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ti lietuvybei išlaikyti ir stiprin
ti. Bet šis uždavinys greit taps 
neįmanomas be lietuviškos kul
tūros palaikymo ir ugdymo. Kas 
galvoja kitaip, stato pilis ant 
smėlio. Realiai mąstančiam lie
tuviui aišku, kad lietuvybė pa
reina tik nuo nuolatinės kultū
rinės veiklos lietuviškose šeimo
se, lietuvių vaikų darželiuose, 
lietuviškose mokyklose bei baž
nyčiose, per lietuviškus žurna
lus bei laikraščius, per vertin
gas ir gražias lietuviškas kny
gas, per lietuvių mokslininkų, 
dailininkų, muzikų, teatralų, ra
šytojų kūrybą, per kunigų apaš J 
talavimą, per mažus bei tamp-- 
rius lietuvių kultūrinius židi
nius, kurie laikas nuo laiko ga
li susirinkti j tokius sąskry
džius, kaip dainų ir šokių festi
valiai su kongresais ir parodo
mis. Tik vispusiška, nuolatinė, 
kantri kultūrinė veikla tegali 
esmiškai padėti lietuvybei.

Tačiau ar 1958 metais, mi
nint Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį, nėra tokių darbų, ku
rie būtų verti bendrų lietuviš
kų pastangų ir kurie paliktų gi
lesnius patvaresnius pėdsakus. 
Mėginsiu keletą jų nurodyti.

1. Dailės srityje

Nėra abejonės, kad lietuviai 
dailininkai per 13 metų nuo Lie
tuvos pavergimo yra sukūrę lais 
vuose Vakaruose nemažai dai
lės darbų (įvairios technikos pa 
veikslų, skulptūros ir architek
tūros kūrinių). Daugelį šių dar 
bų reprodukcijose yra atspaus
dinęs “Aidų” žurnalas. Bet ši
tos reprodukcijos pasilieka iš
sklaidytos atskiruose sąsiuvi
niuose. Iš jų nesusidarome ben
dro vaizdo nei sau, nei kitiems 
parodyti. Todėl būtų gražus už
davinys tas reprodukcijas at
rinkti ir surinkti krūvon bei jas 
papildyti dar naujomis spalvo
tomis reprodukcijomis, kad su
sidarytų stambus albumas, ku
ris taptų staline knyga patiems 
pasigrožėti (ypač jaunimui) ir 
svetimiems parodyti, kas mūsų 
dailininkų sukurta.

Norėti, kad lietuvių dailės al
bumą išleistų pats “Aidų” žur
nalas, būtų perdaug iš jo vieno 
reikalauti. Užtektų, kad “Ai
dai” panaudotų visas savo dai
liąsias klišes, o papildomoms kli 
šėms ir spaudos darbams lėšos 
turėtų ateiti iš sutelktinių lietu
vių šaltinių. Tokią subsidiją 
“Aidams” minėto dailės albumo 
išleidimui turėtų suteikti Liet. 
b-nė 1958 metais.

2. Muzikos srityje
Nėra abejonės, kad ir mūsų 

muzikai-kampozitoriai turi su
kūrę įvairių kūrinių, kurie būtų 
verti išleisti. Jei jie taptų pri
einami pasaulio (ypač Vakarų 
Europos) muzikiniams ansamb
liams prie gausių radiofonų, nė
ra abejonių, kad jie būtų groja
mi, nes nauja muzikinė litera
tūra ten visada pageidaujama 
dėl didelio jos suvartojimo. Kai 
kurie Eurojos radiofonai jau 
dabar kaikuriuos geresnius lie
tuvių kūrinius groja, jei kas pa
siūlo (pvz. Stuttgarte, Breme
ne. Tik, deja, lietuviai beveik 
nieko negali pasiūlyti, nes iš
spaustų lietuvių kompozitorių 
kūrinių tėra labai mažai. Taigi, 
sutelktinėmis jėgomis atspaus
dinus keletą gerų kompozicijų, 
lietuvių muzikai išeiti į pasaulį 
ke'ias būtų prakirstas.

Tuo tarpu mūsų kompozito
riams būtų ir kitas uždavinys 
- • perkomponuoti lietuviškus 
šokius, kad jie įgautų muzikališ 
kai menišką veidą, maždaug to
kį. kokį Smetana yra davęs sla
vų šokiams. Šitas uždavinys 
tampa aktualus, pagalvojus, 
kad sekantis lietuviškų šokių

kas buvo atlikta šią vasarą. Kad 
būsimas festivalis būtų patrauk 
lūs, nors muzikalinė šokių pu
sė turi būti kitokia. Todėl Liet. 
bendruomenė Amerikoj turi duo 
ti užsakymų žymesniems kom
pozitoriams lietuviškus šokius 
perkomponuoti ir tas kompozi
cijas atspausdinti. Aišku, tai 
sunkus ir atsakingas darbas. 
Bet kaip tik šitokie leidiniai, 
kaip ir laisvųjų lietuvių dailės 
albumas, turi galimybių praeiti 
pro Geležinę uždangą ir pasiek
ti tėvynę Lietuvą.

3. Literatūros srityje
Kreipiant dėmesio į mūsų jau 

nimą, jo lietuvybei žadinti ir 
stiprinti, reiktų parašyti ir gra
žiai išleisti bent du lietuviškus 
nuotykių romanus. Atrodo, kad 
šitokiems kūriniams tinkamiau
sias temas galėtų duoti lietuvių 
knygnešių nuotykiai spaudos 
draudimo metais ir lietuvių gink 
luotosios rezistencijos kovos 
prieš sovietinius okupantus. Kad 
šitokie reikalingi romanai tap
tų realybe, reiktų paskelbti ra
šytojams konkursą su tokiomis 
premijomis, kad jos paskatintų 
rašytojus rimtai tiems darbams 
atsidėti, žinoma, ir atitinkamą 
laiką duoti, kad teoriškai visos 
aplinkybės nuotykių romanams 
parašyti būtų palankios. Šito
kių romanų įtaka jaunimui bū
tų jaučiama daugelį metų ir ža
dintų patriotizmą.

Antras panašus uždavinys lie 
čia dramatinę literatūrą. Ligšiol 
keli draminių kūrinių konkursai 
nėra davę patenkinamų rezul
tatų — premijuoti kūriniai dėl 
įvairių priežasčių nevaidinami, 
o nepremijuotų niekas nežino, 
nes jie tebėra rankraščiuose. Ta 
čiau tai nereiškia, kad visi ne
premijuoti kūriniai būtų men
kesni už premijuotuosius. Kar
tais būna atvirkščiai. Antai, 
1930 — Vytauto Didžiojo me
tais buvo premijuota V. Bičiū
no sukurta drama “Žalgiris”. 
Bet ji literatūr. ir teatraliniu at
žvilgiu yra neabejotinai men
kesnė už B. Sruogos “Milžino 
paunksmę”, kuri premijos tada 
negavo, šis ryškus pavyzdys nu 
rodo, kad rankraščiuose gali 
būti neblogesnių kūrinių, negu 
premijomis vainikuoti. Pvz. 
“Darbininko” konkuršb jury ko 
misijos buvo viešai paskelbta, 
kad buvo keli kūriniai, kuriuos, 
šiek tiek pataisius, būtų galima 
spausdinti ir vaidinti. Todėl 
Liet. b-nės valdyba turėtų su
daryti rašytojų ir teatralų ko
misiją, kuri peržiūrėtų geruo
sius nepremijuotus buvusių dra 
mų konkursų rankraščius ir pa
prašytų autorius, kad pataisytų, 
jei kas taisytina. Šitokia neper- 
daug oficiali procedūra gali būti 
d'aniinei literatūrai laiminges
nė ii vaisingesnė. Tik, žinoma, 
atrinkti ir pataisyti, jei reikia, 
rankraščiai neturėtų pasilikti 
gulėti stalčiuose.

4. Mokslo srityje
1958 metais nereikėtų iš gal

vos išleisti ir mokslinės litera
tūros, kuri labiausiai apleista. 
Juk šiais metais “Aidai” savo 
premijas paskyrė už tris moks
liškus darbus rankraščiuose, 
bot niekas nežino, kas ir kada 
juos galėtų išleisti, nors, rodos, 
visos premijuotos studijos turi 
vienokį ar kitokį ryšį su dabar
timi. Manau, kad yra parašytų 
ir tašomų kitų moksliniu veika
lų, kurie sutinka tas pačias sun 
kenybes, kaip premijuotieji. To
dėl laisvųjų lietuvių uždavinys 
nepriklausomybės metais neuž
miršti tokio mokslo, kuris oku
puotoje Lietuvoje negalimas. Jis 
reikalingas n« tik jaunimo lietu
vybei palaikyti, bet ir broliams 
Lietuvoje, nors jis ten ir trupi
niais tepatektų.

Leonardas Žitkevičius

VERGAS IR MENULIS
Jie prisėjo gėlių po kalėjimo langu. 
Žydi žiedas ant kruvino bato.
Jie paleido mėnulį į dangų.
Bet vergas dar saulės nemato.

Tiktai burbulų mato didžiulį.
Tiktai gėlės nuo kraujo raudonos. 
Tegu viešpačiai valgo mėnulį.
O vergas nori duonos.

PRASMĖ IR ILGESYS
Be jokio rūpesčio prasmingo '
Klausiaus lakštingalos giesmės.
Ir, lyjant lietui arba sningant, 
Klajojau vienas be prasmės.

Ir buvo meilė, kaip kad nesti 
(Visam kely, visuos veiduos),
Kurios nei vesti, nei pamesti 
Aš negalvojau niekados.

Vienok ją pamečiau. Neliko 
Senų dainų dainuoti kam.
Nėra namų ant lauko pliko.
Nėra gyvenimo plikam.

Aš supratau prasmės doktriną:
Nėra prasmės, jei nėr naudos.
Bet ilgesys mane kankina,
Vilioja vėl. kaip kitados,

Netrokšti nieko prasmingesnio, 
Tiktai lakštingalos giesmės,
Tiktai gyvenimo beprasmio,
Kuris turėjo daug prasmės.

5. Religijos srityje
Pagaliau religijos srityje ne

reikėtų užmiršti lietuviškų kry
žių ii koplytėlių. Šituos pamink 
lūs turėtų prisiminti ir Liet. ben 
druomenė, ir lietuvių parapijos, 
ir kitos lietuvių organizacijos. 
Juk laisvoje tėvynėje, minint 
valstybės atstatymo 10-sias ir 
20-sias metines, tokių pamink
lu buvo pastatyta. Argi dabar 
tą tradiciją reikėtų apleisti? Tik 
statant kryžius ir koplytėles rei 
ketų laikytis pagrindinių tra
dicinių bruožų. Šituo atžvilgiu 
visai nepavyzdys neseniai pasta 
tytae Britanijos lietuvių kryžius 
-rūpintojėlis, kuris mažai ką ben 
dro beturi su lietuviška tradi
cija.

Augščiau suminėtų darbų į- 
vykdymas daug reikštų ir ilgai 
bylotų, kad lietuvių tautai rei
kia laisvės ir kad laisve ji rim
tai pasinaudoja. Todėl tie tūks
tančiai dolerių, kurių pareikalau 
tų Pasaulinis seimas, ar nege
riau būtų sutelkti minėtiems ar 
panašiems uždaviniams — pa
minklams įvykdyti. Tų darbų tu 
retų imtis lietuvių bendruome
nės JAV ir Kanadoj su savo 
Kultūros fondais.

Tačiau, kad tie fondai, būtų 
pajėgūs kultūriniams uždavi
niams, jie turėtų kitaip tvarky
tis. Dabartinis jų tvarkymas iš 
viršaus, sudarius komitetą ar 
valdybą ir kviečiant aukoti tiks 
liai nežinomiems uždaviniams, 
negali pasisekti. Reikia, kad 
stambesnieji aukotojai Kultūros 
fonde turėtų sprendžiamąjį bal
są ir gautų be atskiro mokesčio 
tuos leidinius, kuriuos fondas 
subsidijuoja. Taip pat Kult. fon 
das turėtų paskelbti gerai per
galvotus, konkrečius kultūrinius 
uždavinius, kad žmonės galėtų

Rūdim Druskininkuose 
Nuotrauka, neseniai atsiųsta iš Lietuvos

žinoti (ir pasirinkti), kokiam 
uždaviniui prašomos aukos bus 
sunaudotos, kaip tai daro kaiku- 
rie leidėjai su savo išleistomis 
knygomis. Jeigu jas pavyksta 
išleisti (žinoma, su rėmėjų pa
vardėmis), kodėl tai turėtų ne
pasisekti Kult. fondui, svarbes
nės reikšmės leidinius subsidi
juojant ir jiems konkrečiai lė
šas telkiant? Tik jis neturėtų 
savo darbo pradėti leidimu to
kių archivalijų, kuriomis tesido
mi negausūs specialistai. Kol 
Kult. fondas nestovi tvirtai ant 
kojų, tokios archivalijos jį pa
tį gali nuvaryti į archyvą. To 
jam niekas nelinki.

Liet. b-nė turi pergalvoti 
Kult. fondo organizaciją, kad 
joj ryškiau pasireikštų asmeni
nis (personalinis) elementas, 
toks artimas lietuvių būdui, o 
pats Kult. fondas turėtų imtis 
konkrečių su gyvenimu susiju
sių uždavinių, kurių keletą čia 
mėginau sužymėti. Jei Liet. b-nė 
su Kult. fondu 1958 metais at
liks keletą konkrečių kultūrinių 
uždavinių, kurių pavienė inicia
tyva nepajėgia įvykdyti, tai Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
čiai paminėti bus pastatyti keli 
reikšmingi ir patvarūs pamink
lai.

• Draugo kalendorius — sie
ninis, mėnesinis, nuplėšiamas — 
jau baigiamas spausdinti ir bus 
išsiuntinėtas skaitytojams.

• Bronės Jameikienės sukur
ti vitražai: Trys Karaliai, Šv. 
Pranciškus ir paukšteliai bei ta 
tema sukurtas abstraktas yra 
išstatyti religinio meno paro
doje, kuri atidaryta Šv. Ksave
ro kolegijoje, Chicagoje. Paro
da tęsis iki gruodžio 15 d.

• Romanas “Miškais ateina 
ruduo” — naujai išėjusi M. Ka
tiliškio knyga — yra ne eilinė. 
Joje sodrus sakinys, vaizdai ap
rašomų dalykų tėkmė. Sakysi
me, kalbėdamas apie pavasarį 
miške, autorius sako: “Miškas 
dūsavo iš visų plaučių, giliai iš 
krūtinės atsikvėpė miškas, iš
pūsdamas žiemos dusulį. Budo 
kraujas miško gyslose ir gausiai 
tvino iš žiemos padarytų žaizdų 
sakais ir sula. Kalė kietai ir ne
nuilstamai miško širdis galingu 
genio snapu”.

Autoriaus kalba itin žodinga, 
praturtinta rečiau sutinkamais 
žodžiais ar taikliais naujada
rais: čia pvz. aptinkame žo
džius: krapenti, atčaiža, švėtry- 
nė, apluokas, žagrės verstuvė 
ir kt. Ir tuos pačius kasdienius 
posakius autorius įstengia vieto
mis išreikšti taip naujai, pvz. 
aprašo piršlį, “liežuviu keliantį 
vėją senoj troboj” (p. 173), ar
ba kalba anie širdis, kurios “ap
drungsta sūria ašara”. Saulėte
kio peisaža jis tapo šiais keliais 
žodžiais: “Ištryško saulės skri
tulys, verdantis ir trykštantis 
baltomis žarijomis, tartum iš 
milžiniškos kalvės žaizdro, kurį 
įpūtė vėjai ir audros slogią nak
tį” (p. 237).

Patsai romano vvksmas kon
centruojasi lietuviškame kaime. 
Auganti socialinė sąmonė prasi
veržia miško kirtėjų streiku 
prieš pirklius. Geras uždarbis 
daugelį nuveda į smuklę, kur už 
sikuria muštynės (girtavimo, 
muštynių ir panašių dalykų ro
mane pilna su kaupu). Romano 
herojus Tilius patenka j kalėji
mą. Išėjus karščiau suliepsnoja 
jo meilė smuklininkės dukrai 
Agnei. Abiems tai pirmosios kait 
ros, jie nuoširdžiai jungia savo 
gyvenimo gijas. Deja, Tilių liki
mas nubloškia tarnauti pas gud 
rų, turtingą ūkininką Doveiką, ■ 
seną jau, bet vedusį jauną, pie-j 
nininkę. Doveika gana suktais, 
keliais pralobo, bet dabar nieko j 
negaili savo gražiai žmonai.

Ji gi — vienatvės kankina
ma, pribrendęs vaisius kristi į 
kieno nors rankas. Ir krito į Ti- 
liaus rankas. Jis pergyvena di
delę įtampą, svyruodamas tarp 
Agnės ir Doveikienės, bet aistrin 
gas Doveikos namų sūkurys, kur 
jis gyvena, jį nuneša. Dar labiau 
prie Doveikienės jis palinksta, 
kai pamato Agnę šokant su at
vykusiais nusausinimo darbams 
gimnazistais; tie kasėjai apskri
tai yra naujas gyvybinis pulsas 
apylinkėje.

Romanas ne tik atskleidžia 
Tiliaus ir Doveikienės puolimo 
kelią, bet ir išryškina tą baisią 
sąžinės graužimo žmogaus kan
čią, kuri Tiliuje pasiekia šiur
pios įtampos: “Jis tramdė sa
ve, kaip įmanydamas, suleisda
mas nagus į delną, sukąsdamas 
lūpas dantimis, kad rėkte neiš
rėktų gūdaus nevilties skundo, ( 
aštriais peiliais surėmusio ir ne
leidžiančio pakrutėti. Jis tik de
javo gailiai ir patylomis, kaip 
vaikas pasimetęs ir paklydęs ir 
pajutęs visą klaikumą nakties, 
miško ir pamažu, bet užtikrin
tai, sėlinančiu vilku. Jis varžėsi 
ir gėdinosi savo hejeriškumo, 
nepasitikėdamas nė vienu erd
vės eentimetm. neturėdamas 
kam pasisakvti, rfšmanyda- 
mas, kain palengvinti sau. Bū
damas viekas ir būdamas toks 
menkas klaikiai didingoje pra
radimo ok’vai’doje.. Tebebrido 
vis tirštėjanč’on miglon, už ku
rios n’^ko nėra, kuri baigiasi, 
lyg peiliu nupjauta, ir išnvksta, 
visiškai išsidalindama beribėje” 
(p. 483); tie smamiriavimai jam 
tik nepakel'amą kančia atnešė, 
kad jis net pagalvojo: “pasida
rysiu ',ala. ar i* tūžmasties ki
ta nugalabysiu” (p. ,485).

Romanas ir baigiasi šūviais 
Doveikos, kuris taiko į neištiki
mą žmoną o sužeidžia ją ban
džiusį užstoti Tiliu. Autorius ne 
beišryškina jų tolimesnės gyve

nimo tėkmės; užvertus knygą 
skaitytoją palikdamas susimąs
čiusį.

Gaila, kad autorius vietomis 
pernelyg natūūralistiškas, ir vei
kalas nesuaugusiems nėra re
komenduotinas.

• Pianistas Andrius Kupre
vičius, gyvenąs Clevelande, Ohio, 
ir mokytojaująs Music School 
Sattlement fortepiono fakultete, 
po ilgesnės pertraukos vėl sėk
mingai reiškiasi fortepiono re- 
čitaliniais koncertais. Pradėda
mas rudens sezoną A. Kupre
vičius spalio mėnesį su pasise
kimu koncertavo Bostone, De
troite ir Philadelphijoje mūsų 
tautiečiams bei amerikiečiams. 
Andriaus Kuprevičiaus fortepio
no skambinimo menas gražiai 
garsinamas ir tarp amerikinės 
akademinės rinktinės publikos: 
Clevelando Westem Reserve uni 
versiteto vadovybė, savo studio 
zams pertiekdama specialų muzi 
kos istor. kursą, jį palydi atitin
kamų kompozitorių kūrinių kon
certais per televiziją. Tokie aka 
deminiai koncertai per Clevelan
do televizijos penktą kanalą jau 
įvyko lapkričio 18 ir 22 d., o pas 
kutinis šios paskirties koncer
tas įvyks 1958 m. sausio mėne
sio pirmomis, dienomis, kurių 
programas išpildo Andrius Kup
revičius. Tie koncertai per te
leviziją perduodami minėtose 
datose penktadieniais 11:30 va
landa. Po šių koncertų A. Kup
revičius turės du koncertus, sau 
šio 6 ir 20 dienomis, savo Mu
sic School Sattlement salėje; jis 
su violenčialistu Ernestu Silber- 
šteinu išpildys L. v. Bethoveno 
Sonatų fortepionui su violenče- 
l,p ciklą. Vasario 19 d. mūsų pia
nistas pakviestas fortepiono re
čitaliui į Clevelando Public Li- 
brary koncertinę salę. Baigda
mas 1957-1958 metų koncertinį 
sezoną, pianistas Andrius Kup
revičius dalyvaus fortepiono so
listų Clevelando Filharmonijos

|"onije(s orkestro :koncetrte. 
Kovo mėnesį radijo WHK kon
certų salėje, kur programą su
darys Edvardo Griego koncer
tas fortepijonu su simfonijos 
orkestru.

• Vyt. Mankeliūnas, lietuvis 
kunigas Kolumbijoje, tame kraš 
te įsigijęs antrąjį filosofijos dok 
toratą (teologijos doktoratą ga
vo Kauno universitete) profe
soriauja Bogotos .universitetuo
se, skaitydamas filosofijos ir 
psichologijos kursą. Ten taipgi 
redaguoja psichologijos' žurnalą 
“Testimonio”; Kolumbijoje yra 
išleidęs tris mokslinius veikalus 
ispanų kalba kurių paskutiny
sis išėjo pernai metais: “Psi
choanalizė ir katalikybė”. Taip
gi yra Kolumbijos kardinolo pa
tarėjas moksliniais klausimais. 
Dirbdamas mokslinį darbą, ne
apleidžia ir lietuviškųjų reikalų, 
kartkartėmis parašydamas į lie
tuvių spaudą (su kun. P. Gaida 
Lietuvoje yra išvertęs Tihamer 
Totho “Jaunos sielos auklėji
mą”), o dabar yra pakviestas 
dirbti Kolumbijos sostinės — 
Bogotos — lietuvių sielovadoj.

• Rūta Lee Kilmonytė — lie
tuvaitė filmų aktorė — jau yra 
vaidinusi aštuoniuose filmuose 
ir dalyvavusi apie šimte tele- 
vizijos programų. Dabar ji vai
dina naujai sukamame filme 
“Marjorie Momingstar”. Su ja 
pasikalbėjima jrekordavo P- La
banauskas ir jos žodis per A- 
merikos balsą bus perduotas į 
Lietuvą. Be kitu dalyku mūsų 
aktoi'č pareiškė, kad lietuvių kai 
bos mokėjimas jai net padėjo 
filmų darbe, nes jai lengviau per 
teikti svetimų kalbu akcentą, 
kada tai būna reikalinga.

