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leidinių planavimo komisijai, 
kuriai vadovauja dr. J. Girnius.

— Angliškai Į Laisvę Fondas 
pavadintas American Founda- 
tion for Lithuanian Research. 
Ar esate numatę leisti leidinių 
ir anglų kalba apie Lietuvą?

— Artimoj ateity planavimo 
į komisija tokių leidinių nėra nu- 
i mačiusi leisti, nes laukia svar

fondui 
gale Į 

rate.

Šiandieniniam kultūros gyve
nime naują, reikšmingą vietą 
užėmė prie Į Laisvę žurnalo 
susispietęs kultūrininkų būrelis, 
kuris jau spėjo gražiai užsire
komenduoti, išleisdamas pora 
kritikos gerai įvertintų leidinių. 
Norėdami daugiau skaitytojus 
painformuoti apie fondo dar
bus ir tikslus, kreipėmės su ke
letu klausimu į to fondo pir
mininką dr. Kazį Ambrozaitį.

— Kada ir kam kilo 
įsteigta Į Laisvę Fondą?

— Iniciatyva tokiam 
įsteigti išėjo 1959 metų 
Laisvę žurnalo bičiulių
Buvo pastebėta, kad leidyklos 
leidžia ne pirmo reikalingumo 
knygas, bet tokias, kurios ne
neštų nuostolio. Spaudoje pa
sigesta rimtesnių studijų ak
tualiais lietuviškos kultūros 
klausimais. Reikalas rūpintis 
leidimu reikalingiausių knygų 
ir studijų ir atvedė prie Lie
tuviškų Studijų Fondo įsteigi
mo. Beruošiant statutą ir be
siorganizuojant, tas fondas bu
vo pavadintas Į Laisvę Fondu 
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti. 
Jo pinnininku buvo išrinktas' 
dr. V. Vardys.

— Leidžiate pelno neduodan
čias knygas, tačiau gal būt yra 
vilčių, kad ir tariamai nepelnin
gi veikalai padengs visas ar da
lines leidimo išlaidas?

— Lėšos yra didelė problema 
visiems fondams. Pagrindą da
vė keliolika bičiulių, daugumoj 
gydytojai, kurie sudėjo po 100 
dol., o kai kurie pažadėjo tiek 
pat aukoti kas metai per de
šimtį metų. Atsirado ir mece-

Dr. Kazys Amhrozaitio

besni darbai lietuvių kalba. Bu
vo galvota apie mažesnius dar
bus, kaip parūpinimą keletos 
studijų anglų kalba Lituanus 
žurnalui ir apmokėjimą hono
raro, jei tokių studijų reiktų. 
Didžiausias toj srity planas 
yra paremti prof. V. Vardžio darbas, 
ruošiamą didelį veikalą anglų

jautėme, kad po dešimties me
tų gyvenimo šiame krašte atė
jo laikas pajudinti lietuvio są
žinę ir priminti ištikimybę Lie
tuvai. Su dideliu pasisekimu tai 
atliko dr. Juozas Girnius savo 
knyga “Tauta ir tautinė ištiki
mybė”. Manėme, kad pusė kny
gos tiražo bus išpirkta per vie
nerius metus. Girniaus knyga 
pataikė į lietuvio širdį. Nežinau, 
ar kita lietuviška knyga būtų 
turėjusi tokį pasisekimą. Kny- 

i gos buvo išspausdinta 1,000 egz. 
! Girniaus knyga apie tautą bu- 
I vo išpirkta per penkis mėne
sius. Knyga išėjo rugpiūčio 
mėn., o gruodžio mėn. jau iždi
ninkas pranešė, kad negali dau
giau išpildyti užsakymų. Dar 
kai kur pas platintojus yra li
kę keletas egzempliorių, bet 
greitai Girniaus knyga taps ret- 
tenybe. Antros laidos nenumato
ma leisti.

