa tai reikalinga pra
monei, kuri tarnauja žmogui, 
maistui ir drabužiams. Vienos 
riekės duonos pagaminimui, į- 
skaitant ir kviečio augimą, rei
kia 37.5 galionų vandens. Kiek
vienas svaras jautienos reikalau 
ja apie 4,000 galionų vandens. 
Kiekviena plieno tona pareika
lauja 40,000 galionų vandens, 
arba 160 kartų daugiau negu jis 
sveria. Bravore vieno galiono 
alaus pagaminimui reikia 8 ga
lionų , vandens. Amerikoje per 
dieną apytikriai sunaudojama 
275 bilionai galionų. Mažiau 
kaip 10 procentų sunaudojama 
namų reikalams, 100 bilionų 
drėkinimui ir visa kita eina pra
monei.

Kramtomas tabakas ir 
. sveikata

JAV-se kasmet suvartojama 
apie 81,000,000 svarų kramto
mo tabako. “The Journal of the 
American Medical Association” 
praneša, kad kramtomas taba- 
ksa turi beveik tuos pačius pa
darinius į organizmą, kaip ir 
rūkomasis: padidėja kraujo
spaudimas, padažnėja pulsas, 
nukrinta odos temperatūra.

Filmas iš misionieriaus 
knygos

Maryknoll vienuolyno misio
nieriaus tėvo Mark A. Tennien 
knyga panaudota televizijos fil
mui, kuris pavadintas “I Re- 
member Flores” ir kuris bus 
per CBS televizijos tinklą ro
domas liepos mėn. 28 d. 10 vai. 
Čia vaizduojama japonų kari
ninko atsivertimas.

Mokslas ir galvos 
skaudėjimas

Galvos skaudėjimas kaip dr. 
Henry D. pgden iš Lousiana u- 
niversiteto, pranešė Amerikos 
gydytojų draugijos suvažiavi
me, yTa dėl išsilavinimo. Dak
taras patikrino apie 4,000 įvai
rių asmenų ir 80% studentų 
skundėsi galvos skaudėjimais. 
Mažiausia su skaudančiomis gal 
vomis yra ūkininkų, bei dirban
čių agrikultūros srityje. Mpte- 
rims daugiau skauda galvos 
kaip vyrams.

Alkoholis muša
Apskaičiuojama, kad alkoho

lis yra kaltininkas 50% visų eis
mo nelaimių. Daugiau kaip pu
sė užmuštų 1957 m. Amerikos 
keliuose 40,000 žmonių priežfLs- 
tis buvo alkoholis.

Tai mes matome iš Raštikio 
misijos VLIKe. Puslapiai 656 ir 
657, dėstą mums autoriaus mi
siją tame “Reutlingen ir Pfųl- 
lingen, Vokietijos užkampyje”, 
baigti autoriaus suformuluotais 
VLIKo reformos postulatais. Jie 
aiškūs kaip kariuomenės įsaky
mas. Išvada tebuvo viena: visi 
reformos punktai dabar jau į- 
gyvendinti, Vlikas atšviežintas, 
išvežtas iš to, anot Pulgio An-- 
driušio, Vlikingeno. Visai pa
grįstai tikime, kad VLIKas 
taps mums tuo, kuo jis buvo 
Lietuvoj nacių laikais. Tai žy
gis pagal kario trimito maršą. 
Tai* didysis kario triumfas. Kas, 
kad jo kandidatūra nepraėjo į 
Free Europe komitetą. Ten rei
kia politiko. Kada reikės misi
jos iš visuomenės į Free Europe 
komitetą, galbūt pasiges kario...

Ir, štai (autoriaus žodžiai): 
Tėvynė! Lietuva! Mano tauta! 
Aš neužmiršau Tavęs ir niekad 
neužmiršiu, nors likimas trem
tų mane dar toliau nuo Tėvy
nės! Išpažintis baigta! (pusi. 
686).

Mes tepridedame — nepap
rastai turiningo gyvenimo išpa
žintis: kario, lietuvio, tėvo ir 
vyro...

Šeštadienis, rugpjūčio 31, 1957

Ašaros pasako apie sveikatą
Standford Medicinos mokyk

los akių specialistas dr. Olive 
Erickson tvirtina, kad iš ašarų 
galima nustatyti žmogaus svei
katos padėtį. Sveiko žmogaus 
ašaros lisozymų, globulinų ir 
albuminų esą tokia proporcija: 
30:40:30. Dr. Erickson sako, 
kad tie žmonės vra sveikesni, ku 
rie gali verkti, už tuos, kurių 
akys visada sausos.