• Prof. Antanas Ramūnas.
kuris šiuo metu atlieka moksli
niais tikslais kelionę po Euro
pą, la-’kės’ Anglijoje ir Belgi
joje, kur skaitė paskaitą Lou- 
vaino universitete. Po to Išvyko 
į Prancūziją.

f • Maitislavas Dobužinskis, di
delio garso pasiekęs Lietuvos 
dailininkas, teatro dekoratorius 
ir grafikas, mirė sulaukęs 82 m. 
amžiaus savo sūnaus dail. Vse- 
volodo Dobužinskio namuose 
109 Greenwood dr., Massapequa, 
N. Y. Velionis buvo gimęs Nau- 
garde 1875 m. rugpj. 2 d. Jo 
tėvas, rusų armijos generolas, 
rūpinosi sūnaus geru išmoksli
nimu ir leido jį į Petrapilio uni
versiteto teisių fakultetą; drau
ge jis lankė ir Dimierievo Kav- 
kazkio tapybos studiją, o vėliau 
šios šakos studijas gilino Muen- 
chene. Nuo 1902 m. dalyvavo 
bendrose parodose su rusų dai
lininkais, o 1906 pradėjo savo 
parodas užsienio centruose, kaip 
Paryžius, Berlynas, Briuselis, 
Roma, Venecija, Milanas, Leip
cigas. Nuo 1907 m. ėmė reikštis 
kaip dekoratorius Stanislavskio- 
teatre Maskvoje ir Diagelevo 
balete Paryžiuje. Yra paruošęs 
apie 8Q dekoracijų Europos ir 
JAV teatras. Kaip grafikas yra 
iliustravęs eilę Anderseno, Puš
kino, Dostojevskio veikalų.

Nuo 1929 m. apsigyveno Lie
tuvoje, kur nupiešė apie 30 de
koracijų Kauno teatrui. Dėstė 
Meno mokykloje ir vėliau turė
jo savo meno studiją. Mėgo vaiz 
duoti Lietuvos architektūrą, y- 
pač Vilniaus miesto. Aktyviai 
dalyvavo senovės paminklų ap
saugos darbuose. Parašė studi
ją apie Vytį. Yra dekoravęs Lie 
tu vos prezidento rūmus, Vytau
to D. gimnaziją Klaipėdoje, Ka
ro muzėjų. Globojo Čiurlionį, į- 
vesdamas jį į lietuvių dailinin
kų tarpą.

1939 m. išvyko iš Lietuvos. 
Trumpai sustojęs Londone, įsi
kūrė JAV-se ir čia ruošė deko
racijas Metropolitan operos ir 
kitiems pastatymams, taipgi su- 
ruošdamas eilę savo parodų New 
Yorke ir kaikuriuose Amerikos 
universitetuose. 1940 m. Bosto
ne buvo parodon išstatęs Lietu
vos vaizdus. 1950 m. sukūrė es
kizus Paryžiaus didžiajai operai, 
o nuo 1952 m. gyvendamas Ita
lijoje sukūrė Neapolio operai 
Eugenijaus Onegino dekoraci
jas.

Jo sūnus Vsevolodas yra taip
gi plačiai žinomas dailininkas.

• Elena Kuprevičiūtė, smui
kininkė virtuozė, šiuo metu gy
vena Portsmouth, Virginijoie. 
Ji ten gyvena su savo vyru, dr. 
med. Valiu Bergu, kuris viena
me US marinų daliny kaip karo 
gydytojas atlieka karinę prie
volę. Valius ir Elena Bergai au
gina sūnelį Saulių Mykolą, ku
ris jau perkopė į savo amžiaus 
antrą mėnesį. Įžymioji mūsų 
smuikininkė, kiek leidžia šeimos 
pareigos bei aplinkybės, rūpes
tingai ruošiasi busimiems kon
certams, kuriuos vykdys, kai 
vyrui ateinančių metų vasarą 
baigus karinės prievolės tarny
bą, sugrįš į New Yorką, savo 
pastovią gyvenvietę.

Andriaus ir Elenos Kuprevi
čių tėvai, taip pat menininkai, 
Romualdas ir Marija Kuprevi- 
čiai, šiuo metu dar tebegyvena 
Buenos Aires, Argentinoie. ka
me vienas verčiasi kaip dailinin
kas įvairiais taikomosios dailės 
darbais, o antras muzikos pamo
komis, abu nuoširdžiai talkinin
kaudami vietos lietuviams jųjų 
kultūriniuose parengimuose. Sū 
nūs ir duktė rūpinasi savo tė
velius atsikviesti į JAV, bet dėl 
žinomų emigracinių suvaržymų 
susiduria su nemažais sunku- 

l mais, taigi ir jųjų atvykimas į 
šį kraštą užtruks ilgesnį laiką.

(VAJU
• T. Sparkig. gyvenąs 4507 S. 

Talman Avė., Chicagoje, pasku
tiniu metu sukūrė 10 naujų pa
veikslų aliejumi ir dalyvavo ke
liose Dailininkų klubo parodose 
Chicagoje. Yra nupiešęs tris Vii 
niaus krašto vaizdus, kuriuos 
panaudojo Vilniaus Krašto Lie
tuvių sąjunga Kanadoje, išleis
dama propagandinius vokus.
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KOVA SU ASTMA
Vaikų sanatorija Denvery, Colo. 

DR. MILDA BUDRIENE, Chicago, III.

Šią vasarą būdama Denver, 
Colo., aplankiau Jewish National 
Home for Asthmatic Children. 
Ši įstaiga yra vakarinėje Den
ver miesto dalyje Roeky Moun- 
tains papėdėje. Įstaiga turi 17 
V-> akrų žemės, kelias sporto aik 
šteles, 11 pastatų ir ežerą maž
daug 400 pėdų atstume.

Pirmieji pastatai buvo pasta

able, ineurable) astma yra vie
na iš tų ligų, kurios gydymas 
institucijose, o tuo pačiu atsky
rimas vaiko iš namų aplinkos 
davė gerus rezultatus.

Astma, ypač pradžioje, gali
ma sukontroliuoti duodant ati
tinkamą desensitizacijos gydy
mą, pašalinant jaudiklius, kurie 
sukelia astmą, saugojant vaiką

tyti 1907 metais ir buvo nau- nuo' peršalimo, infekcijų ir t.t. 
dojami tuberkulioziniams ligo- Tačiau tuomet, kai šios priemo- 
niams. Tik 1940 metais dr. M. n(?s nepadeda astma pereina į 
Peshkin, medicinos profesorius chronišką, intractable formą, 
ir tuometinis American College (Labai dažnai vaikas net yra 
of Allen^y pirmininkas, pradėjo vjsaj jr negydomas, neskaitant 
kelti reikalą tuos namus per- tablečių, kurios palengvina kvė- 
duoti astmatikams vaikams. Pra.pavimą). Vaikas, turįs chroniš
koje į šiuos namus buvo pri-|ką astmą, pasidaro invalidas; 
imami tik žydų vaikai (iš to ki-1 jįs daugiau laiko praleidžia na- 
lo ir tos įstaigos vardas). Tie Į muose. lovoje, dažnai be kvapo,) 
namai buvo išlaikomi žydų pini- kosėdamas. Neretai vežamas į1 
gaiš. Gydymo rezultatai buvo, ligoninę, kur turi praleisti kelias 
labai geri, todėl šie namai buvo dienas. Vaikas negali regulariai
pradėti plėsti.

Iki 1955 metų naujų namų li
goniams nebuvo statoma, tik se
nieji buvo gerinami, dažomi, | jgyja tam tikra baimės, netik- 
tvarkomi. Tuo laikotarpiu buvo rum0 jausmą. Tėvai vaiką pra-
pastatyti administracijos, virtu
vės, valgyklos ir skalbyklos pas 
tatai. 1955 metais jau pradėta 
didinti ir lovų skaičius. Tais me
tais pastatytas namas, skirtas 
mergaitėms. Jis yra su nuolati
niu Vėsinimu (air conditioning). 
Mergaitės turi po atskirą kam
bariuką, bendrą kambarį (re- 
efeation room) su televizija, 
biblioteka etc., dušus ir vonias.
1956 metais atsirado pastatas 
labai moderniškas, skirtas ber
niukams. Vidury namo didelis 
kambarys, skirtas poilsiui; ber
niukai miega po 4 vienam kam
bary, turi savo virtuvę, dušus.
1957 metais statytas namas dar 
modemiškesnis; berniukai mie
ga po 2 ir turi savo atskirą vo
nią, bendrą poilsio kambarį ir 
virtuvę.

Drausmės palaikymui kiekvie 
nas namas turi namo šeiminin- 
kę(-ką), bet vaikai, ypač dides
nieji, patys stengiasi laikytis 
tvarkos, nes netvarkingi iške
liami iš gerų patalpų ir turi gy
venti su mažaisiais.

Dabar šiuose namuose gydo
ma 140-150 vaikų, berniukų ir 
mergaičių, nuo 6 iki 16 metų am 
žiaus, įvairių tautybių, įvairių 
tikybų. Visiems vaikams pagal
jų religiją yra pamaldos sek-,metuSi 10% turi atakas rag-
madieniais ar kitomis dienomis; 
vaikai turi religijos pamokas. 
Katalikų vaikų (jų pradžioje bu 
vo 6, o dabar — 34) religiniu 
auklėjimu rūpinasi Denverio St. 
Doftiiniko parapija — Kun. Ge- 
rald Coverdale, O.P. “Denver 
Catholic Register” rašo: 
“...those who ventured into the 
grounds found a congenial and 
kindly atmosphere in which all 
effort were made to treat the 
child as a God-made indivi- 
dual, and to provide as near 
as home atmosphere as pos- 
sible”.

Vhikai lanko viešas (publie) 
mokyklas, turi savo sporto klu
bus, .dalyvauja varžybose su ki
tais klubais, mokosi muzikos, 
tapybos — jie gyvena visai nor 
milų gyvenimą. Tai yra lyg sto
vyklavimas ištisus metus. Vai
kai šioje sanatorijoje yra laiko
mi 2 metus.

Chroniškų ligų gydymas li- 
goninės^i-inatitu^ij(Te yra šių

dienų medicinos naujasis pasi- j arba naktipiečius prieš einant 
nešimas. Chroniška (intract-' gulti, kad jie nejaustų rutinos,

Remiantis Chieagct Savings Bendrovė* praeitimi, nuo pat jo* įsikūrimo 
1924 met., jo* pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai Indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnė* ir pelningesnė* įstaigos pasidėti 
taupomu* pinigu*. Pasidėję taupiniu* pa* mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augšhą dividendą, bet ir daugplį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuo* kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Ulinei* Valstybėje.

lietuviai gyvenantiej už Chicago* ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl Informacijų. Mfisų tartas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

lankyti mokyklos, negali daly
vauti jokiose jaunimo pramo
gose. Vaikai, o kartu ir tėvai

deda ypatingai globoti, saugoti, 
drausti nuo ko nukenčia vaiko 
normalūs santvkiai su savo am
žiaus draugais. Tėvai tuo pačiu 
lyg gėdinasi kad jų vaikas yra 
silpnesnis, ligonis ir dar labiau 
pradeda globoti. Kaikada vai
kas savo liga išnaudoja išgauti 
iš tėvų tam tikru palengvinimų, 
dovanų, o kaikada net išprovo
kuoja ataką, bijodamas baus
mės. Vaikai, turį dažnas atakas, 
nustoja apetito, nevalgo, neau
ga, pasidaro tylūs, bailūs, ne
drąsūs, tikrai pasigailėjimo ver
ti tėvų ir artimųjų tarpe.

Toks vaikas serga tikrumo
je dviem ligomis; alergine ir e- 
mocine. Gydymas irgi turi bū
ti dvilypis: išjungti iš vaiko e- 
mocinį elementą, atskirti iš tos 
aplinkos, kurioje jis yra, o pas
kui pradėti gydyti jo alergiją. 
Vaiko atskyrimas iš namų, at
skyrimas nuo tėvų turi net savo 
terminą “parenteetomy” (tai y- 
ra atpjovimas nuo tėvų); arba 
tėvų pašalinimas).

Dr. H. Tuff, astmatikų vaikų 
namų direktorius pareiškė, kad 
95% astmos atvejų yra sukon
troliuojama. Iš tų 95%: 50% 
astmos neturi po kelių dienų, 
30% pagerėja per pirmuosius

weed ar kitų žolių žydėjimo me
tu, 5% turi atakas, bet gali 
dirbti normalų darbą ir 5% ne
turi pagerėjimo.

Kaikas bando išaiškinti astma 
tiku pagerėjimą Denveryje dėl 
gero klimato (klimato terapija). 
Tiesa, ten yra labai mažai dul
kių, fabrikų dūmų, oras sausas; 
vaikų kambariai užlaikomi pa
gal visas taisykles, privalomas 
alergiškiems ligoniams (nėra 
plunksninių pagalvių, kimštų 
baldų, matracai uždengti). Ta
čiau, alergistų nuomone, didžiau 
sias nuopelnas ligos pagerėji
mo yra išjungimas emocinio fak 
toriaus — vaiko jautrumo dėl 
savo ligos, baimės turėti kitą 
ataką, perdėtos tėvų globos, ne
galėjimo lenktyniauti su svei
kais vaikais.

Savo aprašyme paminėjau vir 
tuves, kurios įtaisytos vaikų na 
muose. Tos virtuvės yra ten 
tam, kad vaikai galėtų pasida
ryti sau pusryčius šeštadieniais

į rėmus įstatytos tvarkos, kad 
jie jaustųsi laisvi, nevaržomi 
(relaxed).

Kiekvienas vaikas, priimtas 
į šią sanatoriįą, yr? tikrinamas 
psichiatro, alergisto ir “sočiai 
worker”. Vaikas yra pagrindi
nai patikrinamas iš alerginio 
punkto, daroma odos tyrimai, 
kraujo šlapumo tyrimai, nusta
tomas alerginis gydymas, die
ta, etc.

Užbaigdama norėčiau pasaky
ti kad nors gydymas institu- 
ciiose ir duoda tokius gražius 
rezultatus, gal reiktų vaiki) prie 
chroniškos formos neprileisti. 
Viena visoj Amerikoj yra tik 
2 tok’os įstaigos- Denver, Col., 
ir Tiik on ėriz ir vra nepap- 
rnpto: aj-bo* piip laukiančių, o 
ant™ < hren:'’ko«> formos gydy
mai fbio^a da'nb’os'a t;k laiki
ni o ”o no norėji
mo TZr>;r> ’v taip
ir Jin ankstyva- "'’tv'mas duo
da geriausius rezultatus.

KRONIKA
• Mirusiam lituanistui prof. 

E. Frenkeliui Lietuvos spaudoje 
rašo prof. J. Balčikonis. Straips 
ny rašoma, kad Hamburge š. m. 
spalio mėn. 2 d. miręs prof. Er
nestas Frenkelis buvo vienas iš 
žymiausių šių dienų lituanistų. 
Gimęs 1881 m. Berlyne, studi
javęs kalbotyros mokslus Bon- 
nos, Berlyno ir Leipcigo univer
sitetuose. Jojo disertacija bu
vusi iš graikų kalbos istorijos. 
1909 m. paskirtas Kielio univer
siteto privatdocentu, 1916 m. 
ekstraord. profesoriumi, o 1920 
m. ord. profesoriumi. Nuo 1938 
m. ligi mirties dirbo Hamburge. 
(Žinoma, Balčikonis nemini, kad 
miręs mokslininkas dirbo ir Pa
baltijo Universitete Hamburge 
ir vėliau Pinneberge).

Toliau, rašiny sakoma, kad

STEIN TEZTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sįbirą už žemas kainas

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

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

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

80 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ......................................... $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai .............................................................................. $1.89

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

vienu pirkiniu virš $20.00 ganėte vienai suknelei medžiagos
kaip rtovan*.
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.
1806 SOUTH UNION AVENUE

Prašome aiškiai įsidėmėti adresu. — 1306 S<>. UNION —, nes Stebi 
Textll© yra tik Šioj© vietoje ir Jokių skyrių neturi.

1 blokas | rytus nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 diena* savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

prof. Frenkelis buvęs plačios e- 
rudicijos ir nepaprastai darbš
tus' mokslininkas, kalbotyros 
klausimais rašęs įvairiomis kal
bomis. Buvo ne vieno krašto 
mokslo įstaigų narys, buvo jis 
ir Vilniaus Lietuvių Mokslo drau 
gijos nariu. Nors prof. Frenke
lis buvo žinomas savo mokslo 
darbais platesniam pasauliui, 
bot daugiausia jis išgarsėjo kaip 
baltistas. Pakviestas 1927 m. 
Kauno universiteto, Humanitari
nių mokslų fakultete skaitė pas
kaitas iš indoeuropiečių ir lietu
vių kalbotyros. Lietuvių kalbos 
mokslo klausimais prof. Frenke
lis pradėjo domėtis jau nuo 1901 
m. ir parašė nemaža svarbių dar 
bų. Jo darbai ėjo atskiromis kny 
gomis ir straipsniais užsienio ir 
lietuvių mokslo reikalams skir
tuose žurnaluose. Iš svarbesnių 
jo raštų, prof. J. Balčikonis pa
mini:

1. Syntax der litauischen Ka
sus (lietuvių kalbos linksnių sin 
takse) 1928;

2) Syntax der litauischen 
Postpositionen und Praepositio- 
nen (lietuvių kalbos polinksnių 
ir prielinksnių sintaksė) 1929;

3) Die Erforschung der Litau 
ischen Sprache der Wilnagebiets 
(Vilniaus krašto lietuvių kalbos 
tyrinėjimas) 1936;

4) Sprachliche besonders syn 
taktische Untersuchung dės kal- 
vinistischen litauischen Kate- 
chismus dės Malcher Pietkie- 
wicz von 1598 (1598 metų Mer
kelio Petkevičiaus Kalvinų ka
tekizmo kalbos, ypač jos sin
taksės tyrinėjimas) 1947;

5. Die baltischer Sprachen 
(baltų kalbos) 1950;

6. Litauisches etymologisches 
YVoerterbuch (lietuvių kalbos 
etimologijos žodynas) 1955- 
1957, 6 sąsiuviniai, 480 pusi. pa
skutinis žodis “naktinyčia”.

Lietuvių kalbos etimologijos 
žolynas buvo visų jo darbų vai

nikas, todėl labai gaila, kad toks 
svarbus mūsų kalbos mokslui 
darbas liko nebaigtas. Buvo gal
vojama išleisti to žodyno 10 są
siuvinių po 80 puslapių kiekvie
nas. Iš viso turėję būti 800 psl. 
Deja, iš dešimties teišėjo tiktai 
G, liko dar 4 sąsiuviniai.

Rašančiajam yra žinoma, kad 
prof. E. Frenkelis, gyvas būda
mas, palaikė nuolatinę korės- [ 
pondenciją su Vilniuje likusiais 
mūsų lituanistais ir, reikia ma
nyti, savajam moksliniam dar
bui gaudavo iš ten prašomas ži
nias, pasikeisdavo nuomonėmis 
ir pastabomis. Jis taip pat palai
kė ryšį ir su lituanistais gyve
nančiais JAV-se.

A. a. prof. Frenkelis paskai
tose buvo labai savotiškas, bet 
originalus asmuo. Amžinai užsi
ėmęs, galvojąs apie nieką kitą 
nemąstąs, kaip tik apie dėsto
mą paskaitą ar rašomą veikalą. 
Jis dažnai būtų likęs nevalgęs, 
jei n,e rūpestingos jo žmonos 
(kol buvo gyva, mirė taipgi Ham

Ali VERTA — *2.00 | METUS? 
1Tžlatkynlte gražiu* plaukuti plau

dami galvų mišiniu
NAUJA GADYNE

Pasekmingai vartojamu per 4u įimtų. 
Hiųnklte $2 už x oz. hniikų.

ERA N K BITA ETAS 
527 E. E.\|M>sltl<in, Denver, Colo.

DR. I. Ir K. AGLINSKAI
gydytojai TR chirurgą t 

5430 S. Eedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarime 

0*1 valandos skambinti telefone 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai 
D p. kasdien išskv-us trečlad ir
«ettad

Res. tel ORovrhlll 6-560*

TeL ofiso WA 5-3010. res. PR 6-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Ptrmad., antr.. ketv., penkt. 
f—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad 
uždaryta

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
/ai., kasdien 1O-12 vai 1, 7-9 vaj
ak šeštadieniais 10- i vai Trečia 
lenlals uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-802*
Res telef TOAlhrook 5-5076

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

(Kampas 47-tos Ir Daman Avė > 
Vai. kasdien nuo 0—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Re«.: W Albrook 5-3048

"”>1. ofiso HE.4-6849. rea. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71at Street

Vai Pirm ketvlr.. penKT 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartj, 
eekm uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Weetern Avenne 
Ohleago 20, OI 

telefonas REpubMc 7-4000
Rezidencija: GRovehlll 6-8161 

Pasimatymai pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 8-8:06 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VTrglnla 7-008*.

Restdend Jos tel. BEverty 8-8241

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Rea. RE 7-6867

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

2464 Weet 7Ut Street 
(71-oa ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
ftešadlentaia 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Ofiao telef. T Arda 7—1166 
Reaidenctjos — KTewart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
Kampas Halsted Ir 86-ta gatve>

VAL 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kaa 
H«r Išskyrus trečiadienius štldar.

Ilenlals 1 4 vai

Tel. Ofiso PR 6-8888, rea RE 7 8199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
t.lETUVIH GYDYTOJAS i 
2500 Wsrt 83rd Street

Ai .iaa<lle. iun 2 -4 p p ir T:8» 
iki <• vai Trečlad Ir košt uždaryla

Telefonu GRovehill 0-1595
DR. ALDONA JUŽKA

AKIŲ LIG 
- PRITAI

IŲ SPECIALL^Tt 
KO AKINIUS -

Valandos, t u Ir 1—t v. v pagal 
iisitarlme Išskyrus trečiadienius

2422 W, Marpnette Rond
Oftan Ir kirto tol OLymplc 8-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1407 So. 49th (Jonrt, Cicero
Kasdien 10—18 Ir 4—7 vai. Trečlad.

tik W—11 vai.

burge, pokario metais) globa. 
Nors Lietuvoje tegyveno labai 
trumpą laiką, bet kalbėjo labai 
taisyklinga bendrine kalba, nors 
negalėjo išvengti prigimto semi
tams būdingo akcento. Jo pas
kaitų ateidavo klausyti ne tik 
studentai lituanistai, bet ir mo
komojo personalo nariai, litua
nistai ir latvinistai. Turėjo la
bai gerą atmintį ir tik retais 
atvejais naudodavo savo užra
šus. (A. Ast.)