Mačernio “Poezijos” pareika
lavimas buvo didesnis, negu bet 
kurio kito poezijos leidinio, iš
leisto tremtyje. Knyga buvo iš
parduodama greičiau, negu spė
jama įrišti. Esu girdėjęs įvai
rių pažiūrų studentus mintinai 
deklamuojant Mačernį. Prie 
Jaunimo Centro pastatytuose 
studentų ir moksleivių automo-1 
tūliuose eteu matęs Mačernio 
“Poeziją”. Kazys Bradūnas, su
rinkdamas visus Mačernio eilė
raščius, paskleidė naują ir švie
žią Lietuvos kvapą, kurį go
džiai geria lietuviškas jauni
mas. Mačernio knygą dar gali
ma gauti. Knygos iliustracijos 
yra ir paskutinis dail. Augiaus

Ada Korsakaitė Šv. Kazimieras

(Mozaika Marijonų Spaudos Namo koplyčioje, Chicagoje. Visi čia 
rodomi mozaikos ir keramikos darbai yra atlikti A. Valeškos Baž

nytinio meno studijoje Chicagoje)

Visas Aistis vienoje knygojeT*

Pasididžiavimo jausmas apima širdį

Jonas Aistis “Poezija”. Iš
leido “Romuva”.. Spaudė Tėvai 
Pranciškonai Brooklyne, N. Y., 
420 psl., kaina $6.00, tiražas 
1500 egz.

Per metus išleistos dvi kny-
2.ai!į kalba apie Lietuvą- Jis yra su' gos yra mažas darbas, bet toks

o . telkęs jvairių sričių jaunesnio- pasisekimas yra didelis mora-
sios ir vyresniosios kartos spe
cialistų, dirbančių universite
tuose. Turimomis žiniomis, tas 
kolektyvinis darbas bus baig
tas gegužės mėn. ir bus per
duotas didelei amerikiečių lei
dyklai, kuri yra pažadėjusi vei
kalą išleisti dar šių metų ga
le. Daliai tos knygos leidimo iš
laidų padengti Į Laisvę Fon
das paskyrė 1,000 dolerių. Džiau 
giuosi, kad ir Lietuvių Bend
ruomenė žada knygos leidimą 
paremti. Gaila, kad Illinois 
Liet. gyd. draugijos norai neiš
sipildė ir tokiam reikalui skir
tus 1,000 dol. turėjo iš gen. 
kons. Daužvardžio atsiimti ir 
vėl palikti savo kasoj. Minint 
Lietuvos okupacijos dvidešimt
metį, pajutome, kad tokio vei
kalo neturime.

— Į Laisvę Fondas gyvuoja 
jau antri metai. Ar esate paten
kintas atliktais darbais?

— Atlikome tiek, kiek buvo
me užsimoję. Kas metai mano
me išleisti po du veikalus ir at
likti kitų mažesnių darbų. Visi

kun. dr. P. Celiešius, kurie pa
aukojo stambesnes sumas. Iš
leisti pirmieji du leidiniai bu
vo įkainoti žema kaina, pvz. 
Mačernio “Poezija” turėjo bū
ti įkainota 9 dol., o dabar par
davinėjama po 4.50, arba Gir
niaus “Tauta ir tautinė ištiki- 4 mybė” turėjo būti įkainota 5 
dol., o pardavinėjama po 3.50. 
Turint galvoje platintojams 
duodamą 25—33% nuolaidos, 
tai pajamos iš parduotų lei
dinių yra gana mažos. Tačiau 
Į Laisvę Fondo tikslas yra ne 
pelnas ir laikymas knygų san
dėliuose, bet nešimas lietuviško 
žodžio į tolimiausius 
kus namus.

— Įsteigtas Lietuvių 
kuris rūpinsis įvairiais 
niais reikalais; ar nemanote, 
kad Lietuvių Fondas galėtų Į 
Laisvę Fondą paremti?

— Kol dar Lietuvių Fondas 
pradeda pirmuosius žingsnius, 
sunkiau į tą klausimą atsakyti. 
Šiuo metu gal galėtume klaus
ti, kuo mes galime Lietuvių 
Fondui padėti? Į Laisvę Fon
das nesiekia didesnio kapitalo, 
bent šiuo metu. Surenkame tiek 
lėšų, kiek pajėgiame atlikti 
darbų. Vadovaujamės principu: 
geriau maži darbai, negu dide
li žodžiai! Į Laisvę Fondas nė
ra leidykla, o tik pelno nesie
kianti organizacija, besirūpi
nanti lietuviškomis studijomis 
plačia prasme. Leidžiame tik 
reikalingiausias knygas ir to
kias, kurių kiti neleidžia, užsa- į 
kome reikalingas studijas, ieš
kome talentų, kurie savo rank-; 
raščius laiko stalčiuose. Ne vie- 