Kiek kur televizijų?
Pasaulyje yra apie 50 milionų 

televizijos priimtuvų, iš jų — 
net 38 milionai JAV-se. Mažiau
siai televizijos primtuvų turi 
Bulgarija ir Norvegija — tik 
po 500 kiekvienas kraštas. Po 
JAV, daugiausiai televizijos apa 
ratų turi Kanada: 2,000,000. še
šiolikoje kraštų teturima tik vie
nas televizijos siųstuvas, o JAV- 
se jų yra 489.

Radijo priimtuvų JAV-se yra 
142,000,000. Po JAV pirma eina 
Japonija su 13,500,000 aparatų. 
Vakarų Vokietija turi kiek dau
giau kaip 13,000,000 radijo apa 
ratų.

Atsigauna po širdies smūgio
Paskutiniais metais padidėjo 

širdies atakos jaunuose žmonė
se, jaunesniuose, kaip 40 m. am
žiaus. Dažniausiai tai įvyksta 
asmenyse, pergyvenančiuose į- 
tempimą, turinčiuose perdidelį 
svorį, tuose, kurie daug rūko ar 
iš šeimos turi palinkimą širdies 
ligoms. Jauni žmonės, gavę pir
mą širdies ataką, dažniausiai at 
sigauna ir per du-tris mėnesius 
vėl jau gali grįžti į darbą. To
kiems pacientams patariama 
saugotis riebalų, susilaikyti rū
kymo ir saugotis sunkaus dar
bo.

Kūno chemikalai ir proto 
ligos

Tulane universiteto medicinos 
mokyklos prof, dr. R. G. Heath 
tvirtina, kad paveldėti fiziniai 
defektai, o ne tie vaikystės per 
gyvenimai, apie kuriuos kalba 
psichoanalistai, yra didžiosios 
daugumos protinių ligų priežas
timi. Apie tai jisai aiškino Ame- 
rikbs Psichiatrijos sąjungos su 
sirinkime. Protine liga sergan
čiame žmoguje defektyvūs kūno 
chemikalai gamina nuodingas 
medžiagas, — sako dr. Heath. 
Tokį įtempimą pergyvenant, į 
kraują daugiau plaukia adrena
lino, kuris dar paskatina gami
nimą tų defektyvių kūno chemi
kalų ir padėtis dar pablogėja.

Kietesnė už deimantus 
medžiaga

Dr. R. H. Wentorf, General 
Electric bendrovės chemikas, su 
darė naują medžiagą, pavadin
tą borazonu, kuris yra net kie
tesnis už deimantus. Ta medžią 
ga sudaryta boroną ir azotą 
slegiant milionų svarų į vieną 
kvadratinį colį, palaikant 3,000 
laipsnių Fahrenheito tempera
tūrą. Gautieji nauji kristalai, 
pavadinti borozonu, gali atlai
kyti 3,500 laipsnių Fahrenheito 
karštį, kai tuo tarpu deimantai 
ištirpsta 1,600 laipsniu k»ršty.

Kiek žmogus pakelia 
temperatūros

Washingtono universiteto laik 
raštis skelbia, kad žmogus ap
dengtas 3/8 colio storumo .dra
bužiais, gali pakelti 90 sekun
džių laiko tarpą 900 laipsnių 
Farenheito šalčio ar šilimos be 
didesnio pakenkimo. Be 'drabu
žių gali pakelti tik 300 laipsnių 
Farenheito.

KRONIKA

• Dr. J. Girnius LB Tarybos 
trečiojoje sesijojd skaito paikai 
tą apie Lietuvių Bendruomenės 
gyvenimą ir ateitį kultūriniu 
požiūriu. Sesija įvyksta Chica
goje rugpjūčio 31 ir rugsėjo 
ld.

• Komp. V. K. Banaičio mi
nėjimas rengiamas lapkričio 17 
d. New Yorke. Jo kūrinius išpil
dys solistai V.. Jonuškaitė, V. 
Verikaitis, smuik. I. Vasyliūnas 
ir pianistas Al. Mrozinskas.

• Dr. A. Sr&plaukio paruoštą 
skaitymų knygą leidžia Vokieti
jos Lietuvių Krašto valdyba.