TeL REn&noe 6-181)
0R WALTER I. KIRSTU*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street

Vai muiaa anuad autvlrtad. Ir 
penktad nuo 1- -4 p p 6:10—8:10 
vai. vak Trečlad ir šeštad. 1—4 v. 
n n

rel ofiso Ir buto Ol.yinptc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. I5th SU Cicere

Kasdien 1-8 vai Ir 6 8 vai vak 
ĮSekyrua trečiadienius, 

šeštadieniais ' 7 Ik' < popiet

Ofiso telef I.Afayettr 8-8210. Įel 
neatsiliepia, šaukite KBdtle 8-5868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAI Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm antr . ketvlrt 6-8:80 v 

Tr^i'ior) m, Hiisitarun.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ChlrurgS) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI.
8PEC1ALI8T«

7160 Houtb Western Aveone
(MEDICAL BUndJING) 

Plrmad. antrad , ketv Ir penktad 
nuo 11 vai ryto iki l vai. p.p. Ir nuo 
6 v—8 vai vakare Trečlad. nuo 
11 vai. ryto 1 v. p. p. Seštad 11 
vai ryto Iki S vai. popiet

Office t« l. RE 7-11 SS 
Res. tel. WAlbrook 5-4765

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-O7OU. Nanuj — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 6 Iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-*700 
Rea. PR 6-0801

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

KpedalybS — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 8outh Sfiobigan Avė.
Bato 1653 W. 103 St, Beverly Hills

Vai'.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 ▼. vl.u 
Vai,: kasdien nuo 6 v. ▼. Iki 0 v. v., 

lšskfrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-STS* 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Res. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 We«t 69th Street
(priešais 8v Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarlma

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

(Arti Archer Ava)
Valandos: nuo 10 Iki 12; 1—6? T-0.

Seštad 10—12. Trečlad. uždaryta 
LAfayette 8-4*48.

Namq — GEdararest 8-778*

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street 
Kasdien t—7 vai. vak. Seštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal nutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reetd. 2487 
W. 62nd St., tel. RenubUo 7-8818.

Oflao telefonas — BIshop 7-2888

DR. AL RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedsle Ir Archer)

»AL kasdien nuo 8:00 iki 0:00 v 
‘•'rečiai’ 'r eekmad tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Hroadttay, Gary, Indiana
Tel. Tllmer 3-9902

Vai.: pirm. 3-8 v. vak., šešt.. 10-12 
vai. prieš plet. Kitu laiku pagal *u- 
MilHrimn. Tėl.: Office Gary TUrn«-r 
3-1)002. I(«n. Cli-go Itlsliop 7-5888.

OR. ZIGMAS RUDAITIS
MPEG. GHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOM 
Z745 We*t 69th Street

'riešais šv Kryžiaus ligoniu. 
Telef. REpublIc 7-2280 

f AL Pirm antr. Ksvt., penkt 
nuo 9 Iki 11 ryt* Ir nuo 8:00—1:00 
A-*1 nuo 8:00—4:00 Trečlad ir
kitu laiku susitarus telefonu

DR ANT RUDOKAS Opt 
Tikrina skis Ir pritaiko akintos 

keičia stiklas Ir rSmas 
4465 8. OaJifornis Avė. .TA 7-7331 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak (trečlad už 
darvta). teštad. 10 ryto Iki 0 v p. P

• Dail. 8. Neliubšys šiuo me
tu uoliai ruošiasi pirmajai in
dividualinei savo darbų parodai 
Australijoje. Paroda įvyks ne
seniai įgytuose Adelaidės lietu
vių namuose.

• Aleksandry u o, kuris jau 
spausdinamas Morkūno spaus
tuvėje, išeis trys tomai po 500 
puslapių.

• Vytautas Jonynas ruošia 
vitražus statomai naujai lietu
vių bažnyčiai Maspethe, N. Y.

R. tILEIKIS u. •»
> hrth. ’OMtae 

Aparatai-Proteaat, Med ban
* dažai Hnec. pagal tie kojon 

< Arch Mapports) Ir t. t.
Vai.: 8-4 Ir 8-8 Šeštadieniais 8-1 
ORTHOPEDIJOR TECHMniOS I.AII

W. 68rd St.. Chicago 29, III 
Pltnnpeet <t-ROft4

0R. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adretma: 420» W 63rd st 
Ofiso toL REllanor 5-4410 

Hrrid telef. GRovehill. 0-0617
Valandos: 1-8 p. m.. 6-« D. m

Penktad. tik po ploto.
frečlad Ir teštad. pagal sutarti

Ofiso tel. OLlffalde 4-2806 
KrvSdencUos: lJkfayette 3-1173

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Weet 47th Street 
(Kampas 471 h ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 y. va* 
•eštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšakyr. sek

OR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai 20 North Wacker Drtve
(OI vi c Opera House. karo b. 868) 

Vai. kasd 12—4
TeL GEntnd 6-2204 

X 5002 Weet 16tb Str.. Cicero 
val kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOvvntiall 3-0050 
Kitu laiku ir trečlad. susite.n,s 

Rerfd. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų lgos,
Ofisao ir rep.: 5100 S. Western Avė 
Tel. PRospeet 8-1223 arba YVE 6-557-
Oflso vai. Pirm. 8-10 v v., Antr. 
Treč ir Penkt. 6-9 vai. vak.. Seštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

Tol. Ofiso HE 4-2123, res. GIb. 8-6105
OR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street 
(71st Ir Oampbell Avė.)

Val.: pirmad. ir ketvlrtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6; Seštad 2—♦. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehHl 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOM

2524 We*t 69th Street 
(60-os Ir Maplewo<Mi Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

TeL ofiso PRoepeot 6-0400
Rezld. PRospeet 6-0400

DR. ONA VASKEVIAIUS
(VaškevlčlfitS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzle Avenne

Vai. kasdien 1-8 p. p. ir nuo 6-8 vai 
vak. Seštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik sunltarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rcz. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir Sl-mos gatvių 

PrlSmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 ▼.▼. Seštad. 1-4 vai. popiet

TeL ofiso PR. 3-6446, res. HE.4-8156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2426 Weot Marųnette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 vu 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRCRGAR 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso OA. 6-0257, rea. PR. 6-S8S0 

ResML 6600 8. Arteslan Ava.
VAL. 11 v r Iki S p O i 6—7 v v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
1*1. Y Artis 7-182P 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas aku 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dlrbtovf 
756 Went S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 8, nuo 6 iki 8, tre 
rtlad. nuo 10-12 penktad 10-f >
šeStad1enla1> nuc " ik' ' ral op

OR. S. VAITUSH. OPI.
Palengvinu akių (tempime, kurt 

yra priežastis galvos nkaudSJlmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys 
te Prirenk u teisingai akinius Vis 
egsamlnavlmal daromi su elektriniai* 
Instrumentais, rodančiais mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda kreipiami 
I mokyklos valkus

4712 South Anhland Are.
Tel. YArds 7-1373 

Vai 10:80 Iki 7 v vak. Seštad. 10:Si 
Iki R Relrm^d Ir fr^A nMtm

£
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Pudruotas žiogas ,
KOTRYNA GKIGA1TYTE, Newark, N. J.

Šiltą vasaros pavakarį sėdim 
visi prie namo, mažame sodely, 
ir ginamės nuo uodų. Sodelis ap 
P istas, žolė nepjauta, kadaise 
skiepytos rožes į laukines pa
virtusios. Viename sodelio kam
pe tankūs, seniai peržydėję, aly
vų krūmai, kitame — pilkosios 
eglės, ties viduriu — vyšnia ir 
pora persikų medelių. Retai te- 
karpoma gyvatvorė gula ant iš
trupėjusio cementinio šaligat
vio. Pats savininkas čia negy
vena. Atvažiuoja tik nuomos 
pasiimti ar šiaip su reikalais.
Namas kiek apšepęs, bet stip
rus, stovi toliau nuo centrinės 
gatvės neblogoj vietoj. Jo pir- 
n ajame augšte gyvena savinin
ko įgaliotinė, jau pagyvenusi, 
panelė Cicilija. Aš su tėvais gy
venu viršuje. Jau beveik metai, 
kai mes čia, bet vis negaliu pri
prasti prie panelės Cicilijos.

Tiesą pasakius, ji gana sim
patinga, nors mažakalbė ir ne
mėgstanti draugijos. Daugiau-' v<> turtą.

mą. Kadaise ji turėjo būti labai 
patraukli, kad ir nelaimės ne
įstengė sužaloti jos gražaus vei
do. Savo geradario visuomet lau 
kia Cicilija su pietumis ar va
kariene. Kartais ponas Vladas 
nuveža mtfs visus į kiną. Kalė
doms jis atvežė Cicilijai savo 
vartotą televiziją. Nuveža ją 
apsipirkti, nepamiršdamas ir 
mums pasiūlyti savo paslaugą.

— Dėkui labai, iškrintu U 
kompanijos, — pasiskubinu at-, 
sakyti. — Važiuoju savaitga
liui pas seserį. Traukinys išeina 
už pusvalandžio.

— Tai ko nesakote? Galiu nu 
vežti.

— Jei jums ne iš kelio...
— Žinoma, iš kelio... su jauna 

mergina visada iš kelio...
— Dar išgąsdinsit tėvus su 

tokia kalba ir neleis, — garsiai 
suabejoju.

— Jei pati nesisaugosi, vai
keli, niekas neišsaugos, — už
baigia mamitA'isai rimtai.

— Reiškia, sutarta, naneleDažniausiai aš atsisakau. Cicili 
ja važiuoja tik su mama. Mamai p>one 
galvoja, kad mano pasirodymas, _ Atrodo taip T. Sparkis Berželiai pakelėjeprimena Cicilijai anuos laimin
guosius metus, kada ji pati buvo 
tokio jauno amžiaus, sveika ir 
graži. Todėl ji, pamačiusi mane, 
lyg ir pasimeta. Aš kaip ti'k da
bar galvoju apie šiuos motinos 
žodžius.

— Mano namelis, nors pagy
venęs, bet stiprus. Nauji, neva 
mediniai, jam nei iš tolo nepri
lygsta. Tik perdažyti reikia, —

Užbėgau viršun pasiruošti. Už 
darydama mažą čemodanėlį, 
žvilgterėjau pro virtuvės langą. 
Cicilija sėdėjo sulinkusi ir kie-

metus. Mes visi to namo gyven- lūs stalelis tarpe jų. Ant stalelio 
tojai turėjome bendrą sodelį su albumai, gėlės ir rusvo metalo 

tai suspaudusi lūpas. Vladas kai keliais vaismedžiais ir po porą įmantriai išlenktas ąžuolo lapas
bejosi su tėvu. Mama rinko nuo lysvių gėlęms ar daržovėms pa
virvės sausus baltinius. Man pa
sidarė koktu, pati nežinau ko
dėl. Pastūrrųau čemodanėlį į ša
lį. Gal nevažiuoti? Sesuo su šei
ma laukia šį vakarą. Jiems pra

sisodinti. Viename sodelio šone 
buvo malkinė; nuo malkinės 
prie medžių priraišiotos balti
niams džiauti virvės. Po me
džiais keletą nedažytų suolų su

šia ji pasikalba su mano mama, 
tačiau, man pasirodžius, ji daž
niausia nutyla. Nemanau, kad 
nebūčiau pribrendusi būti liudi
ninke tokių nekaltų pokalbių a- 
pie dienos reikalus. Tačiau yra 
kažkas, ko aš negaliu nei atspė- 
ti, nei suprasti. Panelė Cicilija 
vaikščioja baisiai: dešinę koją 
nesulenkdama velka paskui sa
ve, su kiekvienu žingsniu svir- 
dama per liemenį į kairę pusę. 
Mamai ji pasipasakojo, kad bū
dama dvidešimties metų, nukri
tusi nuo laiptų ir susižalojusi 
nugarkaulį. Taip ji palikusi rai
ša ir be ateities.

Ją tačiau atsikvietęs namo sa 
vininkaš Vladas Mitkūnas. Ka
daise Lietuvoje jie kaiminystė- 
je gyvenę. Tada jis buvęs dar 
t,k keturiolikos metų, kai įvy
kusi nelaimė. Tuo laiku pas 
juos viešėjusi teta iš Amerikos. 
Grįždama atgal, išsivežusi ir VIa 
dūką. Karui užėjus, Cicilija su

sako Vladas apglėbęs akimis sa- nešiau, kad atvažiuoju. Maža- iškrypusiom atramom. Tai ir 
sis Juliukas laukia savo krikš- viskas, ką aplinkui užgriebi pir- 
to mamos, ir lauktuvės jam čia mu žvilgsniu. Mus užmigdyda- 
pat po ranka. Sunku bus vaiką vo traukinių dundesys ir priža- 
užmigdytį taip apviltą. O rytoj, dindavo iš tolo girdimi garve- 
iei gražus oras, važiuojame į pa- žiu švilpukai bei duslūs jo ato- 
jūrį. Antra, kuo gi aš pateisin- dūsiai. Mus džiugindavo tamsūs 
čiau savo nevažiavimą, jei prieš dūmų rietimai, kurie gulė ant 
keliolika minučių sutikau. stogų; jie mums kvepėjo, kaip

— Kur jūs taip nudegėt? Ran žemdirbiui žemės sauja. Visa 
kos, veidas, kaklas, visas rau- tai buvo mūsų gyvybė ir duona.

— Tai visdėlto, Vladai, myli
te savo namelį, — sako Cicili
ja-

— O kaip gi? Žinoma. Reikia 
ką nors mylėti, kai neturiu žmo
nos.

— Bet... tik pastaruoju laiku 
pradėjot dažniau čia lankytis, 
— nusišypsojo Cicilija.

— Labai paprastai. Pradžioje 
investavau savo santaupas. Ki
taip sakant, išnaudojau progą 
pigiai nupirkti gerą namą. Pra
ėjus trejetai metų, vėl kiek pini
go užsikaliau ir dabar galiu pra
dėti jį tvarkyti, grąžinti.

— Žinoma, kur čia, žmogus, 
viską iš karto, perbrangu, — 
įsiterpia mama. — Ir sklypelis 
nemažas. Galima labai dailiai 
sutvarkyti. Va, čia, kur ip-lės Ci
cilijos ridikėliai su petruškomis 
bei svogūnais galima gražių gė
lių prisisodinti, o daržovėms pa
likti kur nuošaliau, — dairosi 
mama.

donas, — stebiuosi jau paju
dėjus iš vietos.

— Pagaliau nors kartą į ma
ne teikėtės pažvelgti.

— Anksčiau pro saulės aki
nius nebuvo taip ryšku.

— O, kad taip būtų galima 
pro x saulės akinius visada žiūrė
ti į gyvenimą. Tada gal daug 
ko nematytume, gal net savęs.

— Savęs juk ir nematome, tik 
tai veidrodyje...

— Man rodos, žmogaus pra
eitis yra taipgi jo veidrodis.

— Nežinau. Aš dar nesijaučiu 
turintį praeitį, arba ji dar ne
ataušusi, supraskit, dar garuo-

Cicilija dirbo stoties svetainėje, 
o jos tėvas — raštinėje. Ji bu
vo žvali dvidešimties metų mer
gina, tokia kaip dabar panelė 
Done.

— Atsiprašau, aš jau dvide
šimt ketvirtuosius einu, — per
traukiau jį.

pelenams nukratyti. Čilė nerū- 
-kė, bet jos mylimasis/ Kamba
rio sienos ir grindys buvo pa
puoštos jos pačios rankų darbo 
kilimėliais. Prie durų žema ko
moda su veidrodžiu, į kurią kri
to mažo stogo langelio šviesa. 
Ant komodos porcelano pudri
nė, kvepalai, na, ir, kaip žino
te, visa kita.

Jūs gal stebitės, kodėl aš taip 
gerai žinau kiekvieną smulkme
ną. Tada aš turėjau laiko gerai 
įsižiūrėti slapčia įlindęs į jos 
kambarį, nes per langą aiškiai 
ją mačiau ir žinojau, kada ji 
grįš su gėlėmis. Neseniai buvo 
prilyta. Ore plaukė dobilų ir ki
tokių žolynų kvapas. Mačiau, 
kai ji nunešė į malkinę pilną ki
birą lietaus vandens, kai nuėjo 
prie gėlių ir pasilenkusi jas sky
nė. Jos blauzdos žėravo šviežiu 
ružavumu prie tos skaisčiai nu
lytos žolės. Ji buvo basnirčia, 
įsistojusi į senus, išklypusius ba-

1 užlipdama laiptais. Buvo paliku 
si paskutinė programos dalis: 
persirengti ir pasigražinti kam
pe prie kamodos. Kai ji apačio
je valėsi kojas, aš šokterėjau iš 
jos kambario lauk ir pasislėpiau 
už senos spintos, tamsiame kam 
pe, iš kurio galėjau aiškiai ma
tyti komodą. Toje prieangio 
spintoje ji laikydavo šluotas ir 
kitas valymo priemones. Buvau 
tikras, kad ji nesiartins į tą kam 
ną. Aš žinojau, kad ji savo kam
bario duris uždarys tik tada, kai 
ateis svetys. O buvo dar geras 
pusvalandis iki traukinio atė
jimo. Žinojau ir tai, kad jos tė
vas iš darbo grįš tik vienuolik
tą valandą nakties.

Pamerkusi gėles, ji nuėjo reng 
tis į didįjį kambarį. Po valan
džiukės išėjo iš ten niūniuoda
ma kažkokią dainelę. Ji buvo 
šventadieniškai apsitaisiusi. Ma
no akys degė godumu pro spin
tos kraštą, tačiau bijojau net 
alsuoti, laukdamas kas toliau 
atsitiks. Priėjusi prie komodos, 
ji susitvarkė plaukus, užsidėjo 
gintarus ant kaklo: pažvelgusi 
iš visų pusių į veidrodį, pataisė 
balto atlaso palaidinukę, sukiš
tą už šviežiai žalio sijono juos-

mens. Ji šypsojosi žiūrėdama į 
veidrodį ir atroiįp savimi paten
kinta. Ji buvo augštoka ir ne- 
perliesa: apvalios kūno formos, 
atlaši krūtinė teikė jai sveikos, 
stiprios merginos išvaizdą. Bal
ti batai ir plonos šilkinės koji
nes dar labiau puošė jos gra
žias kojas. Jums gal keista, pa
nele, kaJ taip smulkmeniškai 
nupasakoju. Tai darau stumia
mas kažkokios jėgos iš vidaus, 
gal to paskutinio užsilikusio ma 
no gyvenime įspūdžio visam lai
kui, nes po to jos niekada ne
regėjau tokios, kaip čia pasa
koju, ir niekada nebuvau užli
pęs laiptais į viršų, kur ji gyve
no... Be manęs tame name dar 
buvo pora jiešmininko berniu
kų, jaunesnių už mane, ir mano 
septynerių metų sesuo Sigutė.

Cicilija, kurią mes anuomet 
vadindavome Čile, mėgdavo su 
mumis juokauti ir gainiotis po 
sodą. Kartais ji mus prilupdavo, 
susisukusi į virvę rankšluostį. 
Tada būdavo maža juoko. To 
mes būdavom užsipelnę, kai už- 
mesdavom ant jos žiogą. Ji tu
rėjo keistą baimę žiogui ir, jei
gu buvo kieno pajuokiama, tai

(Nukelta j 7 psl ’

— Kodėl jūs pasakėte savo . , . ...............................
metus? Juk tai didžiausia t|ls' k"r'"'ls 11 vale prle3
terš paslaptis.

— Man gi tas nieko neduos 
ir neatims. Tebūna taip, kaip 
turi būti. Gal aš ir keista — 
nežinau. Na, bet tiek to, pasa
kokit toliau.

Cicilija turėjo vaikiną, ku-
................... — Aš čia pati susikasiau kur ja. Taip anksti pradėjus trem- rjg atvažiuodavo pas ją iš Šiau-

tevu atsidūrusi Austrijoj. Tėvas žemė atrodė minkštesnė. Vistiek ties gyvenimą, jokio pastovės-, lių kiekvieną šeštadienį vis tuo 
žuvęs. Vladas, sužinojęs apie Ci- viskas žolėmis apaugę ir niekam nio vaizdo neužsiliko lig šios die- ,pačiu traukiniu, apie septintą 

nerūpėjo ligi šiol. Visa, kas ap- nos. valandą vakare. Mes vaikai jau
— Šiuo atveju mes daugai, mintinai žinojom visą Cicilijos

ciliją, sudaręs jai galirftybes at
vykti Amerikon. Tai ir viskas, 
ką apie ją žinojau.

Mums besėdint sodelyje, švys 
tolėjo rusvas automobilis. Trink 
tolėjo durelės, ir žaliu patvoriu 
artinosi į mus šypsodamasis po
nas Vladas.

Sveiki, piknikautojai! — šau
kė jis iš tolo. Mes gėrėme pa
saldintą skystį su ledais ir kram 
snojome šviežiai iškeptus ma
mos sausainius.

— Prašau sėstis, pasivaišir.- 
sim kuo turim. Malonu, kad mūs 
nepamirštat, — kalba mama.

Cicilija sėdi pirmoji prie tako. 
Jai nuslydo nuo kelių knyga, 
kai ruošėsi Vladui ranką paduo
ti. Jis pasilenkė ties jos keliais, 
panerdamas ranką į žolę.

— O, tai bent žolė, kaip ja
vas, gali kepurę pamesti ir ne
berasi, — juokėsi jis paduoda
mas knygą. — Laikas tvarkyti 
ir sodelį, ir namą. Per ilgai bu
vau toks apsileidęs.

— Nupjaučiau žolę, bet nėra 
su kuo, — skėstelėjo rankom 
tėvas.

— Bus visko, ko tik reikia, — 
kalba jis sveikindamasis.

Jo marškiniai akinančiai bal
ti ir kaklaraištis gražiai pariš
tas, nors ir labai šilta. Bet tai, 
ką aš pastebėjau visai netyčia, 
viena akimirka, man daug ką 
pasakė. Kai gražiai apkirpta 
galva palinko ties jos keliais, 
Cicilijos delnai, tarsi laiminimui, 
buvo ištiesti į priekį. Gi jos vei
das ir pečiai taipgi palinko že
myn. Pro saulės akinius nega
lėjau matyti jos akių, kurios, 
be

leista, man geriau patinka: pu
renama žemė Skatina gyventi, 
— užbaigia Cicilija.

Mus visus apėmė graudi tyla, 
kurią nutraukė mano tėvas:

— Tai ką, žmogus, kaip gy-iva buvo pačiame žydėjime. Kas 
veni taip, kol Dievas nepašau-Į gi jus ištrėmė tokį vaiką ramiu

miela panele Done. Mane ištrė- prOgramą Grįžusi šeštadienį iš 
mė, kai buvau keturiolikos me- ,jarjjOj pasigamindavo valgį, nu-
tol* ; bėgdavo apsipirkti ir išblizgin-

Kaip tai ? Tada^ juk Lietu- davo kambarius; atidarinėdavo 
visus langus ir duris, kad skers

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RUSIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
, SVEIKINIMO KORTELĖS 

KALĖDOMS
Kiekvienai*) metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviškaiB 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkinį nr. 1 su 16 kor
telių už vienų, dolerį.