I* ną tokį 'talentą gal ir teks pri
statyti Lietuvių Fondui ir jo

lietuviš-

Fondas, 
kultūji-

Stasys Yla

TAUTOS GLOBĖJUI
šventas Kazimierai, amžiais prisimenam 
Tave lyg žiburį aukšto dangaus.
Meldi pas Viešpatį, vedi ir kvieti mus 
Ilgesiu, nerimu Dievo žmogaus.

Išskleidei vėliavą švento tikėjimo, 
Ženklinai kryžiumi mūsų kelius. 
Apglobei Lietuvą, audrų vis liečiamą, 
Stiprinai, drąsinai brolius savus.

Nūnai maldaujame, svieski iš naujo mum 
Audriam gyvenime žvilgsniu drąsiu.
Lyg vytis — riteris, išaugęs švyturiu, 
Veski į pergalę ryžtu nauju.

šventas Kazimierai, amžiais prisimenam 
Tavo užtarymą mūsų tautoj.
Melski pas Viešpatį, veski ir kvieski mus 
Telktis ir vienytis laisvės kovoj.

KERTINĖ PARAŠTĖ

MAIRONIO JUBILIEJAUS PARUOŠAI

linis 
tuos

bai?

užmokestis tiems, kurie 
darbus atliko.
Kokie tolimesni fondo dar-

Savotiškas pasididžiavimo 
jausmas apima širdį, kai paimi 
į rankas tik ką “Romuvos” lei
dyklos išleistą Jono Aisčio po
ezijos knygą: štai ir mes turi
me didelę literatūrą, didelį ra
šytoją ir didelę, kone viso jo 
gyvenimo, knygą.

Išleistos knygos techniškas 
ir meninis apipavidalinimas yra 
pasigėrėtini. Leidinys kietai įriš
tas, skoningam dail. V. K. Jo
nyno aplanke. Verta nuoširdžiai 
“Romuvos” leidyklai padėkoti 
už parodytą pavyzdį, kaip rei
kia gerbti savą literatūrą ir 
savą.ų rašytoją. Reikia ir pa-

Vos tik mūsų spauda iškė
lė Maironio raštų liuksusinių 
laidų reikalą, tuojau pat su
žinota, kad “Romuva” apsiė
musi knygas išleisti, o iliust
racijas sutikęs padaryti Vy
tautas Jonynas. Vienu kitu 
žodžiu dar paskelbta apie tuo 
reikalu buvusį pasitarimą. 
Tai tuo tarpu būtų lyg ir vis
kas. Bet pradžia jau labai ge
ra.

Mano, kaip eilinio piliečio, 
supratimu — mūsų didžiojo 
tautos dainiaus Maironio mi
nėjimas šiais jubiliejiniais 
(1862—1962) metas turėtų 
būti Lietuvių Bendruomenėje 
visos veiklos pagrindiniu tai
kiniu. Ir šiemet šaukiamas 
Kultūros kongresas ir visi ja
me numatyti darbai turėtų ei
ti Maironio jubiliejaus ženk
le.

Aukštai- 
būtinas 

jog sve- 
atleidę...

visuomenei yra būtina viena 
koordinuojanti ir paskatinan
ti vadovybė, kaip 
čiuose reikalingas 
prie stalo prašymas, 
čiai valgytų, diržus
Priešingu atveju, iš svečių 
sugrįžęs, pradeda ieškoti ko 
nors užkąsti. Paklaustas, ar 
svečiuose nemylėjo, atsako: 
visko buvo, tik nebuvo pra
šymo...

Taip ir čia. Kai kiekviena 
stambesnė ar mažesnė skai
čiumi lietuvių kolonija bus 
palikta pati sau daryti, ką tik 
išmano, tai lengvai bus aiški
namasi, jog nesižinota, nuo 
kurios Maironio dainos pradėt 
koncertą.