SIUNTINIAI į LIETUVA — KALĖDŲ SEZONAS
ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio. Greičiausias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje, žemiausios kainos. Aukftta 
prekių kokybė. Siunčiame viską kas yra leistina. Siunčiame maistą 
įvairiausių rūšių pagal Jūsų pageidavimą ir pasirinkimą, riebalus, 
mėsos gaminius, pieno gam., vaisius, miltus, įvairias kruopas, sal
dainius šokoladą ir kitką.
pav.: 22 sv. taukų kiaulinių (su muitu ir persiuntimu) $21.90 

22 sv. cukraus ” ” $12.95
22 sv. lašinių

Galite pasirinkti maistą kilogramais ir puskilogramais iš mūsų 
kainaraščių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu $18.30
1 kg. labai storų — 41/2 mm. padų 3.95
Vyriški tufliai su muitu dbigubu padu 12.90
Moteriški bateliai ” 10.95
Medžiagos kostiumam nuo $9,25 ir daugiau.

” ” ” 9.45 ”
Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

ORBIS
Chicago: 4414 S. Rockvvell St., Chicago 32, III. Tel. YA 7-2445 
Centras: Toronte, Bathurst St. 298, Toronto 2B, Ont., Canada

YERKES HARDWARE
Telef. GRovehilI 6-9314 

Elektros Reikmenys — DAŽAI:
DUTCH BOY; MARTIN SENOUR ir kt.

kia, reikia krutėti, reikia ir že
melę purenti.

— Tiesa, mes žemdirbių tau
tos vaikai ir nešiojame savy mei 
lę žemei, — lėtai dėsto žodžius 
ponas Vladas.

— Kol ją pažadina kas nors... 
tą meilę žemei, — taria Cicili
ja.

— Ko jūs taip tylite, panele 
Done, — staiga paklausia Vla
das, atsigręždamas į mane, lyg 
ir nenugirdęs Cicilijos žodžių.

— Niekur nepritaikau savo 
trigrašio, čia visi tokie išmin
tingi, — atsakau čiulpdama šo
koladą.

— O koks didelis žiogas ant 
jūsų nugaros, — sušunka Vla
das ir pasipurto. Jo žvilgsnis 
baimingas ir pilnas pasišlykštė
jimo. Aš ėmiau kvatotis.

— Ponas Vladai, tamsta tar
navai kariuomenėje, buvai fron 
te ir drebi dėl žiogo ant sveti
mos nugaros.

Nieko man neatsakė. Cigare
čių dėželės kampu nubaidė gy
vūnėlį, į kurį Cicilija žvelgė la
bai nustebusi, net truputį prasi
žiojusi.

— Tai tau, ir žemdirbių tautos 
sūnūs! — nesilioviau juoktis.

— Ką čia juokiesi, Done, o pa
ti varlės dar ir kaip bijai, — su
bara mama.

laiku?
— Žiogas..., toks pat didelis, 

kokį matėme šiandien.
— Juokus pasakojat!
— Iš juoko kartais susidaro 

didelės ir labai'liūdnos istori
jos.

. — Neduok, Dieve! Aš irgi 
mėgstu juokauti ir kitus paer
zinti. Labai norėčiau išgirsti, 
kas blogo galėtų išeiti iš to.

— Aš jums, panele Done, vis
tiek kada nors būčiau papasako 
jęs. Vienam neštis per gyveni
mą tokį baisų sunkumą yra ne
lengva. Niekas nežino, kodėl aš 
atsiradau Amerikoje, net ir tė
vai, — sako jis atsidusęs. — 
Jiems sakiau, kad turiu tokį di
delį troškimą pasaulį pamatyti, 
jog niekada nebūsiu laimingas 
to neįvykdęs. Tais metais teta, 
iš Amerikos viešėjo pas mus. J 
Ji juokais pakalbino mane va-

vėjai išpūstų, išvėdintų, 
eidavo darželin skinti gėlių, ku
rias ji pamerkdavo savo kam
baryje. Jaukus buvo tas kam
barys: baltais nėriniais uždeng
ta lova, mėlyno pliušo minkšta
suolis su dviem kėdėm ir apva-

0<XX>)>00<K><H>0-0<X><>0<X><>0)vrK><>0
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar įsigykite Šventėme:
• Modemiškų tęleviziją
• Hi EI fonografų
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus transistorlnius 

radijukus
. • Patogius ėiidijo-laikrodžius
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasit)’ didelį pasirin

kimų elektr. namų apyvokos reiktu., 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių ir kt.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Pirkite visados Šioje moderniškoje

parduotuvėje.

Mino.
TCLC Vision

■ abejo, kalbėjo daugiau negu _ Ne kiekvienos varlės, tik
žodžiais galima pasakyti. Toji 
susitelkusi trumpa šypsena lū
pose man priminė motinos šyps-

tos... pamatinės.
— Geras ūkininkas ant savo

delnų nusineša pamatinę į dar-
nį prie lopšio. Ji juk niekad ne-jžą. jūs, jaunoji karta, visi to- 
buvo motina, šioji trisdešimt aš-' ki, — numoja ranka tėvas.
tuntuosius metus baigianti mer
gina. Ji šypsosi taip retai, o jos 
rudos akys turi savyje kažko
kią aštrią kibirkštį. Rusvuos 
plaukuos aiškios žilumo žymės, 
kurių ji neslepia jokiomis prie
monėmis. Jos lūpos tebeturi 
atsineštą iš savo krašto natūra
lų, gal kiek išblėsusį, ružavu-

Saulė tingiai nyra į palšą de
besį. Vakaruose dangus maloniai 
ružavas, tik uodų ataka sustip
rėja.

— Jau nebeišlaikysiu! — su
šukau trindama blauzdas.

— Pavažiuokime kur nors vi
si, kur uodų mažiau, — pasiū
lo Vladas.

šis pirmas rinkinys yra labai gra
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lietuviSkais sveiki- 

Tada Į nimais.

R O T O N dažai, kuriuos galima naudoti 
ir lietingame ore — lyjant.

6822 So. Western Avė., Chicago 36, III.
F’as mus galite apmokėti elektros ir gazo sąskaitas.

žiuoti su ja. Paskui aš jai ne' rSaUeS - Service)
daviau ramybės dėl to. Atvažia- ™

.. .. , ., N*1*- mž. A. SEMFl.N'ASvus čia, ji leido man pabaigti :i32, s nU|Mt<^j _ cMrrside 4-r>««.->
gimnaziją, nes tėvai to norėjo.! Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais 

, .. ir ketvirtadieniais 9—9
Be to, dar amato išmokau. Man! o<KXKxexxKx><xx><x>oofx>ooor>c>c 
buvo svarbu, kaip greičiau pini
gų užsidirbti ir grįžti į Lietu
vą. Mechaniko darbas man ge-l 
rai sekėsi. Vėliau įsigijau gazo
lino stotelę ir visai gerai įsitvir
tinau. Užėjo neramūs laikai. Su
grįžti atgal negalėjau. Taip ir1 
nepavyko parvežti savo turtelį 
į Lietuvą.

— Reiškia, jūs turėjote tikslą 
užsidirbti, kiek aš suprantu?

— Pirmasis tikslas buvo pa
bėgti, antrasis — užsidirbti. Mes 
gyvenome Radviliškyje, netoli 
stoties. Tėvas buvo traukinio 
palydovas. Tame name gyveno 
dar pora geležinkeliečių šeimų: 
viename namo gale mūsų šei
ma, kitame jiesmininkas., Vir
šuje, salkose, gyveno panelė Ci
cilija su tėvu. Cicilijos motina

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELĖS KALĖDOMS

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos sveikinimo 
korteles Kalėdoms, dabar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už 10 kortelių.

Šios kortelės Kalėdoms yra ypa- 
i tingai gražios, spalvotos ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 

! i Lietuvą. •I . ----o------

Rinkinys nr. 3

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
KALĖDINĖS KORTELĖS

šiame rinkinyje yra PnuliaiiM Au
ginus, Vytauto Jonyno, Petro Kiau
lėm!, J. Paul ieniaiis, J. Ste|ionavi- 

I čiaus Ir T. Valiaus piešti vaizdai, šit,
I menininkų darbai yra keturi), spal- I 
i vų, gražiui atspausti ir keletas jų , 
j tikrai tinka persiuntimui į Lietuvą. '
I ši dėželė su 16 kortelių kainuoja I 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti: Į
DRAUGAS

4545 W. 63 St., Chicago 29, III.
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l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAtayette 8-1088

B. R. PietklevrtcB, prez.; E. R. Pletldevvlcz, sekr. Ir advokatu

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkami 
valty Ma bonus. Taupytajame patarnavimai Bemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą Mandlen. Apdrausta Iki 810,000

Darbo valandos: plrmad. Ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro 

antr. Ir penk. 9 Iki 5; treft. atdaryta. o Uit nuo 9 iki vidurdienio

PEOPLES HARDWARE 8c PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimą* 
ir elektriniai reikmenys.

1901 Mest 47th St. TeL LA 3-4139

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
tavu Marijonų Kongregacija, a. a Arklvy* 
kūpi Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus ) kunigus. Tėvai Marl- 
u>na' darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe: 
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoj) 
u* ■ veda mokyklas. redaguoja laikraftč.lus 
.•uoihls misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai 
darbuokltės po Panelės Švenčiausios vėltave 
•loane , Tėvų Marijonų Kongregaciją; raSy 
kitę novlclų vedėjui. iAlSke pažymėkite klek 
mokslo baigėte, klek amžiaus ir koks svei
katos stovis Lelftką siųskite žemiau paduotu 
«dl

p
IN5URI0 ' " "

~UPT°,d i

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savings—
gausi greitą patarnavimą

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Mūri jonų Krngregucija kviečia pas save Kandidatus ) brolius, kuri* 

>1ų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse. rastinėse 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką koki amatą Norintlem* 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimą Ir sveikatą Dievui ir Panelei Sveti 
Siaustai Tapkite Broliais Marijonais 8uslraSyklte su novieljato vedėju 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj Ir užbaigtus mokslus,

MASTER OFNOVICES, MAR1AN HILUS 8EMINARV
CLARENDON HILUS, ILLINOIS

mirė, jai einant dvyliktuosius--------

FEŪERflL
SflVINGS

AND LOAN ASS’N,

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

' VIrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President
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AMfRlkOS LIETUVIU MOKYTOJU, S-GOS SKYRIUS
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VARGINGAS LIETUVOS ISTORIJOS 
DĖSTYMAS

PR. PAULIUKONIS, VVorcester, Mass.

• Kovos metai dėl savosios 
spaudos — kolektyvinis veika
las apit» spaudos draudimo lai
kus, parašytas dešimties auto
rių, jau visas surinktas ir pusė 
jo atspausdinta. Šiuo metu spau 
sdinimas yra kiek susitrukdęs 
dėl skubių prieškalėdinių darbų 
“Draugo” scaustuvėje. Kun. V. 
Bagdanavičius knygai apie spau

— dos kovas yra sudaręs tris tur
tingas rodykles: 1) Veikale mi
nimų pavardžių, 2) laidinių ir 
kūrini" ir 3) B.'dingesnių daly
kų. Leidinio redaktoriai yra 

• kun, V. Bagdanavičius, dr. P. 
Jonikas ir J. švaisttfš. Savo stu-

Tautos istorijos mokslas šalia verta apie tai kalbėti. Tiesa, mes dijomis knygoje ‘ dalyvauja: 
gimtosios kalbos yra svarbiau-' turime daug skaudamų žaizdų, į kun. V. Bagdanavičius, K. J. A- 
sias tautinio auklėjimo veiks- kurias reikia tučtuojau gydyti,' vižonis prof. Vacį. Biržiška K. 
nys. Asmuo, reikiamai susipaži- bet dėl l'ėšų stokos, tos žaizdos j. Čeginskas, dr. J. Matusas, J. 
nęs su savo tautos praeitimi, la- pūliuoja. Paprastai; kiekvienas | Sangaila, dr. V. Sruogienė, Vyt.
biau suartėja su pačia tauta, 
tampa sąmoningesnių tautiečiu,

šaukia, kam skauda, ir žiūrėk, 
bešaukdamas susilaukia pagal-

daugiau susipratusiu patriotu, bos. Kiekvienam šaukiančiam at 
rodo, kad jo yra skaudžiausia 
žaizda ir reikalinga tuč tuojau 
gydyti. Bet ar ne pati skaudžiau 
šia žaizda yra mūsų tautinio 
prieauglio nutautėjimas ir būti
nas reikalas jį gelbėti.

Čia iškeltos reikalingos tautos

pasišventusiu veikti savo tautos 
naudai.

Sėkmingas tautos, kaip Ir vi
suotinės istorijos dėstymas pri
klauso nuo dviejų dalykų: isto
rijos mokytojo pasirengimo bei 
sugebėjimo perteikti istorijos

Sirvydas, dr. J. Prunskis ir D. 
Lipčiūtė-Augienė.

• Vincui Krėvei skirtas “Ai
dų” numeris. Kultūūros žurnalo

T. Sparkis Žiema

Ne vien tik duona...
J anglų kalbą yra išverst i 

| daug susidomėjimo sukėlusi ru
sų knyga: “Ne vien tik duo-

' na.

radimo panaudoti gamyboje dėl 
raudonųjų valdininkų biurokra
tizmo. Nusivylęs Lopai kinas ke- 
"tą motų p..'įleidžia koncentra-

..cijos stovykloje. Grįžęs randa,

pasme
sijoje išsivysčiusi biurokratija 
Iš pradžių tas kūrinys buvo 
spausdinamas (prieš melus lai
ko) rusų žurnalo “Novvi Mir” 
(Naujasis Pasaulis) Dabar ja 
į an >lų kalbą išvertė Edit Bone 
kuri, po septynerių metų kalini 
mo Vengrijoje, buvo išlaisvinta 
Knygos autorius yra Vladimir 
Dudencev. Rusų vyriausybė, o

los. Autorius tuo biurokratizmo 
žalos iškėlimu nepasitenkina ir 
klausia ar žmogus gali gy- 
v i t vien tik duona? Ir pakar
totinai atsako, kad ne, Rei
kia gilesnių idealų.

Perlai iš žvynų
Japonai išrado būdą gaminti 

dirbtinius perlus iš žuvų žvynų, 
kurie, veikiami įvairiais chemi-

Dabarties menas JAV
JAV menas yra turtingas te

momis ir jvairiais išraiškos sti
liais, tačiau paskutiniu metu čia

| kraštutinumų savo žydėjime. 
1 Kaikurie ir abstraktų piešėjai 
! palaikė ryšį su jų paveiksluose
vaizduojamais laikais. Tokiu y

paskiau ir pats autorius prašė 
padaryti kaikuriuos pakeitimus ka.'ajs, sutirpsta į kristalinę ma 
pirmame tekste, tačiau vertėja s.ę’. kurios ir gaminami dirb- 
nesutiko, bet leido autoriui duo * imai petlai._________
ti savo prierašą vertimo pabai
goje, kur jisai, suprantama

, . .. ,Pač Vra Stuart Davi<i- iSradin-'smerkia verkiančius kritikus ,r
“Aidų” visas lapkričio mėn. nu-j daugiausiai vyrauja moderniz- gas gyvų vaizdų, ryškių ramiųĮ paf.įsako apie tariama savo pa-1
meris skiriamas Vincui Krėvei, mas, pasinešęs net į abstraktiz- spalvų tapytojas, kuris *avo ab- Jaukumą komunizmui. Nežinia,
pagerbti minint jo gimimo 75 mą Didelis atskirų menininkų straktus pagyvina Amerikos gy kiek čia yra Maskvos prievar-j
metų sukakti. Turinys yra toks: indivįdualumas Yra tačJau ir rp venimo scenomis. Daugelis kitų tos tame Dudincevo pareiškime
Kostas Ostrąuskas — Vinco 
Krėvės kūrybinis veržlumas; Sta 
sys Pilka — Vinco Krėvės kū
ryba lietuviškose scenose; dr. 
Jonas Grinius — Vinco Krėvės 
istorinės dramos. Apie Vinco 
Krėvės asmenį bei gyvenimą, y- 
ra du straipsniai, rašyti K. Žu
ko ir Vyt. Mykolaičio. Numery- 

dau7 vietos skiriama ir pa-

mokslo medžiagą klausytojam,I lstonJ,os,• ' ym° P"™0"68 J' 
ir nuo esamų mokslo priemonių. yarre,lkal,ng“ "e ““ .“oms ar 
žinoma, svarbiausias vaidmuo Mml'ka, sės ad.en.mų l.tuan.s-
istorijos dėstyme priklauso mo-, tlk.°s m°k’klJ' bat tiUp pat lr 
kvtolul. tačiau vieno mokvtoio "'“"'i. Sesei,ų vedamoms
žodis nėra tiek veiksminras. jei .parapl™ ;tMV“oms 
• „„„ -4.14.• i 1,4- veikia keturių Lietuvaičių Šešeto neseka atitinkama lektūra, « 4.4 * , • , «., ,, rų institutas, kuns kasmet ren-nęvaizdi’,0 ’amos priemonės (že- “ .... ,. ... . ..._ __n , j g’a studijų dienas lituanistikos -ie
bli a" dėstymo mokyklose reikalu, irse tiea Vinco Krėvės dar niekur ne
be, ekskursuos į mtoruios "e-1 gu uis pafiajs skelbtai kūrybai. Be to, 30 nuo-

sunkumais, kaip ir lituanistinių traukų iliustruoia šio rašytojo 
mokyklų istorijos mokytojai, 

j Reikalas svarbus, būtinas ir ne
atidėliotinas. Jei randama kar-

alistų, kurie tęsia šio šimtmečio 
pradžioje pasireiškusių tapyto
jų tradicijas. Tik dailininkams 
nusibodo piešti dekoratyvinius,

Maskvos rašytojų sąjunga jį- 
pasmerkė už davimą tiek me 
džiagos antikomunistams.

tapytojų savo piešiniuose iš viso 
nebesistengia vaizduoti kokį 
nors specifinį dalyką, savo ta
pyboje koncentruodamiesi į spal /"V“*““'7. .__ . fabriko darbininkas Lopatkmas

kuris išranda mašiną rasnavų ir linijų žaismą, siekdami iš-

Romane aprašomas jaunas
C

1I

I
lu,

KAZYS ČESNAUSKAS t
6444 SO TROY ST. jį

Telef 'VAlbrook 6-7670 k *

GIbson 8-4938
• Generalls kontraktoriua nau- * 
Jų namų statybai, i vairiems re- ' ; 
rrtont&ins ir narnų pertvarky- L' 
mama • Tui Imt didelj patyri- • 
mų namų statyboje • Patys "į 
ittiekamv cemento lr medžio u 
darbus « Apkainavlmal nemo- M 
karnai y

sentimentalius impresionistinius reikšti kokią idėją ar jausmą. į tinti kanalizaci jos vamzdžii

tas. Darbštus ir gabus mokyto- 
ias kariais pats pasigamina vie
pė • ntra vaizdingumo priemonę 
— brėžinį, žemėlapį — bet ii ne
sudaro mokiniui tokio įspūdžio 
kaip litografijos pagamintos. 
TaJ be vaizdingų priemonių pats 
dės4”rm-'s tamna vargingu ir mo- 
kv+riv5 ir mokin’ams.

Neturime istorijos vadovėlio. 
Jei pastamoju metu nepriklau- 
so^oie L’etuvoie naudojomės 
Šapokos redaguota L’etuvos is
torija rašyta ne mokyklai, su 
mokvtoio nurodytais išbrauki- 
ma’s Vokietiios Sruog’enės va
dovėliu. tai čia nei vienu, nei 
kitu nebegal’me tenkintis. Rei- 
k’a parengti pilną Lietuvos, ar 
lietuviu tautos, kaip kai kas no
ri vadinti, istorijos programą ir 
pagal jąją bandvt’ ka nors kal
bėti parašyti Lietuvos istorijos 
vadovėlį, prita’kvta emigracijos 
jaunimui Lietuvos istorijos dės
tymas be knygos, ypač kai da
bartinis iaurimas mažai bepas- 
ka’to lietuvišku knygų yra la
bai nuostolingas ir tautos isto- 
p'jos mokslui ir gimtosios kal- 
uo-3 lavinimui.

Antra labai svarbi Lietuvos 
istorijos mokvmo priemonė yra 
istorinis žemėlapis. Istorijos 
mokslas labai ankštai yra su
rištas su įvairiomis vietovėmis, 
valstybės sienomis, jų pasikeiti
mais visa tai reikalauja žemė
tojo ’r didel’o šoninio žemėla- 
pio o ne min’atiūrinio, neaiš-

gyvenimą bei veiklą. Tie, kurie 
nesiprenumervoja “Aidų”, šį nu
merį gsli užsisakyti, atsiųsda-

tais lėšų ir ne taip svarbiems 
reikalams, tai šitam reikalui tu
rėtume surasti irgi užtenkamai 
lėšų.

Iš tiesioginės savo pareigos 
prie šio darbo finansavimo tu
rėtų jausti pareigą prisidėti pa
rapijų mokyklų ir šeštadieninių 
mokyklų laikytojai, t. y. parapi
jos, bendruomenės apylinkės, tė 
vų komitetai, Kultūros fondas, 
jei jis bent kiek turi pinigų ir 
Lietuvos laisvinimo veiksniai 
Vlikas su Altu, nes tautinis lie
tuvių auklėjimas ir lietuvybės 
išlaikymas taip pat priklauso ir 
Lietuvos išlaisvinimo veiks
niams.

Iniciatyvos šiuo reikalu galė
tų imtis Lietuvių bendruomenės 
centro valdyba, susitarusi su Į 
Seserų institutu.

mi 1 dol. šiuo adresu: Aidai, 
680 Bushwick Avė., Brooklyn 
21, N. Y.

• Lietuvaitė balerina. Jauna 
lietuvaitė šokėja Ramona Ratas 
-Rataitė debiutavo The Eliza- 
bethan Operos balete Adelaidė
je. Baletas Adalaidėje davė tri
jų vienveiksmių Australijos 
premjerą: John Antillo “Wa- 
kooka”, Griego “Sigrid” ir Ge- 
org Tinterio “BaUet Academy”. 
Ramona Rataitė šoko visuose 
trijuose baletuose.

darbus ir jie pasinešė vaizduoti 
sporto ir kitas varžybas, religi
nius įvykius ir kitus savo aplin
kos dalykus. Tos rūšies dailinin
kai davė vienus iš gražiausių 
interpretavimų Amerikos vaiz
dų. Čia stipriai reiškiasi Char-1 
les Sheeler, kurio mėgiamiausios 
temos — mašinos, fabrikai, pra
monės miestai. Savo piešiniuose 
jie ne tiek interesuojasi pačiais 
daiktais, kiek bendru piešiniu, 
kurį sugestionuoja jam mašinos, 
dūmai, tiltai. Jo piešiniai rodo, 
kad daugeliu atveju sunku nu
brėžti liniją tarp dabarties rea
listo tapytojo ir abstraktų mė
gėjo. * O( f ■

Iš kitos pusėB — vos įsisma
gino abstraktinė kryptis, dau- 

’ gelis to sąjūdžio narių pasuko 
daugiau reprezentatyvia krypti
mi. išvystydami daugiau stili-

Ir taip Amerikos tapyboje po 
romantizmo atėjo realizmas ir 
dabar — abstraktizmas. Visos 
šios kryptys ir dabar turi savo 
atstovus. Kam priklausys atei
tis — paaiškės vėliau. Tokį JAV

mybai. Tačiau jis negali to ;š-

S 0 P H I E BARČUS 
RADIJO VALANDA

• Dr. Jonas Balys paruošė
spaudai “Mažosios Lietuvos tau ____
tosaką ; knyga turės apie 150, zuotą tapybą, drąsesnį spalvų
pusi.