Šias eilutes skaitančius at
siprašau, neišvaidijęs čia vi
sų lieutviškų chorų, kurie ne 
vien tik bažnyčiose gieda, bet 
dar dalyvauja ir visokiuose 
minėjimuose šalia bažnyčios. 
Dievaž, nieko nenoriu praleis
ti ar užgauti. Taigi, ir tie vi
si lietuviškų parapijų vargo
nininkai su savo vedamais cho-

— Į tą klausimą tiksliau ga
lėtų atsakyti Planavimo komisi
jos pirmininkas dr. J. Girnius. 
Šiuo metu spausdiname Dau
manto “Partizanus”. Tai bus 
didelis paminklas Lietuvos lais
vės kovotojams. Senoji laida 
seniai išsibaigus. Prof. J. Bra
zaitis veikalą perredagavo, pa-j 
pildė iki Būtėno ir Lukšos tra
gedijos, pridėjo plačią dokumen
taciją. Viršelis ir kitos iliustra
cijos dail. Prano Lapės. Šiais 
metais išleisime dr. J. Girniaus 
filosofinį veikalą “Žmogus be 
Dievo”, dėl kurio jau esame su
sitarę su autorium prieš dvejus 
metus. Šis veikalas bus žymus 
įnašas lietuviškai kultūrai. 
Trečiuoju šių metų leidiniu nu
matome išleisti, jei viskas pa
lankiai klostysis, kultūros met- 

. raštį “Lankus”, kuriuos reda
guoja K. Bradūnas. J. Girnius, 

i (Nukelta į 2 psl.)

Visas Aistis vienoje knygo
je — tikrai neeilinis įvykis mū
sų tremties kultūriniame gyve
nime. Ypač tiems, kurie augo 
ir brendo Jono Aisčio poezijos 
poveikyje dar laisvoje tėvynė
je, kurie jį deklamavo ir dai
navo, ir kuriems šis poetas ne
atskiriamas nuo jų jaunystės, 
virtęs tiesiog poezijos 
mu.

sinoni-

tampa I 
ji gah-

Tačiau Aistis dabar 
brangus visiems, kai į 
ma žvelgti jau objektyviuoju 
klasikinės literatūros žvilgsniu. 
Ir be asmeninių ir be jausminių 
sentimentų Aistis lietuvių lite
ratūroje šiandien jau didelis ir 
pastovus. Poetą regime jau 
akademinėse mūsų literatūros 
aukštumose, tačiau ir savo as
meniu ir savo kūryba neatitrū- 
kusį nuo dabarties dienos, vei
kiantį visas dar gyvas kartas 
ir sroves tiek laisvajame pa
sauly, tiek, kaip žinios mus yra 
pasiekusios, ir pavergtoje tė- 

I vynėje.

Jonas Aistis

linkėti sėkmingo šios knygos 
j platinimo, nepasikliaujant ta
čiau vien tik išsiuntinėtais lei
dyklos laiškais, bet rodant ją 
lentynose visur, kur tik lietu
viškoji knyga dar yra platina
ma. O kiekvienam sąmoningam 
lietuviui yra tiesiog kultūrinis 
garbės reikalas ją įsigyti. Lei
dyklos “Romuvos” adresas: 
507 Fifth Avė. (3rd Floor), 
New York 17, N. Y.

K. P.

Manyčiau, kad visi mūsų 
dailininkai, žinomieji muzikai, 
visi didieji chorai - ansambliai 
("Dainava”, “Čiurlionis” ir t. 
t. ir t. t.) savo viešuosiuos pa
sirodymuos šiais metais ak-
centuotųsi, kaip Maironio su- ’ rais šiuos Maironio metus ga- 
kurtų dainų “garbės sargybi
niai”, jų išpildytojai bei inter
pretuotojai.

Toliau sektų mūsų aukštes
nės ir žemesnės mokyklos, 
kuriose dideliu pasiaukojimu 
skiepijama jaunimo galvose 
ir širdyse visa tai, apie ką 
Maironis rašė. Reikia rūpintis, 
kad jaunimas galėtų ne tik 
paskaityti, bet ir suprasti 
Maironio sukurtus lietuviško
sios poezijos didžiuosius tur
tus pilname jų grožyje.

Bet nevienam jubiliejiniam 
veiklos projektui reikalinga 
visdėlto viena organizacija, 
turinti mūsuose moralinį au
toritetą. O toji organizacija 
ir yra Lietuvių Bendruomenė, 
kuriai pirmoj eilėj ir pavesta 
rūpintis lietuviškos kultūros 
reikalais. Tai yra josios pa
reiga ir kompetencija. Ar 
visi josios skyriai skyreliai 
atliks visa, kas bus patarta 
atlikti, tai jau kitas reikalas. 
Už tai niekas jų nebars ir 
nebaus, kaip niekas nebara ir kilesnių vietų hierarchijoje, 

nors ir buvo visa galva už ki
tus vertingesnis, nenukrypo 
nuo savo pasirinkto kelio ža
dinti brolius iš dvasinio su
stingimo ir šaukti didžiojo 
kvieslio balsu.

Dr. P. Mačiulis

lėtų ir privalėtų deramai pa
minėti. Ruošdami Maironio 
vardo koncertą, jie galėtų su
sirasti ir tinkamo žodžio pa
skaitininką, nes nepamiršti
na, kad Maironis buvo Petra
pilio Dvas. Akademijos ir Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
profesorius, aukštas Bažny
čios dignitorius — Žemaičių 
Vyskupijos Kapitulos prela
tas.

Vertėtų prisiminti, kiek tas 
tautos dainius, nuėjęs su d-ru 
J. Basanavičium savo tautai 
tarnauti, yra pakėlęs dvasinių 
smūgių už savo lietuviškąjį 
žodį. Jo didžiosios poemos — 
Jaunosios Lietuvos — verti
mai lotynų kalba karstaujan- 
čių lenkų buvo pakišti net Va
tikanui: štai, žiūrėkite, kokius 
romansus rašo Kapitulos pre
latas...

Maironis tačiau nepalūžo. Tai 
buvo vienas tų lietuviškos kul
tūros milžinų — pasišventėlių, 
kuris nesileido viliojamas iš-

nebaudžia mus dėl tingumo 
ir apsileidimo paremti Bend
ruomenę, jei ne kuo kitu, tai 
bent savo balsais, kai ateina 
rinkimai.

Bet tokiais ypatingais at
vejais šiaip ar taip lietuviškai 

z

Ada Korsakaitė / Šv. 

Pranciškus (Kerami

kinis pano šv. Philo- 
menos vienuolyne. 

Chicagoje)
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KANČIOS PRASMĖ
DR. PETRAS CELIEŠILS

DRAUGAS, šeštadienis, 1562 m. kovo mėn. 3 d

Žinomas lietuvių skaitančiai 
visuomenei publicistas dr. J. 
Prunskis prisistato mums su 
nauju leidiniu “Sipname kū
ne”. Tai dvidešimt šeštoji to 
paties autoriaus parašytoji 
knyga. Pastarasis leidinys sa
vo apimtimi yra nedidelis — 
130 puslapių. Gražiai “Imma- 
culata” išleistas. Modernus J. 
K. aplankas. Knygelė patrauk
li, vaizdi ir lengvai skairoma. 
Kaina $1.50. Skirta kenčian
tiems. ypač ligoniams, suramin
ti ir jų kančią įprasminti.

Turinys skleidžiamas per 
trylika skyrių, kurie įvesti ne 
tiek teikiamos medžiagos sis- 
(tematingumui atžymėti, kiek 
skaitytojo patogumui ir įdomu
mui sužadinti. Nuo pradžios iki 
galui paduodami įvairių tautų 
skirtingos profesijos sergančių 
žmonių būdingesni išsireiški
mai vienodai remia ir grindžia 
teistinę pasaulėžiūrą. Supran
tama, autorius, norėdamas pa
teikti ligoniams tarsi vadovėlį, 
sąmoningai vengė tokių atsiti
kimų, kurie jų kančių neleng
vintų, bet dar daugiau padi
dintų ir sąžinę apkartintų.

i

“Kryžius gyventi be kryžiaus”

nepagydomų ligonių. Bet jų 
gyvenimas ir kančia nėra be 
prasmės. Jie gali būti kantry
bės mokytojai, maldos apašta
lai, amžinybei nuopelnų skynė
jai. Šis 
viskas, 
dar ne 
(p. 77).
Stiprus

gyvenimas tai dar ne 
praradus ir sveikatą, 
viskas yra prarasta”