KRONIKA
• Mykolas Tamošiūnas, sale

zietis, Kolumbijos lietuvių kape
lionas ir steigėjas bei redakto
rius žurnalo "Kolumbijos Lietu
vis”, ilgesniam laikui ruošiasi 
atvykti į JAV. Neseniai jis iš
leido naują (19-20) “Kolumbi
jos Lietuvio” numerį, gausiai i- 
liustruotą. Čia rašo J. Kuzmic

kai atspausdinto knygoje. Mo-! kis M> Krupavičius, E. Vasy- 
kmvs visai kitą vaizdą gauna, i injnjenė ir kiti. 
kai jis ant ryškiomis spalvomis
didelio žemėlapio pamato seno- Viliaus Pėteraičio lietuviš-
sios L’etuvos valstybės sienas kai anglišką žodyną Išleis Ter- 
ir jas sulygina su kitomis vals- ra. Taipgi išleis antrą jo dalį — 
tybėmis ir panašiai. Reikėtų angliškai lietuvišką, kuri šiuo 
nors viena spalva išleisti Arei- metu užbaigta rašyti iki raidės
mavičienės žemėlapį.

Taip pat labai svarbi istori
jos dėstymo priemonė yra isto
rinių vietovių kaip piliakalnių, 
pilių griuvėsių, istorinių pasta
tų, paminklų, istorijos veikėjų 
asmenų paveikslai. Gyvendami 
r»e savo tautos žemėje, ekskursi
jų į savo istorines vietas nega
lime padaryti tad jas turi pa
vaduoti nors geri paveikslai Gir 
dėiau, Nemunąs žada leisti is
torinių paveikslų albumą, bet 
kiek nujaučiu jis mokyklai ne
tiks, bus tik plačiai visuomenei 
pas’grožėti. Mokyklai reikėtų 
mažiausia bent in quarto didžio 
paveikslus išleisti. Sudaryti kom 
petetingų asmenų komisiją ir 
paruošti reikiamų istorinių vie
tovių bei asmenų paveikslų są
rašo įr jį išleisti. Iš paveikslų 
pirmoje v’etole ir neatidėliojant 
reikėtų- išleisti Lietuvos valsty
bės ženklus — simbolius:'Vytį. 
Gedimino stulpus, Vytauto D. 
ženklą.

Gal kaikas pamanys, kad ma
no iškeltas klausimas šiais lai
kais yra didelė prabanga ir ne-

P. Prie šio žodyno autoriui dar 
reikės padirbėti apie vienerius 
metus. Šį žodyno dalis išeis iš 
spaudos tik apie 1958 m. pabai
gą, turės arti 700 puslapių ir ap
ims apie 50,000 žodžių.

- . a, 4 .4- -x r» v naudojimą. Tarp tos šakos origi- Laisvutė Eretaite iš Bazelio j /t e &
nalesnių tapytojų minimas var
das John Marin, kuris abstrak
tų techniką pritaikė peisažams. 
Naudodamas gyvas spalvas ir 
“greityraščio” techniką piešiant 
medžius, uolas ir pastatus, jis 
taip vaizduoja uolotas Maine pa
krantes ir New Yorko dangorai
žius.

(Šveicarijos) atvyko į Paryžių 
ir čia gilina skulptūros studi
jas. 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telei. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUELCo.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
TeJef. PRospect 6-7960

Per paskutinius penkioliką me 
tų abstrakti tapyba pasiekė

M O V I N G
A. BENIULIS atlielta įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
a tolimų ir artimų atstumų.

TeL Blshop 7-7OT5
<WWWW<<WWWW WWWWWWWĮ|(WWW)>»>H|»ltW

VTRS 15.000.000 Amerikos gvventoju žino
kad taupyti apdraustose Taupymo (r Skolinimo Bendrovėse yra 
*auini Ir pelninga

Fnlverml Savlne«- .nd I/m.n ^..ndgtJnp iftlkrtna *ninmi 
Ir grafu pelną

Saugumą užtvirtina Suvienytų Val«*tvhlų valdflo* sgentArs Ik 
<10,000 00 kiekvienam Indėliu, Ir telks,Ingi rezervai n pelną 
patyrusių Ir saftningn vedėjų pastangos

Galite taupyti atvykdami aamenlškal ar per ,al*kn» Bus grel 
tas Ir draugiškas patarnavimas

Dėl paakolų Ir visais ttnanitniait- reikalais kreipkitės ,

UNIVLRSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

iš stoties WGES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo i 

meno apibūdinimą duoda Com- 8:30 iki »:1S V. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. Hl.nilok 4-2413 
7159 So. Mapleu-ood Avė.. Oiicago 29

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdšti ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenSjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGUL.O Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ti Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
STS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 
tarppiršč’ių Yra tinkama vartoti nuo 
žžifistančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams.kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo Iš 
viršlnių odos ilgų. Le-
gulo Ointment yra 

| parduodama — po 75 
centų, $1.25 lr $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi- 
cagoje ir apylinkėse:
Miltvaukee, Wls., Oa- 
ry. Ind. lr Detroit Mi- 
chlgan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or 
derį į —

mon Council įstaiga.

J hmiių It į v Airius skcnlnga* 
bnlkubee keps

8RUNCPS KEPYKLA
$339-41 b. Lituanlca Avė 

Tel. Oldrfsldt »-«»7«
■siaioiut i visas Krautuvei 

i -estoranue, taip pat iš 
nunčiaint t .įsus vrtJmuo

i.« iij-stur

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoji
Taigi, dabar pradėkite taunyti šioje lietuviškoje 

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

BRlf.HTftN SAVINAS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS. Sekretorius

LEGULO, Department D.> 
5618 W. F.ddv St., Chicago 34, BĮ.

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

ir tolimų distancijų, 'šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITTJANICA 4VE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FBontier 6 1882

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR'
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —*

Ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
lentomis Sąlygomis

CNICAGO SAVINGS 9 LOAN ASSN.
6245 S We«tem flve., Chicanc V. U

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St„ Chicago 9,111., Yflrds 7-0145

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN
2555 W 47lh SI Chic.au 32 III

DISTRICT SAVINGS 6 LOAN ASSN
3430 S. Halsted St. Chicaoo H m

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN
1447 S 4<0h C< . Cicere SO III . te, TO 3-6,31 3?

UNIVERSAL SAVINGS &
,800 S. Halsted St..

LOAN ASSN
Chicago 8, III

OFISO VALANDOS;
Pirmad., antrad., penktad ir 
Šeštad 9 vai ryto iki 4:30 p.p

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtai! 9 vai iki 8 v.v.

MOVI N C

15 TOU IR ARTI
NAUJI OtbeU TPOKAI- NAUJAUSI KMUSTTfTO (MNMAJ 

ItJBJį METU PATT/tIMAS- Pt6U3 IPSAŽININfiAS PATAPNAYtfIAf

JUOZAS NAUJOKAITIS
202? V. 69 St. CHICAS0 36, tu. Tel. 5-9209

1
tAes

Rūgštų
0ividco<^

MIDLAND
Savings and Loarv, 

„ Assoeiation

1

RE R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

, PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO
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LIETUVIŲ ETNOGRAFINĖ 
MUZIKOLOGIJA JA VALSTYBĖSE 

Prof. J. Žilevičiaus sudarytas jos archyvas

Baigiant, norisi teigti, kad jei I 
ne Žilevičius, tai dabar trūktų 
ne vieno lietuviškai liaudiškai 
nusistačiusio muziko, nebūtų bu 
vę n' Švedo, kurio dabar Lietu- 
vo.ie įdainuotų dainų ir mūsų

JUOZAS STROI.IA PM-uMphla, Pa. liaudies muzikos in8,rumenta ’ !
Į mūsų etno-muzikologijos | tuziazmu, sulinko keletą tūks-j 1 plokšteles įgrotų muzikos sąs-

istoriįos lapą reikėtų stambio- tančių liaudies dainų su melo-1 kambių darnumas šiandien ste-1
mis raidėmis įrašyti prof. Juo- dijomis ir tris šimtus įvairių ^*na nevieną čia gyvenantį mu- ‘
zo Žilevičiaus vardą. Bet jau iš lietuvių liaudies muzikos instru-1 z’kos žinovą.
pat pradžių lai man atleis kan- mentų, kurių tarpe buvo net 
trusis skaitytojas mano nenuo- Labanoro dūda nuo Švenčionių, 
sekluma, kai aš, pasišovęs ra- bene 18-jo šimtmečio pradžioje 
švti apie lietuvių muzikologiją pagamintos senos kanklės, vi- 
šioje mohikanų žemėje, staiga sas komplektas ragelių, kuriais 
pasuku iienas ir grįžtu atgal į baudžiavos laikais būdavo mu- 
gintaro krantų šalį. Tai darau zikuojama dvaro svečiams, 
reikalo verčiamas, nes, nors J.
Žilevičius labai didelę savo am- Didelis turtas
žiaus dalį (beveik 30 metu) iš
gyveno ir tebegyvena JAV-bė- 
se, tačiau jo šaknys ir jo darbų 
vaisiai išaugo, o nemaža dalimi 
ir liko, Lietuvoje. Apie jo dar
buotę Lietuvoje sąmoningai pla
čiau nepaminėjau antrame sky
riuje, nes norėjau sutelkti visas 
jo, kaip muzikologo, darbuotę 
liečiančias žinias į vieną vietą.

Muzikologijos archyvas

Nuo 1929 metų apsigyvenęs1 
Jungtinėse Amerikos Valstybė-j 
se prof. Žilevičius yra suorga- i 
nizavęs Lietuviu Muzikologijos 
archyvą, j kurį yra surinkęs mil- į 
žiniškus kiekius lietuvių muzi-

Ramus, gilus darbininkas
Kas iš arčiau pažįsta J. Žile

vičių, tai žino, kad šis žmogus 
niekuomet nėra t/ankęs minis
terijų durimis ir iš viso nėra 
siekęs augštos karjeros, kaip 
sakoma, “per lavonus”, o tik ra- i 
miu hūdu yra varęs gilią mūsų 
tėvynės krašto muzikalinimo va 
gą. Pa "ai savo išsimokslinimą 
jis — kompozitorius, baigė Pet
rapilio konservatoriją laisvojo 
menininko laipsniu, bet realiame 
muzikos "vvenime yra daugiau 
žinomas kaip pedagogas, muzi
kologas. muziko mokslininko ti
pas par excellence.

Po, I-jo Pasaulinio karo grį
žęs į Lietuvą jis pirmas organi
zuoja kamerinės muzikos koncer i
tds ir laiko muzikos temomis I bininkų kanklininkų orkestrą),

kos kultūros istorijai vertingos 
Lietuvių etno-muzikologijai,, medžiagos. Šis archyvas apima 

kaip ir iš viso mūsų kultūros is-1 beveik visas mūsų tautos muzi
kos sritis. Pirmoje dalyje, pas
kirstytoje į 18-ka skyrių, telpa 
visa medžiaga, apimanti tik JAV 
lietuvių muziką. Ir ko čia tik ne-
rasime!
kos muzikos kūriniai, rankraš
čiai, seniai mirusių muzikų laiš
kai ir susirašinėjimai, fotonuo
traukos, koncertų programos, 
plakatai, skelbimai, lietuviškos 
muzikos plokštelės (rekordai), 
milžiniški kiekiai spaudos iškar
pų ir žinios apie parapijų, vienuo 
lynų ir pasauliečių chorus, or
kestrus, benus, muzikos veikė
jus, kompozitorius, chorvedžius, 
dainininkus, instrumentalistus, 
vargonininkus, muzikos instru
mentų dirbėjus, gaidų leidėjus, 
o taip pat apie visas buvusias 
ir esamas lietuvių įsteigtas mu
zikos mokyklas, muzikos studi-

torijai, tai buvo labai didelis, tik 
mažai kieno teisingai teįvertin- 
tas, turtas. Mažai kieno teisin
gai teįvertintas — šitą sprendi
mą aš pakartoju, — nes, jei ne
minėti prof. Banaičio, kurio šei
moje buvo nuo seniau kultyvuo 
jama kanklių muzika (kompo
zitoriaus tėvas Saliamonas Ba
naitis nuo 1914 metų buvo su
organizavęs savo spaustuvės dar

Juozas Žilevičius

lj

paskaitas Karo muzėjuie, organi 
zuoja simfoninius koncertus 
Kauno miesto sode, muzikos kur 
sus; kaip centrinis asmuo da-

iš visų kitų ankstybesnės kartos 
muzikų J. Žilevičius buvo bene 
vienintelis, kuris ne tik pats do
mėjosi, bet ir didelį būrį muzi-

.lyvauja Lietuvos operos kūrimo ! kalaus Lietuvos jaunimo išmo- 
darbe, o 1924 metais jis leidžia ' kė domėtis muzikologijos daly-
muzikos žurnalą “Muzikos Me
nas” ir iškelia mintį surengti 
pirmąją dainų šventę 1924 me
tais. Čia jį vėl matome kaip švie 
timo ministerijos meno skyriaus

kais ir daugiau pamėgti tai, kas 
sava, lietuviška. Daugelis mū
sų muzikų mažai dėmesio krei
pė į mūsų muzikos senienas, o 
ryškesnė, jei ir ne neapykanta

viršininką, nustatinėjant; Lietu {tiems dalykams, tai bent — ig- 
vos mokykloms muzikos dalykų norancija buvo jaučiama ypač 
programas, besirūpinantį muzi
kos mokytojų bei vadovėlių pa
ruošimu, o be to, vedantį kovą 
su ne vienu, muzikos, kaip auk
lėjimo priemonės ir kaip moks
lo dalyko, nepripažįstančiu, aug 
štesniųjų mokyklų direktorium.

Nuo 1923-1929 m. jis Klaipė
dos valstybinės muzikos mokyk 
los vicedirektorius, vėliau direk 
torius. Čia jis visą laiką ne tik 
dėsto visus teorinius muzikos 
dalykus, bet savo įtaka ir pa
vyzdžiais užkrečia visą savo au
ditoriją liaudies dainų melodijų 
if liaudies muzikos instrumentų 
rinkimo “liga’. Tuomet visi mes, 
tarytum, pamišę, per visą vasa
ros, Kalėdų ir Velykų atostogų 
laiką lakstome po kaimus, rink
dami visas tas senienas ir ga
bendami paskui jas į Klaipėdą.

Daugiau pasižymėję jo 
mokiniai

Juozas Strolia

muzikų tauta (tai ne mano pra-| kimas, nežinomas. Visi muzikos i 
simanymas, nes “musicj natų- kompozicijų rankraščiai ir kita

Kadangi mes, lietuviai, kaip 
,. .. tauta, tebegyvename, tai, aišku,

spaus įn i le UV1 *, kad tokia institucija, kaip kad 
Liet. Muzikologijos archyvas, 
niekuomet negali būti užbaigtas. 
Į jį visuomet mielai priimama 
įvairiausia mūsų muzikos gyveni 
mą liečianti medžiaga. Daug kas 
iš mūsų tautiečių savo namuose 
turi kartais net labai retos ir 

vertingos medžiagos, bet laukia 
kol jiems mirus tie visi raštai, 
protokolai, muzikos rankraščiai 
ir kitkas bus išmesta į šiukšly-

jas, lietuviškas radijo valandė
les, operetes ir t.t. ir t.t.

Lietuvių muzika už JAV

Antroje dalyje yra sukoncen
truotas visas lietuvių muzikos 
veikimas už JAV ribų. šią dalį 
sudaro taip pat šimtai biografi
nių žinių, atvaizdų, savos ir sve 
timos spaudos 'škarpų, recenzi
jų, programų ir t.t. Čia galima 
rasti archyvus kaikurių buvu
sių mūsų tremties chorų ir an
samblių, rinkinius seniausiai iš-

Prof. Žilevičius — nebejaunas 
’.iro us ir. perkrautas darbais,

rales” vardu jau prieš daug me- k-«s žuvo Drezdene per bombai - gali labai staiga pavargti ir liū
tų mus pavadino vienos mūsų davima, o prieš keletą metų iš- eiti į pensiją. Kyla klausimas, 
kaimyninės tautos mokslo vy- vykstant į Braziliją, South Bos- kas tuomet atsistotų į jo vietą 
rai), daugumoje įsijungę į tą tone paliktąsias kompozicijas, vest’ ir tokiu pat mokslininko 
rungtynių kelią, besivydami rie- rankraščius, labai daug tremties objektyvumu tvarkyti muziko- 
dančią manoną, kaskart vis lau- metu surinktų spaudos iškarpų,' logijos archyvą9 Kunigo Pabrė- 
kiame, kad apie mus ir mūsų didelę dalį botanikos žodyno žos herbare buvo tik išdžiūvu- 
tautos dvasios galių pranašumą rankraščių ir net paliktus do- sios žolės ir jų aprašymai, tat 
vis teberašytų svetimieji. O jie kumentus sunaikino savieji; į reikia manyti, kad herbaras bu-
neberašo- 4) Maždaug prieš pusantro!vo ^naikintas ne dėl kurios

-• • - .... . nors žolių garbes konkurencijos,
(u-l greičiausiai iš nenusivoki-

4) Maždaug prieš pusantro 
Antroji aplinkybė, paskatinu- šimto metų Žemaitijoje gyvenda 

si mane rašyti ne į mūsų speei- mas kun. Pabrėža tyrinėjo Lie- ....
finę, bet į bendrinę spaudą — tuvos augmeniją, surinko didžiu',nu.v , l, s Ln t uviu Muziko- 
yra išgyventu karų patyrimai, i lį herbarą ir botanikos klausi- ,()S ar< ivve yra ne žolių, bet 
Savo akimis matęs kaip subom-i mais žemaitiškai buvo prirašęs l ml”siu lr ' ar žmonių, la- 
barduotų miestų Leipcigo, o vė
liau ir Drezdeno — tų didžiųjų 
Vokietijos meno ir mokslo cent
rų — gatvėmis vėjas valkiojo 
senus prirašytus pergamento la 
pus ir didžiųjų Vokietijos lei
dyklų atspaustų muzikos kūri
nių ir rankraščių apdegusias da
lis, jaučiau savo pareigą iškelti 
platesnės mūsų visuomenės dė
mesiui Lietuvių Muzikologijos nenumatydami iš to jokio sau 
archyvo ne tik nuolatinio papil-, biznio, išleido 1900 metais savo 
dymo reikalą, bet taip pat nema- j lėšomis, 
žesnį susirūpinimą ir jo tolimes

gyvų žmonių,
per dvidešimtį mokslo *' darbų.' '3’ ?utri^ menininkų biografi- 
Kun. Pabrėžai mirus, jo įpėdi- nčs -,nios’ N nuveiktųjų darbų
niai, kurie nebuvo beraščiai, be- !^y!Į"?S;„nrikaikl!ri^ diplJ°™U 
veik visus to “keistuolio” kuni- nuorašai ir kita panaši medžia

ga, liečianti gyvų žmonių dva
sios pasireiškimus. Ar prof. Žigo rankraščius nežinia kur iš

mėtė, herbarą sunaikino. Iš jo 
darbų išliko vienintelė knyga, |,eviciu? Patraukus nepasikar
tai “Botanika arba taislius au- to^, C1.a ano3i Pasakėčia apie 
guminis”, kurią daugumoje be-! Pe!ėdą tik jos vienos “gražiau
raščiai Amerikos lietuviai, net S1US ™ku,s > viskž> kita išme* 

tant? Kaikune mūsų visuome
ninio gyvenimo šešėliai duoda 
pagrindo dėl to ir suabejoti.

niu likimu. Už tai kalba ne tik 
išgyventų karų pamokos, bet 
nemažiau įsakmiai byloja ir mū 
sų pačių tautoje nuolat vis pasi- 
faika kultūros nuostolių pavyz
džiai, kurių vieni vra įvykę dėl 
to mūsų lietuviško “padarysiu 

įrytoj”, kiti — grynai ignoran-na. O būtu labai naudinga, jei 
viskas tinkama muzikologijos tiški arba mažu mažiausia ne- 
archvvui. būtu pasiųsta adresu: ! susiprateliški- Cia Prabėgomis 
J. Žilevičius, 230 Inslee Place, *sumin6siu 3U POrs maži* dalel?: 
FJizabeth, N. J. Kiekviena, nors 1) Kun. A. Juškevičiaus su- 
ir menka žinutė arba iškarpa iš rinktos, bet dar nespausdintos
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'uo senų laikų užsilikusios spau 
dos bus įnašas mūsų muzikolo
gijai. o sykiu ir mūsų kaip kul
tūringos tautos kultūros isto
rijai.

Skirta daug laiko ir pinigo
Kaikas, perskaitęs šią pasku-

2958 mūsų liaudies dainos nežu
vo Rusi ioj net ligi I-jo Pasau
line Karo pabaigos, bet jos žu
vo įteiktos vienam mūsų kon
sulo pareigas ėjusiam lietuviui 
jau po karo;

2) Visas prof. Žilevičiaus liau 
dies muzikos instrumentų rin-

tinę mano rašinio dalį, gali su- j k>nys (per 300!) žuvo paskutinio 
sidaryti įspūdį, kad čia išgar- karo metu paliktas Gargžduose
bintas tik vienas asmuo. Į tai ga
lėčiau atsakyti vokiečių posakiu 
“Tebūnie garbė, kam ji priklau-

leistų mūsų liaudies dainų ir gies . , .mių melodijų: Hoffheinzo cho- ku™ 8“"
ralus, Barčio, Nesselmano, kun. 
Bieliausko ir kitų išleistas mū
sų liaudies dainų melodijas, pir
mąsias atspausdintas kun. Pai- 
liaus lietuviškas mišias ir bene 

po to, kai valstybės konservą- vys^uP° Giedraičio laikotarpio 
torijos direktorius prof. J. Gruo ^etuviškų dvibalsinių mišių rank 
dis savo straipsnyje “Ar reikia rascius ,r t.t.
mums kanklių muzikos?”, tilpu- 
siame “Lietuvos Aido” 1931 me
tų 85-me numery apie mūsų kan 
kliu reikalingumą buvo pasisa
kęs maždaug šitaip: “Jei mes 
turėtume automobilį, tai kam 
mums reikalinga gelda?”

Taigi, jei Lietuva nebūtų tu
rėjusi Žilevičiaus ir jei būtų bu
vę pasekta atsakingo muziko 
viešai spaudoje paskelbtu nusi
statymu, tai tolimesnis mūsų 
muzikos gyvenimas nebūtų ture 
jęs daug ko, kas yra būdingai 
lietuviška. Gal ir mūsų mėgia
masis originalus Čiurlionio an
samblis kitokia gaida būtų pra
skambėjęs — be kanklių, be tri
mitų ir be kitų mūsų liaudies 
instrumentų. Jei tas Mikulskis 
savo studijų metu nebūtų rin
kęs po Lietuvos kaimą liaudies

Daugiausia muzikos instru- į muzikos instrumentų ir savos 
mentų surenka studijozai: K. (autos dainų, tai gal ir jo an- 
Baltramėjūnas (dabar dingęs), sam^’8 hutų dainavęs ir tebe- 
Alf. Mikulskis (dabar Čiurlio- dainuotų verstines dainas arba 
nio vardo ansamblio vadovas, Pustytų vandenį ant svetimo ma 
Cleveland, Ohio), Juozas Nar- lūno- saviems ir svetimiems pa- 
sutis (likęs Lietuvoje), J. Na- ' tiekdamas, kaip lietuvišką “augs 
vakauskas (dabar Lietuvoje o- ^os kokybės meną, Strauso val- 
peros fleitistas. pasižymėjęs ir sua- kuo dabar taip didžiuojasi 
kompozicijų darbais), Juozas huvę ir į Brazilijos lietuvių ben- 
Bertulis (kompozitorius, Los, druomenės choro valdybą ne- 
Angeles, Calif.), Jonas Švedas beįsileistieji nulietuvėję jų pir, 
(dabar Lietuvoje; pasižymėjęs mininkai.
liet. dainu ir liaudies muzikos ----- --- --
instrumentu vadovas ir origina
lių liaudies instrumentams para
šytu kūrini” kompozitorius), I 
Bak”ūnas (bkimas nežinomas) |
ir kiti. Daugiausia dainų melo
dijų surenka J Strolia (dabar 
Philadelnhia, Pa.), Domas An
drulis (kompozitorius, likęs Lie 
tuvoje) ir kiti, kuriuos visus 
Runku šiandien beprisiminti.

Tuo būdu šis Žilevičiaus in
struktuojamas savanoriškas mu 
zikos senienų rinkėjų būrelis, 
uždegtas tikru jaunuolišku ęn-

y e siuvi u nuotraukos h 
'upeles ruples fnln^ra^io-

'•IIFflN PHOTO STI10I0
<Tnoorpr»rgt»»d'

EDVARDAS DUS w»v 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrgir.ia 7-2481

pas pažįstamus;
3) 1500 liaudies dainų su me

lodijomis, surinktų šių eilučių
so”. Mano čia aprašytasis LM autoriaus, paliko Šiauliuose. Li-

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

įsidSdaml J uozo Spaičio alumlnlajuS "S t o r m 
Windows” languti. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekvieną pavasarj ir rudenį langij išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaičio aluminijaus “Storm 
Windows” laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas sto
vės. Pakaukite mus dar šiandien ir mes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūšių 
apdraudas t Insurance)

JUOZAS SPAITIS
SZftU So. Halsted St. Tel. VI (tory 2-6472
Galite skambinti kasdien arba atvykti į mūsų
(staigų nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. ir ket- 
virtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

Vienintelė tos rūšies institucija
Šis lietuvių muzikologijos ar

chyvas buvo ir tebėra vieninte
lė mūsų šios rūšies institucija, 
įskaitant ir Lietuvą. Jis yra taip 
pat tas neišsemiamas medžia
gos šaltinis, iš kurio prie “Mu
zikos Žinių” yra leidžiamas J. 
Žilevičiaus redaguojamas “Lie
tuvių Muzikų Vardynas” ir ku
rio dabartiniu metu ruošiamasi 
išleisti X-sis sąsiuvinis. O ka
dangi prof. J. Žilevičius, be dau 
gelio kitų darbų, yra ir leidžia
mos Lietuvių enciklopedijos mu 
zikos skyriaus redaktorius, tai 
savaime suprantama, kad daug 
Liet. muzikologijos archyvo me
džiagos eina ir į enciklopediją.

nevieno mūsų muzikos darbuo
tojo jo veikimo duomenys ir ki
ti svarbūs mūsų muzikos kultū
ros metrikai, yra vieno prof. J. 
Žilevičiaus kruopštaus ir labai 
įtempto darbo vaisius. Šitam 
darbui jis yra paaukavęs labai 
daug laiko ir išleidęs nemažas 
sumas savo pinigų. Kitos tautos 
jo garbei himnus sudėtų. O 
mums tektų tik džiaugtis, jei 
tas, Lietuvoje jo pradėtasis ir 
šioje šalyje taip pat .uoliai tebe
varomas, darbas mūsų tautiečių 
bent dešimta dalimi tiek būtų 
vertinamas, kiek jis būtų kitų 
tautų vertinamas, remiamas ir 
varomas tolyn. Kad tas mūsų 
tautos turtas nesusilauktų to 
paties likimo, kurio praeityje 
yra sulaukęs nevienas mūsų 
kultūrininkų darbas.

Kodėl reikia susirūpinti
Rašyti čia nepopularia ir mū

sų spaudoje retai telinksniuoja- 
ma tema mane vertė kaikurios 
aplinkybės. Viena yra ta, kad 
mes, lietuviai, būdami įgimtų

STRATFORO OUALITY CIIANERS
Geriausias valymo būdas mieste.

Rūbus valome savo įmonėje. Visi rūbai grąžinami plastikiniuose 
maišuose. — Specialiai valome balines sukneles ir užuolaidas. 

NEMOKAMAI PAIMAME IR PRISTATOME

GArdrn 3-4722 
9201 S. Cicero

Skubiam patarnavimui skambinkite dabar:
GArden 3-4211 

4808 W. 83rd St.
RF.lianre 5-9603 

4144 W. 63rd St.
STesvart 3-8*504 
7001 S. Halsted

AR NUSIBODO SIRGTU
Nuovargis, nervuotumas, bloga kraujo apytaka, įvairūs skausmai, 

vldurhj užkietėjimus,. arthrttaa.
Bandykite REFLEK & PIIYSICAL THERAPY

Sunitarlmas nebūtinas
Vai. 9 v. r. iki 7 v. v. Šiokiadieniais Ir SeStadlenlais.

STAUFFER SYSTEM
Dabar Jflai, apylinkėje TKIAI. TltEATMENT NEMOKAMAI — 

Suplonėjimui, poilsiui bei cirkuliacijai 
$2.(10 už treatmcnt’a —

Nereikia nusirengti. AtaineSkite Sį skelbimų nemokamam “treatmentul.”

“ROMERO’S HEALTHINIC TREATMENTS”

2212 S. Leavitl St. VIrginia 7-7176

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 pinigas 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. 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

po

□ni
Sni

Standard Federal Savings
. i^ll 

i -rl i

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Vlrginia 7-1141

amaritm
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NAUJAS ISTORIKO ŽODIS 
APIE JOGAILOS LAIKUS

VYTAUTAS šIKVYdas, Nortun, Vt.

kuvoje dar prieš Jadvygos at-
Į vykimą kilo vedybinių planų. Čia 
I svarbios dvi datos: Jadvyga at- 
į vyksta Lenkijon 1384 m. vasa- 
i ra, o 1385 m. sausio mėn. Kro
kuvon jau atvyko Skirgailos va

Lenkų istorikas prof. Henry k-j Todėl jam nebuvo jokio intereso ' dovaujama delegacija prašyti 
Paszkiewicz veikale‘‘The Origin j paremti ir sustiprinti Maskvą., jadvygO8 rankos Tokg laiko 
of Russia”, išėjusiame 1954 rno Abejojimų nėra — ne Jogaila trumpumas ir staigumas vers
tais, pateikia tris straipsnius a- 13St metų derybas pradėjo ir 
pie Lietuva: 1) Senovės Lietu- ne jis buvo jų stipriausias vys- 
va. 2) Lietuva užvaldo slavus j tytojas. Lietuvoje, matyti, bu- 
ir 3) Lenkų-lietuvių unija. Čia Į vo asmenų ir sroviu, kurios to- 
svarsto Lietuvos istoriją nuo se-; kįo susitarimo siekė. Juos su 
niausiu laikų iki 1387 metų krik! Dimitru tartis skatino ne noras 
što ir Krėvos unijos. Mūsų is- >'askvą prieš totorius apginti, 
torikai, rodos, dar nėra davę iš- bet ,.,isų tikyba. Algirdo žmona 
samesnės kritikos. Tad žemiau Julijona, be abejojimo, pritarė, 
dedama ištrauka iš trečiojo str. , nors jį buvo Maskvos priešo 
gal bus įdomi, dėl to, skai- Tverės, kunigaikštytė ir nepri- 
tytojui, mūsų praeities mėgė-įtarė Maskvos politikos sieki- 
JU1- mams. Pritarė gal ir Polocko

svarbios kautynės kunigaikštis Andrius ir kiti Al- 
, girdo sūnūs, buvę stačiatikiai.

1380 metai buvo be galo svar- Pastebėkime, kad derybų doku- 
būs Maskvai. Jos kunigaikštis mentuose greta Jogailos stovi
Dimitras nusprendė už akių už
bėgti totorių kano Mamai puoli-

rumpumas ir staigumas 
tų manyti, kad Jogaila, kuris 
pasižymėjo delsimu ir atsargu
mu sprendimus darydamas, 
šioms vedyboms kažkodėl paro
dė nepaprasto skubotumo ir ryž 
to. Lenkai atsiliepė tik 1385 m. 
rugpjūčio mėn., pasiųsdami pas 
Jogailą Krėvon delegaciją, ku
rią sudarė toli gražu ne svar
biausieji valstybės pareigūnai.

t
Kas žengė pirmąjį žingsnį?

Šaltiniai nesutaria, kas pirmą 
jį žingsnį žengė. Dlugošas tei
gia, kad Jogaila prieš oficialią 
delegaciją (1385 m. sausio

I. Končius Lietuva tarp kaimynų

Kūdikiai ir maistas
Dr. Paul Gyorgy. Pennsylva- 

I nijos universiteto profesorius,
; skelbia, kad nereikia skubintis 1 
kūdikiams pradėti duoti kietą 
maistą, nors dantukai ir išdygs
ta. Pienas pasilieka jiems ge
riausias maistas. Jeigu kuris at
siranda pienui alergiškas, kas re 
tai pasitaiko, tai reikalai page
rėja pakeitus maitinimo formu
lę. Kūdikio vidurių sienelės jaut 
rios ir joms gali pakenkti nepil
nai suvirškintas kietas maistas. 
Mokslas

Fotografuos UŽ keturių Į fu ,ti tokius nedidelius dalykus, 
mylių kaip lemonado buteliai. Apara

tas sveria kelias tonas ir naudo-
Aviacijos tyrimų įstaiga iš- jama3 tik aviacijo8 žva|Į;ylx)B 

vystė tokį foto aparatą, kuriuo reikalams, vadinamas — teieško 
už 4 mylių galima nufotogra- pinis fotografijų rekorderis.

OOOOOOOOOOOOOOOOT '00000000000000000000000000000000<''

jo brolis Skirgaila. Bet po ke
lių mėnesių tas pats Skirgaila 

mui ir pats nužygiavo į pietus, j jau buvo įrankis susitarti su 
iki Dono upės. Čia 1380 m. rug- į lenkais.
sėjo mėn. įvyko Kulikovo mū- Čcrepninas sako: “Šie platūs Čia veikia tautinė savigarba, 
šis, pasibaigęs didelė Maskvos Lietuvos-Maskvos suartinimo

men.) daug pasiuntinių siuntęs. , , T • * > dri> 1S dalies priešingi. Kartinopas lenkus. Lietuvos kronika 
pripažįsta delegacijų buvimą,
bet sako. jog jas siuntė lenkai.

santykius tautinės kilmės ir ti
kybos skirtumas, amžinas lietu
vių lenkiškų žemi,į teriojimas

Kurie dažniau skiriasi
North Carolinos universiteto 

i prof. Reuben Ilill skelbia, kad 
i jo tyrimai parodę, jog dažniau
siai skiriasi karo veteranai, to
liau — asmenys, teturį tik pra
džios mokyklos išauklėjimą ir 
asmenys su mažomis pajamo
mis. Dažniausiai divorsų būna I 
pirmais penkeriais moterystės! 
gyvenimo metais.

Dirbtiniai akių lėšukai
Philadelphijos chirurgai pra

dėjo po kataraktos operacijų 
sėkmingai į aki istatinėti dirb-

Chicago 36, Illinois

K. GASIUNAS MnivWA8
-------------------------------------------- MOTERŲ KŪB»
eriuiut oiuieriškų Kušti ūmų ir paltų užsakymus 
H įvairių kailių atsakyti paltai duodami lamo 
sėjimui. Jie toli pralenkia gavo kokvbe gatavu,

menau kainuoja
SOUTH MARSHFIELD AVENUt

Tel. REpublic 7 - 632^

Siųskite dovanas auk 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar .parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

13-tame ir 14-tame šimtmetyje,
, i . Vokiečių Ordino raštai, rodos, Kazimiero Didžiojo kovos su

perga e. ris1 lai y amas evo planai nepavyko. Lenkų įtaka iniciatyvą priskiria Jogailai. Iki Liubartu ir jo broliais dėl Pa- 
(Algirdo) politikos su totoriais, j Jogailos dvare buvo stipresnė, 1385 m rugpjQčio mgn jie tyli lenkėg ir Volynės. Svarbiau-

Lietuvon vykstančius len- sias veiksnys, veikiąs lenkus su-1 ,inius ,ėS„.ku8. Kataraktos ligo-
ir turėjo su juo susidėti ties O-1 ti Jadvygą ir sutarti Krėvoj Lie* kug bet kalba ‘ apie lietuvius sitartį, buvo noras užtikrinti tai
ka upe rugsėjo pradžioje. Su , ttfvos-Lenkijos uniją” 
visa Lietuvos karo pajėga”
(kaip raštai sako) jis ir žygia
vo į rytus. Juk Dimitrui pralai
mėjus, Lietuvos įtaka išplistų

Lenkų-lietuvių susitarimas
Tačiau tie istorikai, kurie tei

gia, jog lenkai už akių užbėgo 
Dimitrui ir pasigavo Jogailą, ga 
na savavališkai elgiasi, kaip to
limesni išvedžiojimai parodys.

Liudvikas Anjou, Vengrijos ir 
Lenkijos karalius, mirė 1382 m.

Volgos ir Okos kraštuose, o 
prieš Jogailą maištaują broliai 
turėtų nusilenkti. Bet svarbiau
sia: Lietuvos rytų siena ilgam 
pasidarytų saugi.

Jogailai bežygiuojant, atėjo
žinia apie Mamaįaus pralaimė- ru”s,->" men- sostą pa-
jimą. Negalima tikrai pasakyti, ',k° vyresnei dukrai “*">'• 0 

Vengrijos jaunesnei Jadvygai, 
bet našlė Elžbieta vyro nuo-

ar Algirdo sūnus tyčiomis kelyje 
delsė, norėdamas leisti talkinin
kui visą mūšio naštą pakelti, 
ar Dimitro drąsi iniciatyva nu
stebino totorius ir neprileido 
jiems su lietuviais susijungti. Ne 
visai aišku, kaip tada Jogaila 
pasielgė. Rusu šaltiniai pasako
ja apie lietuvių skubotą pasi-

sprendį pakeitė ir Jadvyga pa
siūlė lenkams, tą pranešdama 
jiems 1383 m. vasarą Jogaila 
tada buvo linkęs vesti Maskvos 
kunigaikštytę, nes našesnių ve
dybų jam tuo metu nebuvo ma
tyti. Jadvygos vesti jis dėl dau

traukimą. Vokiečių ordino raš- Selio Pažasčių negalėjo rimtai
tai kalba apie didelį iš maskvie
čių gautą grobį.

Dimitro pergalė buvo trumpa. 
Kanas Toktamišius, keršydamas 
už Kulikovą, 1382 metų žygiu 
vėl buv0 laimėtojas (ir dar šim 
tui metų užkorė Maskvai totorių

galvoti, net jeigu ir būtų galvo
jęs. Tais 1383 metais jaunoji 
Jadvyga nebuvo dar net Lenki
jon atvykusi. Be to, ji tebebu
vo veik kūdikis (ėjo 9 metus). 
Jokių kalbų apie vedybas būti

vykstančius pas lenkus. Vos sos ! ką ir apsisaugoti nuo rytų kai
tą paėmęs, Jogaila siunčia Skir- myno puolimų. Tų tikslų galima 
gailą Lenkijon (1379 m.). Šis buvo pasiekti ir be vedybų ar
keliauja per Ordino žemę ir iš- 
sipasakoja, kad jo kelionės tiks
las yra pasimatyti su karalium 
Liudviku (Jadvygos tėvu). Su
sitikimas įvyko Kassa (Koszy- 
ce) pilyje, Lenki jos-Vengri jos

unijos. Vokiečių raštai vaizduo
ja Jogailą išdidžiu ir neprieina
mu. Šio pobūdžio žymės, be a- 
bejojimo, turėjo įtakos 1384 
-1386 metų įvykiams Vedybos 
su Maskvos kunigaikštyte nebū-

pasienyje. Nežinome, apie ką kai tų davę Jogailai karaliaus vai-

je lėšukai patamsėja, kad ma- 
( tymas labai nusilpsta. Katarak
ta suserga maždaug kas 20-tas 
žmogus.
iiiiiiiimmiiillillllliiliiililiiiiiiiiminiiii »

Pagelbekite Dabar Savo 

Giminėms,
Draugams ir Pažįstamiems

bėtasi. Bet Skirgaila visur sklei 
dė žinią, kad Jogaila norįs krikš 
tytis kataliku. Negalime sakyti, 
kad prisiminta vedybų cianai. 
Skirgaila gal būt atsargiai kal
bėjo, be planų ateičiai, nes Ma
rija buvo pažadėta Liuksembur
gui Zigmantui, o Jadvyga — 
Habsburgui Vilhelmui.

Šalia to, Jogailos brolvaikiai, 
Karijoto sūnūs, Padolės kuni
gaikščiai, buvo katalikai ir ne- 
sykį lankė Krokuvą. Jie šio mies 
to pirkliams davė laisvą be mui
tų tranzitą į Juodąsias ir Azo
vo jūras. Šių Karijotaičių įtaka 
žymi Jogailos dvare jau,nuo 
1383 metų pradžios. Jie turbūt 
prikalbino Jogailą ir Skirgailą

niko. O vainikas augštino Jo
gailą bei jo politinę galią ir da- Atvykit į PALATINE BARGAIN 

BASEMENT, ir jūs būsite nuste-
rė jį labiausiai tinkamu būti Lie binti, kokį didelį pasirinkimą čia
tuvos didžiuoju kunigaikščiu. rasite įvairiausių medžiagų lie

kanų. ,
Dabar, kai jau negalima siųsti 

dėvėtus rūbus, jums dar mažiau 
kainuos pasiųsti medžiagų liekanų, 
kuritfe Europoje yra tikrai labai 
vertingos.

x Sparesus Construction 
GKNERA 1. CONTRACTOItS

Nauji įrenginiui — “Altcrations” —
Pertaisymai — Pataisymai.

Resiileneinial — “Com’l" — Pra
moniniai — Įstaigų pastatai ( liieago- 
je ir visuose jos priemieseiuose.

Nė vū'iias dai lias nėra periliilelis ar 
liemia/as.

Telefonuokite A V 3-7511 — dienų,
A V' 3-JSIiO vilk.

| EXT. IMI — itel ip iiiokiiiniĮ jkainavi- 
.mų.
----------------------------------------- į džiagos suknelei.

Medžiagų liekanų yra tinkamų 
eilutėms, suknelėms, paltams, sijo
nams ir kitokiam apsirengimui.

Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
(jausite keturis jardus me-

negalėjo. Karalienė Elžbieta 
jungą). Dimitras buvo privers-j ?riežtai pareikalavo po apvaini- sutejkti privilegijų Liublino pirk 
tas bėgti iš sostinės. Maskva iri davimo sugrąžinti ją Vengrijon bams prekiauti Lietuvoje. Bori- 
keli kiti miestai buvo žiauriai lreji®ms metams mokytis. Ka- gag buvo narys Skirgailos dele- 
nuterioti. Maskvos pastangą to- dan§i žymi Lenkijos gyventojų gacjjos Krokuvoje 1385 m. sau- 
toriais atsikratyti suklupo. Tok- dau?uma linko i kitž* kandidatą, šio mėn. Tų pačių metų balan- 
tamišas 1384 metais užkrovė di- Pr*e® Jadvygą dar stove jo uždą- mgn. Krokuvon atvykp Kos
dėlę duoklę. Šitokie įvykiai ėjo v’nya gauti Lenkijos šlėktų vi-, tantag bene su Jogailos misija. 
Jogailos naudai, nes laikinai ne-' suotin) Patarimą. Dar 1384 me- ( Abu cjajyVaV0 vestuvėse 1386 
buvo ko Maskvos bijoti. I Pavasarį buvo lenkų, sakiu- metaig

Čerepnino rastas naujas isto-' si,\ kad bus i,-?i metai be valdo-

VERN & ANN’S TAVERN 
4654 VVest 63rd Street

Atvykite praleisti malonų vakarą 
su savo senais draugais. Šventėms 
sp-ecialios kainos už Bourbon ir 
Scotch degtinę. KEliance 5-5219

ITC & POULTRY 
COLOMY MEST MARKET

2433 W. 63rd St.
FRKSH DRĖSKĖ!) CRADE A

rinis šaltinis nušviečia to meto 
Lietuvos-Maskvos santykius. 
(Jis paskelbtas žurnale “Istori- 
českie Zapiski”, nr. 24, 1947 m. 
ir nr. 1, 1948 m. — tai Dimitro 
■sutartys ir laiškai). Sunkioje 
būklėje atsidūręs Dimitras ryžo
si susitarti ir gauti Jogailos pa-

vo ir Jadvyga niekada soste ne- Šitokie faktai sutrina Cerep-,, .... «. , •7” . ...... , Bau raudy frymg <-hi<-kens 29c. lb.1 lefonassėdės. į nino teigimą. Šaltiniai nejrodo------------------- ---

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street 
Chicago 22, III.

Teief. HUmboldt 6-3353
iiiiiiilllllliillllllllllllllllllllllllllllltllliiti

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 

1 liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat. galanterija. Te- 

PRcspeet 8-4585.

Liudviko duktė Lenkijon at
vyko 1384 m. rudenį, o gal vė
lyvą vasarą. Todėl vedyboms su 
manymai tegalėjo atsirasti ne- 
ankščiau to meto pusmečio. To- į 
kiu būdu Jogailos susitarimas

lenkų iniciatyvos 1384-1386 me- ~~ 
tų įvykiuose. Lietuvos ir Lenki- r 
jos interesai buvo iš dalies ben-

ranią. Jo pastangoms pritarė, Maskvoje galėjo įvykti pirmą
Jogailos švogeris Serpokovo ku 
nigaikštis Vladimiras, didelis Di 
imtro šalininkas. Jam tarpinin-

1384 m. pusmetį (Čerepnino do
kumentai mėnesių nepaduoda). 
Jogaila nebūtų taip toli čia žy-

kaujant, 1384 metais prasidėjo giavęs, jei būtų žinojęs, kad Kro 
svarbios derybos: Jogaila ir vi
sa Lietuva krikštysis rusų tiky
ba, o Jogaila ves Dimitro duk
terį.