Dr. J. Prunskis, matomai pla
čiai apsiskaitęs, paduoda šim
tus įvairios profesijos kenčian
čių žmonių citatų. Jos visos 
įdomios, gilios minties, viena 
už kitą gražesnės ir patrauk
lios. Tačiau jų visų vienas ir 
tas pats tikslas: įprasminti 
žmogaus kančią. Tą prasmę 
autorius atskleidžia amžinybės 
šviesoje. Kūnas yra sielos prie
monė. Kūno kančios yra pa
akinamas sielai sužibėti ir nau
jomis dorybėmis atsiskleisti. 
Kančia yra žmogiškosios egzis
tencijos integralinė dalis. Be 
jos žmogaus gyvenimas būtų 
lyg nepilnas. “Kryžius mums 
pavirsta sparnais, nešančiais į 
amžinybės laimę” (p. 20). Kan
čia taip priklauso prie mūsų 
gyvenimo, kad be jos anot 
švento Augustino: “Koksai 
kryžius gyventi be kryžiaus” 
(p. 22).

žmogaus transformacija
Kažkodėl žmogaus prigim

tis yra taip surėdyta, kad kan
čia padeda sielai grynėti, skais- 
tėti ir šventėti: “Kaip muilas 
švarina drabužį, taip liga — 
sielą”. Kančia tarsi transfor
muoja žmogų į aukštesnį to
bulybės laipsnį: “Ligoniui tik
riausias kelias yra kūno pasy
vumą paversti dvasios akty
vumu, fizinį silpnumą pavers
ti dvasine jėga ir, daug ko at
sižadant, pasiekti dvasios per
galę” (p. 89). Teigdamas su 
Kotrina Mansfield, autorius 
minėtą tezę sustiprina: “Ken
tėjimą reikia mokėti įjungti į 
savo gyvenimą. Kai mes įsten
giame jį priimti, jis pasikeičia. 
Kentėjimas persikeičia į mei
lę” (p. 90). Didžiausia kančios 
prasmė yra ta, kad kūno liga 
gali atnešti sveikatą mūsų sie
los gyvenimui (p. 116). Tik 
įprasminta liga tampa lengva 
kenčiančiam fizinį skausmą. 
Priešingu atveju ji veda žmo
gų desperacijon.

Praradus sveikatą, dar 
ne viskas prarasta

Gilus įžvelgimas į ligos pras
mę ne tik pačią ligą palengvi
na, bet dargi neša daug dva
sinių vaisių. Jono Vianney lū
pomis tariant:
daugiau sielų išgelbėjęs, negu 
savo uolumu, 
mas” (p. 76). Autorius ligos 
prasmę grindžia sekančiais jos 
vaisiais: “Iki amžių galo bus

ginklas nelaimingųjų 
rankose

Leidinys “SVpname kūne” 
yra labai pravartus ne tik li
goniams, bet apskritai visiems 
nelaimingiems ir kenčiantiems. 
Jis bus stiprus ginklas nelai
mingųjų rankose savo nelaimę 
paversti dvasine laime ir sem
tis stiprybės iš amžinojo Šal
tinio.

Iš viso knygos kūrybingiau
sia vieta glūdi autoriaus pra
tarmėj — p. 9—15, kur jis 
perteikia savo sielos išgyveni
mą. Ši kūrybiškoji vietelė by
loja, kad autorius galėtų pra- 
dėir drįsti savitai skaitytą me
džiagą perkeisti ir pateikti 
vientiso kūrinio formoje. Da
bar gi šeštas iš eilės veikalas 
yra lyg mozaikiniai lipdiniai. 
Cliata prie citatos, pavyzdys 
prie pavyzdžio. Rodos lyg au
torius norėtų save palaidoti po 
kitų autorių citatų kaupu, 
išdrįsdamas prabilti savitu 
džiu ir stiliumi. '

ne- 
žo-

“Savo liga būsi

sveikas būda-

Paskaita apie Maritainą turi visą pasaulį apimantį, taip 
Maironio minėjimas. Veikli vadinamą, Knygos klubą, pla- 