Tačiau šiose vedybose ir poli
tikos sutarimuose kyšojo du vie 
nas kitam priešingi dalykai, dėl 
kurių viskas suiro. Jogaila siekė 
vesti, kaip Algirdas, būdamas 
pagoniu, nesikrikštydamas. Tik 
po vedybų Lietuva krikštytųsi, 
ir tai tuo atveju, jei gautų po
litines naudos, ypač paramos 
prieš Vokiečių ordiną. Bet tuo 
pačiu metu pati Maskva para
mos jieskojo ir nesidomėjo pa
galba Lietuvai prieš vokiečius.

Jogailos planai Maskvos 
atžvilgiu

Jogaila — šitai reikia minty
je būtinai turėti — ėjo tėvo Al
girdo pėdomis. Lietuva būtų į 
Rytų Bažnyčią žengusi tik no
rėdama išstumti Maskvą ir visas 
rusų žemes apjungti savo val
džioje. Algirdas tam tikslui pa
darė tris žygius prieš Maskvą 
ir darė sutartis su totoriais 
prieš ją. Jogaila, atsiminkime, 
ėjo su Mama jum prieš Dimitrą.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICRIC GROVE
83rd St. and WiHow Springs, R<l.

Willow Springs, Ilinois___

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MUSŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KITUR I
— o --

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps kiek4 
yra reikalinga vienai eilutei ar 
kelioms.

Pasirinkimas didžiausias

DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUVĖ ŠIOJE 
A PYLINĖJE

• ŠILKAS • VILNONĖS VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNĖ, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪSIŲ MED2IAGA.
Diirbo vnlandos: Kn.<«li<*n nuo S:SO tai. ryto Iki ft vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

HENRY S

211 VVEST JACKSON AT WILLI

Tel. WEbster

9-4187

IŠPARDAVIMAS
VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI Į EUROPA.

VILNONĖ VYK. KOSTIUMUI 
worst«d (Sharskin) medžiaga 
ragui, vertė $8.50 
specialiai už jardą a Pf|

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3'<. vardo 
MEDŽIAGA A r n
Specialiai tik ........O^CiOU

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar ■■■ r n 
iiž .{ardą tik ...........

MOTERIMS VILNONĖ PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą
tik .......................... S*| ,00

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELĖS AUTOMOBI- 
MAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFANDS TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6d 210
VI Itliscs M MOKAMOS DOVANOS CBralrara 9 aonfi

I Z KIEKVIENA PUIKINI OtBIBj J-OOUO
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais uždaryta

SIUNTINIAI Į

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS RŪBUS, Medžiagas, 

Vaistus, Maistą ir 1.1.

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 
VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 S. State Street, mite 1200 

Chicago 4, Illinois
Tek: WAba»h 2-9354 Mes turime tiesiogi

nę sutartį su Intou- 
rist Maskvoje niuo 
1947 metų.

J ' '—
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!

norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų.
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN KONDING COMPANT
AMERICAN INOEMNITY COMPAN1 

O('RCQHE KIRE & MARINE INSURANCE COMPANI 
ElREMAN’S PUNl) INSURANCE COMPANT

P'IREMAN’S INDEMNITT COMPANT I
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT '

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE IN8URANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANT

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT * f

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CA8UALTT & SU RETY COMPANT

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters ,

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

Telefonas CEntral tt-6206

>2
VAISTAI LIETUVON!

IR Į KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 
SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
Rl.MIRONAS

STREPTOMIČINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTIUIS
SERPASILIS

VITAMINAS BĮ2 
UYCLOSEBINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MII.WALKEE AVĖ. CHH.AVU 23, ILL.

Telefonai BRunawick 8-8419 ir 8-9494 
Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
<608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRI8MANTAS, sav.

1805 Wwt 46th Street
Chicago 9, III. Teief. LAfayette 3-3085

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

Pasinaudokite "Draugo" Classified skyriumi.
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PUDRUOTAS ŽIOGAS

(Atkelta iš 3 psl.)

tik dėl šitos, kitiems nesupran
tamos, baimės. Mums būdavo 
geriausia pramoga, kai ji spie
gia, žiogui jsivėlus j plaukus, kai 
ji trypia vietoje įraudusi, neras
dama priemonių juo nusikraty
ti. Mes raitydavomės iš juoko, 
kai žiogas jau būdavo seniai iš
lėkęs, o ji vis dar panikoje. Tė
vai mums drausdavo taip išdy
kauti, bet mes tai darydavom 
jiems nesant namie. Čilė mus tė
vams niekada neskųsdavo, taip 
lygiai, kaip ir mes, su dviem ki
tais berniukais, tylėdavom ga
vę per sprandą susuktu rank
šluosčiu. Šiaip mūsų savitarpio 
santykiai būdavo šilti, lyg mes 
būtumėm vienos šeimos vaikai.

Atleiskite, panele Done, už 
mano nenuosaikų pasakojimą. 
Nuklydau ir nebeatmenu kur.

— Palaukite... Jūs nukrypote 
nuo paties įvykio tada, kai pane
lė Čilė dabinosi prie veidrodžio, 
o jūs buvote pasislėpęs už spin
tos.

lies atsilyginti Cieilijai ar jos 
tėvui, jeigu ji negyventų...

Čilė atgavo sąmonę tik ket
virtoj dienoj. Kalbėti ji pradėjo 
dar vėliau, o atmintis grįžo tik 
palaipsniui per keletą metų. Li
goninėj ji išbuvo labai ilgai. Į 
tuos namus, kur mes gvvenom, 
ji daužiau nebegrįžo. Persikė
lė gyventi į toi pačioj gatvėj 
esantį namą, pirmame augšte. 
Jos buvęs vaikinas pradėjo iš 
sielvarto smarkiai gerti, kol bu 
vo išmestas iš darbo, ir nežinia 
kur nusibastė. Taip ir liko Cici- 
lija vienintelis tėvo kūdikis am
žinai su juo, nes neatsirado nie
kas kitas, kas būtų norėjęs da
lintis su tėvu jo našta. O geras 
ir ramus buvo žmogelis; nepar 
vedė pamotės, bijodamas, kad 
Čilė nebūtų skriaudžiama. Dir
bo, taupė, nei į burna neimda
mas svaigalų, kad tik mergai
tės ateitis būtų kiek šviesesnė. 
Yra gerų žmonių pasaulyje, tik
rai yra.

t Drebėdamas laukiau žinių a- 
— Taip... Jai liko tik paryš- pie Čilę iš ligoninės. Išvažiavau 

kinti lūpas ir pasipudruoti. Čia Amerikon, kai ji jau gyveno ki- 
ir buvo lemiamas momentas, ku ! toje gatvės pusėje. Man būda-

Danų eglutė
Iliustracija iš Gracijos Listaitčs knygos “A New Look at Christ- 
mas Decorations”.

rio aš išsižiojęs laukiau. Ji pa
kėlė poreelano pudrinės dangte
lį. Suspiegė veriančiu riksmu ir 
šoko atbula. Jos kambario du
rys buvo prie laiptų. Trankiu 
bildesiu ji nuriedėjo žemyn. Kai 
iššokęs iš kampo, pažvelgiau, 
jos kūnas konvulsingai trukčio
jo laiptų apačioje. Išgirdęs jieš- 
mininko žmonos durų trinktelė
jimą, sprukau pro langą, kuris 
buvo iš vidaus užkabinamas. 
Stogą siekė senos augštos kriau

vo taip sunku, jog norėjosi grei
čiau išnykti. Argi aš galėjau a- 
pie tai pasisakyti savo tėvams? 
Tik apsunkinčiau begaliniai. O 
jeigu tėvas ir gerokai būtų iš- 
pėręs kailį, argi nuo to vargšei 
Čilei būtų lengviau buvę? Taip 
ir išvažiavau į svetimus kraš
tus. Paslaptingoji “skola” su
laikė mane nuo daugelio pagun
dų ir nuo ankstybų vedybų. Sten 
giausi sekti Čilės tėvo pavyz
džiu. remėtyti pinigo be reika-

greitino sprendimą. Nuolankiai Gčlli matyti Širdies vidll 
laukiu jūsų atsakymo.

m . a . Dr. Shigeru Sakakibara, chi-
Tokia staigmena, ponas į rurgijos profesorius -pokyo I.To-

Vladai, ir dar... kelio sankryžo
je, bijau, kad abu netrenktu- 
mėm į stulpą, — sakau sumi
šusi ir pykstu ant savęs — ko-

terų Medicinos kolegijoje, tarp
tautiniame chirurgų suvažiavi
me parodė filmą, demonstruo-

, . , . ... . pijančią kaip veikia žmogaus šir-k,c nevykę mano žodžiai. - Is!1tes vrJua Nuotraukog buvo im 
tikrųjų, ponas Vlada, aš nie-)t08 naudojantis na„,ai iSraslu, 
kada nepastebejau, kad buvo

šės šaka. Aš tais laikais kars- lo. Man visada atrodė, kad dir- 
tydavaus po medžius kaip vove- Į bu jiems, ne sau. 
rė. Nusitvėręs už šakos, atsidū- Užėio neramūs laikai. Mano 
nąu medyje, o iš ten, apsižval- t • vai Hko anapus Geležinėg Už. 
gęs ar kas nemato, nusliuogiau! dan?og Sužjnoięs apie Ciciliją, 
žemyn. Įbėgęs priebutin, radauj pgančia Austriioj. įdariau jai , 
jiešminmko žmoną išsigandusią, j čia įsikurti. Nupirkau 
ir Jėzaus vardą bešaukiančią. K|namą ir patogiai apgyvendi- 
Cilės burnos tekėjo kraujo sro- Į nau Suradau jai darbo arti.! 
vėlė, jos akys buvo pusiau pri-, iniansioj siuvykloj. ftio amato ji 
merktos ir atrodė labai klaikios, i ižmoko po savo nelaimės, tai į
Dalis tos klaikumos paliko jai | jaį £ja įsitvirtinti nebuvo sun-l 
paskui visam laikui. Taigi aš j klJ Nwgjau surasti ir gerus kai-į

buvau atėjęs iš lauko. Tai gale- mynup ljetuvius j a,ntrąjį augš-Į 
tų paliudyti jiešmrninko žmona tą Ačjū Dievui ir tai pavyko. 
su sūnumi, nes jį sutikau tarp-i Qįcįiį teisingai pastebėjo, kad 
dury bebėgant pagalbos šaukti. dažniau pradėjau lankytis į sa

vąjį namą. Priežastis yra. Tu-

įtaisu — kardioskopu. Jį nau
dojant širdyje padaromas įpjo
vimas 2/5 colių ilgumo ir kar
du įskopo galvutė įleidžiama į Šri 

m , . , ,, dies vidų Gydytojas tada gali
ma" alrod“: kad i stebėti, kaip veikia širdies vož- 

tuvąi įr nustatyti sutrikimus.

šis tas daugiau negu paprastas 
draugiškumas.

— Sąmoningai to vengiau dėl 
Cicilijos.

panelė Ciciliją jus įsimylėjusi.
— Tačiau tokios didelės au

kos padarytį negaliu. Teigiamai 
atsakyti į jos jausmus negaliu, 
ne... Laikas užgydo daug ką. O 
namą visuomet galima padidin
ti priestatu, panele Done, ir jū
sų tėvams nereikėtų jieškotis 
kitos pastogės. Kantriai lauk
siu jūsų atsakymo.

Vokiečių ir austrų rašytojai
Vienas jaunas vokiečių nove-) 

listas taip pratarė:
— Nebeturime visuomenės, a- 

pie kurią galėtume rašyti. Anks 
čiau bent gi žinojai, kaip kas y- 
ra: kaimiečiai skaitė Šv. Raš-j 
tą, miestiečiai Goethę, o mania
kai — “Mein Kampf”. Dabar 
žmonės nebeturi savų nuomo
nių, jie turi šaldytuvus. Vieton 
iliuzijų — televizija, vietoj tra-! 
dicijų — Volkswagen (automo
biliai), Vienintelis kelias pagau
ti laiko dvasią — tai rašyti vado( 
vėlį apie riąmų reikmenis.

Šiuo metu iš beletristų garse-1 
ja Siegfried Lenz, kuris savo 
knygoje “Dvikova su šešėliu” ap 
rašo, kaip nuvykęs į Afriką glū
dėjo savo paties praeities dva
sios šešėlyje. Jo knyga “Vyras 
srovele” aprašo narą, nusilei
džiantį prie paskandintų laivų.

Gal dar įtakingesni romanai 
Ernst Schnabelio, kurio veikalo 
“Šeštoji daina’ vertimas pava
sarį išeis New Yorke. Čia jis 
pasakoja apie Ulvsses sugrįži
mą, tik moderniu būdu. Čia įdo
miai satyra įausta į “elektroni
nę moralę”.

Vienas iš daugiausiai žadan
čiu jaunųjų yra Heinrich Boll, 
neseniai davęs “Airio dienoraš
tį”. Vokietijoje mielai skaitomas 
ir vienas iš pirmaujančių nau
jųjų Austrijos rašytojų — Hei- 
mite vop Doderer, buvęs karinin 
kas. Susilaukė pasisekimo ir Her 
bert Eisenreich su savo veikalu 
“Mielas piktasis pasaulis”.

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS'

64»2 S. I’airficld Avė., Chicago 2# 
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
■luoria painokas. Prieš karą. baigęs 
' ikagos universitetą

I dol. 25 et. vai. — privačios. 
S-ėlas augfttas durys po kairei, arti 
63-čios gatvfis ir California Ate.)

Giliausios kasyklos
Giliausios pasaulio kasyklos 

yra Kolar aukso laukuose Indi
joje. Čia žmogus įsikasęs beveik 
ištisas dvi mylias gilyn į žemę: 
10,030 pėdų, ir kasmet dar ka
sasi maždaug po 250 pėdų gilyn, 
tačiau ten temperatūra jau taip 
augšta ir spaudimas toks dide
lis, k' d net kietokos uolos spau 
džiasi į angą. Tu kasyklų dugnti 
karštis siekia 150 laipsniu Fah- 
renheito. Nepaisant sunkumų, iš 
tų kasyklų p.r paskutinius 83 
melus iškasta 958 tonos aukso.

Išleidimas poezijos knygos tai 
lyg metimas rožės lapelio į 
Grand Canyon prarają ir lauki
mas atgarsio. — Don Marųuis

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GeLINYČIA
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

?443 VVest 63rd Street 
Telef PR 8-0833 Ir PR 8-0834

•c

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

OHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

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

Pakaitalas medžiui
Inžinierių žurnalas “Chemical 

and Engineering News” prane
ša, kad Bjorksteno laboratori
jose išrastas skystas aliumini- 
jus, kuris yra lengvas,- nedegąs, 
n. rūdi jąs, galima, jį vinimis pri
kalti, cementuoti, sraigtais su
veržti ir ateities statyboje jis 
gali būti geras pakaitalas me-

Ar tu storas, ar tu plonas. 
Būki geras amerikonas!

Įsigykite knygelę eg/.aiuiniams —

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI,

Apsimečiau nustebęs ir sujau
dintas. o toks iš tikrųjų buvau. 
Negalėjau ilgiau prie jos pasi
likti. Perbėgau skersai geležin
kelio bėgius ir atsidūriau krū
mais apaugusioj pakrantėj. Jau
čiausi kaip policijos persekioja
mas žmogžudys. Grįžau namo 
jau gerokai po devynių. Kieme 
sutikau seserį.

“Ar tu nežinai, Sigute, kas 
galėjo atsitikti Čilei, ką kalba 
visi apie tai?”

“Jieškojo visur su policija, 
bet nieko nerado, tik pudruotą

riu mergaitę ir žadu ją netru
kus vesti. Norėtųsi gyventi nuo
savam name, todėl ir pradėsiu 
jį dabinti.

— Bet ką jūs manote toliau 
daryti su panele Ciciliją? — 
staiga paklausiau.

— Ot, kaip tik ir norėjau jū
sų patarimo — šį reikalą mote
rys geriau supranta.

— Mano nuomone, jūs nega
lite panelę Ciciliją kur nors iš
stumti iš po savo akių. Tada 
geriau mes jieškosimės buto. 

žiogą”, — švepluodama tyliai Apgyvendinta ji kitur, gali kar

romana
TARP ŽALSVŲ 

PALAPINIŲ

Žybčioja šviesos — mirga rėk 
lamos, o automobiliai lėtai slen-l džiui.
ka į kalną. Jų raudonos šviesos, —------ i ----
tarsi karolių virtinė, kyla vis .......................................... ..
augStyn ir augstyn. Ten už to flr jau perskaitei P. Kesiūno 
kalno, beveik kaime, gyvena ma 
no sesuo.

— Ponas Vladai, — tariu jam 1
šlamančiu balsu. — Norėčiau
jus supažindinti su savo sese-.... ^ . Dr i Haltin>.- savo recenzijoj*rimi ir jos seimą. Prisipažįstu: ipn <ų romaną taip rašo p k>siū
lipr uiurri Iniklli Jtc buvau iiiqii lvrT romanas Tarp balsvą palapinių ng šiam lamui a.% nuvau jūsų iy„ KI.a,.,ai tfikella tff pasiaukojimo didu 
ir nepastebėjusi. Juk yra dau.gjm» kuri beviltiškoje kovoje dėl tau 

, ,, . ' . , tos laisvės parodė Lietuvos partlzavvrų, kurie neblogai atrodo it nas, idealizmą, kuriuo degs mūs, 
,ują dėl save 

nuostolius
kuriuos mums reikėjo pakelti dvieją 
okupacijų replėse Todėl Sj romanu

liodAsio valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Westen Ava. Air Gonditioned koplyfla 
BEpnblie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiaras, kuris ryrsn* kltoas mlssts dslyss; gauslras 
koplyėl* irčiau Jūsų namų.

pasakojo mergaitė.

Tuo momentu mane sukrėtė 
sunkiai suvaldomas juokas: 
“pudruotas žiogas”, — skambė
jo man ausyse sesers žodžiai, 
ir aš tarsi vėl pamačiau pudruo 
tą žiogą, miltuotomis akimis, pri 
dususį ir neberandantį kelio.

Juokas, kuris buvo sutelktas 
paslaptingam laukime, gerai šu

tais būti skriaudžiama žmonių. 
Jai reikalingas pastovus, ramus 
kampelir ir globa. Jūs turėtu
mėt savo busimąją žmoną įti
kinti, kad panelė Ciciliją yra 
tarsi jūsų šeimos dalis; ji tu
rėtų jausti pareigą, kaip ir jūs 
pats, neapleisti šios vienišos ne
laimingos merginos. Juk jūs ge
rai suprantate, kad už jokį pini
gą negalima grąžinti jai to, kas

moka gražiai aitsirengti, bet da-1Jaun,nfia8- Nedarnas kra» ... . , žemės, tuos didžiuosiusbar, kai išklausiau šią liūdna 
istoriją, jūs man esate visai nau 
jas žmogus ir pajutau, kad šis 
kelias yra pertrumpas, kuriuo 
mes važiuojame...

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- į 
sėjas Alfonse F. W®lls.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite Įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybe-

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 VVest 63rd Street 
Chicago 29. Illinois

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. INESTERN AVĖ. 1410 S0. 50»H AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

planavus ir niekam apie tai ne- prarasta: laiminga jaunystė, su
prasitarus, prasiveržė staigiai 
ir stipriai. Tai buvo tik viena 
akimirka. Ir vėl regėjau Čilę su 
aplink pabirusiais karoliais ir 
kraujo srovele ant krūtinės. Ma
nęs niekas neįtarė ir netardė. 
Pasilikta prie išvados, kad žio
gas įšoko pro pravirą langą tie
siog į pudrinę, jai besant prie

žadėtinis, šeimos židinys... Ji y- 
ra beteisė gyvenime šia pras
me. Jūs gerai žinote šią nuo
skaudą, nors visa tai įvyko be 
blogos valios. Bet... turi tai ge
rai suprasti ir ta, kurią jūs pa
sirinkote sau busimąja žmona, 
— kalbu karštai, kai priešais 
mus dega raudona kelio šankry

Konservai geri po 46 metų
Petras Scott, sūnus tyrinė

tojo kapitono R. E. Scott, Ant- 
arktikoje atrado konservus 
(kenukus), kuriuos tyrinėtojas 
jo tėvas buvo palikęs 1911 me
tais, kada žuvo su savo ketu
riais bendradarbiais. Tuos kon 
servus sūnus atgabeno į Angli
ją, kur jie buvo ištirti. Kon
servuoti keturi avių liežuviai 
buvo skanūs ir gerai išsilaikę, 
taipgi ir uogienės. Nesugedęs 
ir konservuotas pienas.

skaitome su malonumu Ir dideliu su 
sldomėjimu Ypač romane minim 
žygiai žavės Jaunimą ir kels Jo dva 
stą. Sis romanas, atskleidžiąs mūs> 
berolškai tragiškus epizodus, yrt 
šviesus spindulys tremties Ideallzmi 
igd vm.
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sunkvežimis m pilna ap- 
drauda. Pigaa ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI. Chlcago,

UI. U AIbrook 5-8063 f

SEKANTIEJI YRA NARIAI UH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- ^ur,me koplyčias |
vimaa dieną ir nak- Jg v goge Chicagoa ir j

liogelando dalyse ir ( 
tuojau patarnaujame.

I ti. Reikale šaukti
I mus.

veidrodžio, kas ir buvo priežas-. žos šviesa, 
t imi Čilės nelaimės. Iš tikrųjų — Ji tai puikiausiai supran
ti, jums turbūt aišku, panele Do- ta, net geriau už mane, — at- 
ne, kad aš užvožiau žiogą pud- sigręžia maro pusėn ir nusišyp- 
rinėje. ' so. — Aš norėčiau jums kaik,j

Iš šios istorijos būdinga vie-' ir daugiau pasakyti, panele Do
na smulkmnea. Čilė nebebijdjo ne.
žiogų tain kaip anksčiau. Ji tik — Kodėl gi ne. dar juk būsi- 
nustebusi žiūri, lyg norėdama ka me valandėlę kartu, 
tai prisiminti. Ji prarado atmin- — Tarkite žodį, ar sutinkate 
tį nuo to momento, nes nebeat- tekėti už manęs? Įkritote man 
minė, kaip ir kodėl nukrito nuo . širdin, kai pirmą kartą jus pa- 
laiptų. Bet tas manęs nepaguo- mačiau. Nemoku aš kalbėti gra- 
dė. Kasdien vis didesnis sunku- žiu žodžių, nemokėjau pasirink- 
mas gulė ant mano vaikiškos ti laiką ir vietą tokiam prisipa- 
širdies. Staiga švystelėjo manlžinimui. Atleiskit man už tai. 
mintis važiuoti Amerikon, ten i geroji širdie. Jūsų kalba apie 
užsidirbti pinigų ir bent iš da-1 Ciciliją, panele Done, žymiai pa-
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Medicinos studijos Amerikoje
DR. ANTANAS ŠERKŠNAS, Uethersfieltl, Cinui.

yra kitaip sutvarkyti negu Eu
ropos gimnazijose. Pirmiausia, 
čia vidurinėje mokykloje yra

1. Susidomėjimo verta sritis

Naujai Amerikoje įsikūrę lie
tuviai tėvai, kurie turi mokyk programos: akademinė ir 
hmo amžiaus va,kų. yra laba! pirmoj. yra pakanka.
reikalingi informacijų apie šio 
krašto mokyklinę sistemą. Šių 
informacijų svarba dar labiau 
paryškėja, kai atsimenama, kad 
mokyklos uždavinys nėra vien 
tik vaiką išmokyti skaityti ir ra
šyti, bet, svarbiausia, paruošti 
jį profesijai. Profesinio paruo
šimo reikalu turi labiausiai rū
pintis tie tėvai, kurie neturi rim 
tų ekonominių palikimų 
vaikams.

mų gabumų, normalaus darbš
tumo, vaikams, o antroji — silp 
nų gabumų (ar apsileidusiems) 
mokiniams. Imant antrąją pro
gramą (non academic subjects), 
į augštąją mokyklą neįeina.

Viena iš rimčiausių profesijų 
buvo ir bus medicina. Dėl to ir 
pasiruošimas šiai profesijai yra 
sunkus. Sunkus visais atžvil
giais. Sunku įstoti į medicinos 
mokyklą, sunku išeiti mokslą 
įstojus, sunkūs egzaminai, di
delis mokestis už mokslą ir t.t. 
Pastebėta, kad šitie sunkumai 
taip baido lietuvių šeimas nuo 
šios profesijos, kad kiti, turė
dami net ir nepaprastai tinka
mus šiai profesijai vaikus, pa
siduoda iš anksto — tai ne 
mums pasiekti, mano. Na, o to 
tik ir tebereikia tų tautybių tė
vams, kurie supranta, kad kaip 
tik reikią veržtis į tas profesi
jas, į kurias nelengva įsiveržti. 
Taip jie ir įsiveržia, o mes lie
kame už durų.

Kas mano, kad medicinos mok 
slui išeiti pagrindinį vaidmenį 
vaidina pinigai, labai apsirin
ka. Pagrindinį vaidmenį čia vai 
dina du faktoriai: vaiko prigim
tis ir tėvų sugebėjimas planuo
ti.
2. Kas turėtų rengtis medicinos

profesijai?

Tėvai, galvodami apie medici
nos profesiją savo vaikui, turėtų 
vaiką gerai pažinti šiais atžvil
giais: 1. vaiko fizinė ir menta
linė sveikata, 2. vaiko gabumai,
3. vaiko bendrieji palinkimai ir
4. vaiko pajėgumas dirbti.

Medicinos mokslą išeiti reikia 
sveikatos. Jaunuolis turi būti 
stiprus ne tik fiziškai, bet ir dva 
siškai. Sunkus darbas, daug ne
išmiegotų naktų, galimi neda- 
tekliai — tai dalykai, kuriuos 
gali pakelti tik fiziškai stiprūs 
jaunuoliai. Ambicijos tikslų sie
kime, užsispyrimas, susivaldy
mas ir perrikiavimas jėgų ne
pasisekimuose, kantrumas ir en 
tuziazmas — tai dalykai, ku
riuos gali pakelti tik mentaliai 
stiprus jaunuolis. Nekalbant jau 
apie patį mediko darbo objek
tą, ligonį, kuriam padėti gali 
tik stipri asmenybė.

Medicinos mokslą išeiti reikia 
turėti gabumų. Auklėjimo eks
pertai mano, kad studentai, ku
rių I. Q. žemesnis kaip 120, ne
turėtų imti medicinos (I. Q. reiš 
kia intelligence ųuotient, arba 
gabumų laipsnis). Geriausiai vai

Planuojant ruoštis medicinos Į 
profesijai ir imant vidurinėj mo 
kykloj akademinę programą, 

savo! reikia rimtai žiūrėti, kokius da
lykus imti ir šioje programoje. 
Mokyklai svarbu skaičius daly
kų, o kokie dalykai — tai namų 
reikalas. Orientuojantis į medi
ciną, reikia imti matematikos 
tiek, kiek jos vidurinėje mokyk 
loję duodama, o taip pat fizikos, 
chemijos ir gamtos mokslų. Vie
na svetima kalba patartina im- Į 
ti visus ketveris metus. Lotynų 
kalbos Amerikos medicinos mo
kyklos nepaiso taip, kaip Euro- 
poie. Tačiau norą metų lotynų 
kalbos įsigyti vidurinėje mo
kykloje yra patartina.

Atominė bu.nba yo vandeniu
Vandens ir garų kalnas, 'ufotografuotas JAV laivynui išsprog

dinus atominę bombą po vandeniu Pacifike. Sprogdinimas įvyk
dytas 1955 m., tačiau tik neseniai buvo leista nuotrauką spau
doj panaudoti.

Geriausia 1957 m. aktore
Pasikalbėjimas su Dorothy Malone
JUOZAS KARIBUTAS. Los Angeles

nepamiršiu. Tai jis suteikė man 
šitą audringą džiaugsmą”.

Pietų pertrauka baigėsi ir Ma 
lorų> turėjo stoti vėl į prožekto
rių šviesą naujai gaminamam 
filmui. Prieš išsiskiriant, padė-

Aktorės Dorothy Malone var- Bebaigiant universitetą, jai koJ° už jai siunčiamą žurnalą 
das jau daugeliui gerai žino- pasirodė, kad šitas jos kelias, “Lituanus”; tai esanti gera pro- 
mas. Nors Malone ir neperse-: nors ir labai mielas ir brandinąs Paz’nt’ Lietuvą, nors iš tolo

Ir šias kvalifikacijas įsigijus, 
į medicinos mokyklas įstoti čia 
yra nelengva, nes yra nepapras 
ta konkurencija. Visame krašte 
yra tik 72 medicinos mokyklos. 
Jos gauna prašymus įstoti, pap
rastai, dešimt-penkiolika kartų 

Į medicinos mokvklas čia vi-i daugiau, negu jos galį priimti.
dūrinių mokyklų abiturientų ne 
priima. Medicina planuoiąs abi
turientas turi pirma stoti į pap 
rastą universitetą ar kolegiją, 
imti ten atitinkamus dalykus ir, 
mažiausia, po trejų metų darbo 
duoti prašymą į pasirinktą me
dicinos mokvklą. Praktiškiau-,
šia, tačiau, ir beveik visi rimti l°s.yra keturių m®tų^ Per ket- 
studentai šiandieną taip ir daro, 
baigti ketveriu metu kolegiją

Priimami tik tie, kurie išlaiko 
medicinos rūmų nustatytus eg
zaminus. Pakliūna tik rinktiniai 
iš rinktinių. O lietuvių akade
minio jaunimo tarpe yra nema
ža tokių.

profesija “nebijo” nei depresijų, 
nei karo, nei tremties.

Pagaliau, vien materija nėra 
gi matuojamas žmogaus gyve
nimas. Pagalba kitiems, pasi
tenkinimas ir pagarba už tokią 
pagalbą yra didesni dalykai už 
pinigus. Amerikoje yra padary
ta daug tyrinėjimų, visokių 
sluogsnių žmonių tarpe, norint 
nustatyti, kokia profesija čia 
laikoma žmonių augščiausioje 
pagarboje. Visi daviniai rodo, 
kad gydvtoias čia laikomas aug

Amerikos medicinos mokyk- j ščiausioje pagarboje.
Amerikoje medicinos reika- 

verius metus kandidatas paruo-! lūs tvarko gydytojų rūmai — 
šiamas teoretiškai ir praktiškai. I American Medical Association. 

(ar° universitetą) įsigyti baka< Po ketveriu metų medicinos mo Ši organizacija yra labai galin-
lauro laipsnį, ir tada duoti pra
šymą į medicinos mokyklą, šiuo 
keliu einant, ne rik daugiau vil
ties yra įsiveržti į medicinos mo 
kyklą, bet ir apsisaugoti nuo 
rizikos: jeigu neišlaikvsi į me
dicinos mokyklą, esi kvalifikuo
tas, baigęs augštą mokykla, ki
toje srityje — gali pradėti dirbti 
ir mėginti į medicinos mokyklą 
vėliau. Be to, ir pačios medici-

kykla jam duoda ne tik gydyto
jo, bet ir medicinos daktaro laip 
snį. Gavęs daktaro laipsnį, turi 
atlikti dar nustatytą metų skai
čių praktikos ligoninėse, tada 
įgauna teises verstis gydytojo 
praktika.

4. Ar apsimoka?-

Žvilgterkime į faktus. Statis
tika rodo, kad Amerikos gydy-

nos mokyklos vis daugiau ir to^ metinės pajamos yra nuo

niai yra pradėjusi filmų karje 
rą, bet turėjo laimės staiga į- 
kopti į pačias viršūnes.

Jos vardas minimas su pagar
ba. Hollywoode, kur bizniškai į 
visa žiūrima, paliekant nuoša
liau visas žmogiškąsias ir mora
lines vertybes, tas tauraus Ma
lonės charakterio laimėjimas — 
reikšmingas. Šį charakterio bruo 
žą ji turį iš savo šeimos. Jos 
motina ir dabar esanti geriau
sia draugė bei-patarėja. Nenuos 
tabu, kad Malone nematysi vie
nos nė vienoje vykstančioje 
premjeroje, bet su jos palydove 
— motina.

Malone šypsosi

Kur ją bematysi, visur ją ly
di giedri šypsena. Kada ją te
ko susitikti pirmą kartą Univer- 
sal filmų studijoje, iš karto pil
na šviesios, giedrios nuotaikos 
leidosi į kalbą. Pirmasis jos nu
siskundimas buvo, kad “štai, be 
dirbant šių prožektorių švieso
je, sugadinau akis. Šiandien jau 
čiuosi nekaip, bet tik mažmožis 
prieš tą didelį džiaugsmą, kurį1 
aš turiu”, — lyg nusigandusi 
savo nusiskundimu greitai pasi
taisė ir vėl būdama giedrios nuo 
taikos, juokavo, sakydama: 
“Bet tai niekis, dailė visada šli
fuoja žmogų, o šiaip visai blo
gai būtų. Jos palydėtas vėl pra
dedi linksmiau žiūrėti aplinkui. 
Vėl pradedi tikėti, nors kam — 
nežinai...”

Prašoma ji papasakojo, kad 
kai ji, vienturtė duktė, išėjo į 
pasaulį, tėvai ją mylėdami nie
ko nesigailėjo. O jos norai ta
da buvę labai maži: tik dau
giau žinių ir mokslo. Su tais la
bai šviesiais gyvais jaunystės 
troškimais įstojo į vidurinę mo
kyklą, (gimnaziją) ir į universi
tetą.

ją savo šviesa, tik... nepilnas. 
Kas kartą vis pajusdavusi sa
vyje kitokį talentą. Pradėjusi 
lavintis dainavime. Labai mėg
davusi teatrą bei filmus ir vie
ną dieną sugalvojusi parašyti 
tėvams kad norinti lankyti dra
mos studiją. Žinoma tėvai jos 
t’ertis norams nesipriešino, tik
riausia — iš didelės meilės jai. 
Parašė sutikimą, nors patarė ap 
sigalvoti. Esą, jai nereikalingas 
toks šalutinis mokslas, kai ji jau 
turinti diplomą.

— Na, taip ir atsitiko, kad 
dabar šis mano šalutinis moks
las liko mano gyvenimo pagrin
das, — juokais užbaigė savo 
suglaustą pasakojimą.

— Bet jūs man nieko nepa
sakėte, kaip gi filmuose atsira
dote?

Pareiškusi nusistebėjimą tos mū 
sų mažos tautos gajumu — nu
skubėjo.

Malones veikla
Kiek yra žinoma, ši aktorė 

nepasitenkina taip gautais lau
rais, o vis įieško. Jos veikla ži
noma kaip priklausymas įvai
rioms organizacijoms, paskaitų 
skaitymas, bažnytinėse salėse 
įvairi veikla ir t.t. Jos pastan
gomis suorganizuota našlaičių 
šelpimo draugija, kuriai Malone 
apsiėmusi vadovauti.

Be visų šių kultūrinės veik
los darbų, ji yra mėgstanti spor 
tą, mėgstanti pati virti, gamin
ti valgius. Skaitanti daug, tad 
ir jos biblioteka nudėta įvairiau 
siais leidiniais. Ypatingai mėgs
tanti tvarkyti savąjį albumą, į 
kurį turi surinkusi įvairiausių

daugiau pageidauja kandidatų 
su bakalauro laipsniu.

Planuojant mediciną, univer
sitete reikia stoti- į humanita
rinį fakultetą, kuris čia yra va
dinamas School of Arts and 
Sciences. Reikia gerai susipa
žinti su šios mokyklos progra
ma ir pasikalbėti su pirminin
ku specialaus komiteto, kuris 
rūpinasi studentais, beslruošian 
čiais į medicinos mokyklas. Jis 
nurodys kaip, siekiant baigti 
universitetą (4 metus) bakalau
ro laipsniu kurioje nors srityje 
(fizikoj, chemijoj, gamtos moks 
luose, matematikoj ar net huma 
nitariniuose moksluose), tuo 
pačiu metu įsigyti kvalifikaci
jas įstoti į medicinos mokyklą. 
Daug medicinai besiruošiančių 
studentų įieško universitetų, ku 
rie turi premedical kursą. Bet 
tai beprasmis dalykas. Anato-

$10.000 iki $1000,000. Vidurkis 
kažkur apie $30,000. Vadinasi, 
geras gydytojas čia sukala per 
metus apie trisdešimt tūkstan
čių dolerių. Leiskime, kad jo 
mokslui reikėjo paskolinti iki 
$6,000. Su procentais jam rei
kėtų atmokėti kada jau jis pa
jėgs apie $8,000. Išdėsčius ilges
niam laikui, pagal jo pajamas, 
tai yra labai nedidelis dalykas. 
Reikia atsiminti, kad gydytojo

ga — tai valstybė valstybėje 
Jos nuopelnas, kad Amerikoje 
yra tokia konkurencija į medi
cinos profesiją, jos nuopelnas, 
kad... Amerikoje yra trūkumas 
gydytojų, bet jos nuopelnas y- 
ra ir tai, kad Amerikos gydy
tojas yra vienas iš geriausiai 
paruoštų visame pasaulyje.

Lietuvių šeimoms, kurios pla
nuoja vaikus į medicinos profe
siją, pagalvotina ir apie tai, kad 
Amerikos gydytojų rūmų yra 
pripažįstami kaikurios užsienio (filmų, muzikos plokštelių,
medicinos mokyklos. Jas baigų- 1 skelbimų ir kt.). 
šieji gydytojai ypatingų sunku- Visa tai surinkta per 156 me-

D. Malone pasikalbėjime su J. Kaributu

kų gabumą žino jų tėvai ir mo- mįja zoologija, fizika ar chemi
kytojai. Reikalui esant, tėvai 
gali pasikalbėti su mokytojais 
vaikų gabumo reikalu. Ypatin-

ja yra tie patys premedical mo
kykloj ir bendram humanitari 
niam fakultete. O medicinos mo-

gai tai patartina planuojant im- kyklOs nežiūri, kur tie dalykai 
ti mediciną. įsigyti. Jiems rūpi tik, kad jie

Mediciną imti patartina tik 
tiems studentams, kurie turi aiš 
kius palinkimus į realinius mok 
sius. Jaunuolis, kuris nemėgsta 
matematikos, fizikos, chemijos, 
gamtos mokslų, būtų kankinys 
medicinos mokykloje, o taip pat 
ir šioje profesijoje. Labai rimtą 
klaidą daro tie tėvai, kurie į šį 
reikalą nekreipia dėmesio, ma
nydami: a, pripras, vėliau ir pa 
linkimai pasikeis.

Ir pagaliau, medicinos moks
lą išeiti gali tik tas, kuris pa
jėgia dirbti. Planingai dirbti. 
Medicinos mokykloje griežtoje 
tvarkoje seka kursas kursą, o 
šiuos — praktika klinikoje, o 
vieno neatlikęs, negali imti ki
to, ypač imtis praktikos darbų.

3. Kas daryti turint šias 
kvalifikacijas?

Ruoštis į medicinos mokyklą. 
Nuo ko pradėti?

Jau vidurinėje mokykloje vai
kas turi žinoti, kokius dalykus 
jis ima. Amerikos vidurinėje 
mokykloje mokomieji dalykai

būtų gauti pripažintoj augštojoj 
mokykloj.

mu įsikibti čia į savo profesiją 
neturi. Turint galvoje piniginio 
vieneto santykį ir pragyvenimo 
standartus įvairiuose Vakarų 
Europos kraštuose, galima bū
tų net ir pigiau baigti pačias 
geriausias jĘuropos medicinos 
mokyklas, įskaitant ir Angliją.

BIBLIOTEKA SU 2.5 BILIONO TURTO
DR. ALBERTAS TARŲ LIS, Washh»gton, D. C.

Kongreso biblioteka neseniai1 Kadangi Amerikoje yra apie
išleido praėjusių metų apyskai
tą. Joje yra duomenų apie ju- 
domojo turto vertę, nustatytą 
specialios komisijos.

Pasirodo, kad visas Kongreso
bibliotekos turtas neskaitant ta ., Bibliotekos rinkiniai susideda

170 000,000 gyventojų, tai išei
na, kad kiekvieno gyventojo da
lis Kongreso bibliotekoje verti
nama apie $14.00.

čiau pastatų, vertas $2,289,000, 
000. Dveji pastatai verti dar ke
liolika mil. dolerių.

Apskaičiuotoji nejudomo tur
to vertė susidaro taip:
Knygos ir k. rink. $2,193,000,000 
Katalogai $
Bald., maš. ir pn. $

iš 35 mil. vienetų, tame skaičiu
je: 11 mil. knygų, 15 mil. rank
raščių, 3 mil. foto negatyvų ir 
nuotraukų, 1/» mil. graviūrų ir 
raižinių, 2 1/4 mil. žemėlapių, 2 
mil. gaidų, 1/3 mil. knygų aklie- 

95,000,000 siems, 1/5 mil. laikraščių rinki- 
1,000,000 nių ir šimtai tūkstančių kitų da-

tus. Rinkinių išlaikymas bei pa
pildymas kaštuoja $8,000,000 
per metus, kas sudaro vos 5 c 
kiekvienam gyventojui.

Bibliotekos patarnavimais la
bai stipriai naudojasi Kongreso 
nariai. Praėjusiais metais jie 
kreipėsi su daugiau negu 100, 
000 reikalavimų suteikti jiems 
irjformacijų! paruošti praneši
mus ir pan.

Kongreso bibliotekoj dirba a- 
pie 2,500 tarnautojų, tame skai
čiuje apie 10 lietuvių.

Iš okupuotos Lietuvos gauna
ma nemažai įvairaus turinio kny 
gų. Be to, ateina šie periodiniai 
leidiniai: Aukšč. Tarybos Žinios, 
Bloknot agitatora (Lietuvai), 
Jaunimo Gretos, Lietuvos Pio
nierius, Literatūra ir Menas, 
Mlodziež Litwy, Mokslų Akade
mijos darbai, Molodež Litvy, Per 
gale, Pioner Litvy, Sovetskaja 
Litva, Sportas, šluota (humo
ristinis), švyturys, Tarybinė mo 
kykla, Tėvynės Balsas, Tiesa, 
Už Sugrįžimą į Tėvynę. Juos ka 
taloguoja pora lietuvių.

— Ak, sakyčiau, nėra ko apie .iškarpų. Nustebau, kai pasidžiau 
tai kalbėti. Tai mažas įvykis, Į gė turinti viso 19-kos skirtingų
kuris buvo 1946 metais — de
biutas. Tada vaidinau filme “Pil- 
lars of the Sky”. Po to vis gi
liau ir giliau bridau į šitą Hol- 
lywoodo filmų pasaulį. Dabar... 
man visai neatrodo, kad aš bū
čiau pasiekusi to, ko troškau ir 
svajojau.

— Prašau atleisti, jei paste
bėsiu jūsų didelį kuklumą ne
prabilti ir nepasidžiaugti apie 
šiais metais laimėtąjį oskarą. 
Juk jūs jį laimėjote?

— Taip. Laimėjau geriausios 
aktorės vardą ir didelę statulą. 
Bet nežinau, ar vertėtų džiaug
tis. Visų pirma, tai kada man 
pranešė tą žinią telefonu — ne
miegojau. Buvau taip sujaudin
ta, kad ėmiau miego piliulių, 
kad paslėpčiau tą didelį džiaugs 
mą miego bangose.

— Tai, atrodytų, geriau ne
laimėti...

kalbų rašytų įvairiausių kores
pondencijų apie ją.

Paskutinis vietos spaudos pla 
tus aprašymas ir nuotrauka til
po pirmajame puslapy, kur Ma
lone matome su kitais aktoriais, 
kaip Anthony Quinn, Yul Bryn- 
ner, Cary Grant ir kt., laimėju
siais šiais metais oskarus, kaip 
geriausiai pasirodę filmuose.

Maloniai teko vaidinti 29 fil
muose, iš kurių jai labiausiai pa
tikusi “Sincerly Yours” su Li- 
berace. Jai tenka vaidinti įvai
riausio žanro filmuose.

Didžiausias gydytojo 
atlyginimas

Iš tų didžiųjų atlyginimų gy
dytojams, apie kuriuos turimi 
istoriniai dokumentai, pirmą vie
tą užima Rusijos imperatorie- 
nės Kotrynos II honoraras, skir- 

— O, ne! Tai aktoriui duoda- tag dr Tomui Dimsdale, Angli-
ma didelė moralinė dovana ir aš 
tikrai buvau sujaudinta. Filmo 
“VVritten On the Wind” niekad

Auirtu Vartų (Chicagoje) mokyklos auklėtiniai, dalyvavę šokių festivaly

jos gydytojui, kuris įskiepijo im 
peratorienės sūnų nuo raupų. 
Gydytojas buvo pakeltas į ba
ronus, gavo $50,000 atlyginimo 
ir jam buvo paskirta pensija 
iki gyvos galvos po $2,500 kas
met. Jam taipgi buvo apmokė
tos kelionės išlaidos ir parūpin
tas pragyvenimas Rusijoje. Be 
to — buvo gausiai apdovanotas 
jis ir jo sūnus. Viena iš dova
nų buvo rubinu žiedas $15,000 
vertės. Tuos faktus praneša dr. 
Roddis žurnale “Current Medi
cal Digest”.

Verlaine biografija
Random House New Yorke 

išleido Lawrence ir Eliaabeth 
Ilanson veikalą: “Verlaine: 
Fool of God". Tam didžiajam 
praeito šimtmečio antros pusės 
prancūzų poetui čia skiriama 
394 pusi. Knygos kaina — $5. 
Jis lyginamas prie Mallarme ir 
Ribaud. Šiame veikale daug jo 
poezijos citatų. Veikale atitai
soma eilė ankstybesnių netiks
lumų iš Verlaine biografijos.