ateitininkų 
“Šatrijos” naujoji valdyba Chi
cagoje vienas po kito organi
zuoja reikšmingas popietes bei 
minėjimus. Rytoj, kovo mėn. 
4 d., 3 vai. po piet. Meno gale- 

i rijoje, 6245 So. Western Ave., 
: kun. dr. P. Celiešius kalbės te
ma “Maritain meno samprata”. 
Kovo mėn. 31 d. numatomas 
Maironio minėjimas Jaunimo 
Centre. Minėjime pakviestas 
kalbėti prof. • Juozas Brazaitis.

• Trijų simbolistu dailės pa
roda. Chicagos Meno institute 
Gunsaulus salėje (pirmas aukš
tas) kovo 1 d. atidaryta trijų 
prancūzų simbolistų — Odilon 
Redon, Gustave Moreau ir Ro- 
dolphe Bresdin tapybos ir gra- į 
fikos darbų paroda. Ši paro
da viena iš r~!

rinktinių au- 
knyga buvo 

1910 m., tos 
Knyga taip 
kad jos lei-

šuvos laikraščius. Laikraščių 
sėkmingu platinimu Lietuvoje 
susidomėjo ir Maskvos rusai 
— esą, išaiškinę padėtį, jie nu
mato lietuvių vykdomo spau
dos platinimo patyrimą panau
doti ir visoje Sovietų Sąjun
goje.

i

meno draugijos čiai paskleidžiantį 
torių knygas. Ši 
jau kartą, rodos 
leidyklos išleista, 
geiai vertinama,

I dimą dabar rasta reikalo pa
kartoti.

• Kun. dr. J. Gutausko mal
daknygės rankraštis įteiktas 
“Žiburių” b-vei Toronte. Val
dyba apsvarstė jos spausdini
mo bei išleidimo reikalus ir ti
kisi atiduoti rinkon balandžio 
mėn. Maldaknygė skirta mo- 
kykLnia.n jaunimui ir paruoš
ta prisitaikant prie Amerikoj 
gimusio jaunimo. Iliustracijas 
p ai uosti sutiko dail. 
Irus.

• Jaunas pianistas 
Vasaitis, anksčiau A.

reikšmingiausių! o dabar VI. Jakubėno 
prancūzų simbolinio meno pa-; šiame sezone dirba kaip akam 
rodų.

• Poeto O. V. de Milosz - šiant 
Milašiaus knygą “L’Amoureu- 
se Initiation” išleidžia šveica
rų knygų leidykla Edition Ren- 
contre Lozanoje. Ta leidykla

Tel. Va-

Alvydas 
Kučiūno, 
mokinys,

S > ŠILEIKIS. 0. P.
Ortliopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai. Spee. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospeet 6-5084 

OR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Ave.
Priima ligonius pagal svjitarlmą 

■SI valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

(Atkelta iš 1 psl.) 
H. Nagys ir A. Nyka - Niliū- 
nas. Pirmas tomas, redaguoja
mas H. Nagio turėtų išeiti va
sarą, jei bendradarbiai nesuvė
luos. Dar daugelis darbų yra 
užplanuota ir užsakyta keliems

■ metams į priekį, tačiau šiuo 
į metu dar per anksti apie juos
kalbėti.

— Esate Amerikos Lietuvių 
Gydytojų s-gos sekretorius ir 
daugelio kitų valdybų narys. 
Kaip tam surandate laiko?

— Laiko neturėjimas žudo 
visus. Tik pareigos jausmas ir 
ieškojimas lietuviškos šilimos 

I priverčia surasti laiko organi-
■ zacijoms. Profesinės organizaci-

MAŽI DARBAI
jos ir Lietuvių Bendruomenė 
dar kol kas suranda žmonių 
valdyboms, nors daugelis orga
nizacijų jau skundžiasi darbi
ninkų trūkumu. Gaila tų, kurie 
į priklausymą lietuviškoms or
ganizacijoms nežiūri kaipo į at
sigaivinimą ir ištikimybės pa
reiškimą tėvų kraštui, bet žiū
ri kaipo į patogumą joms ne
priklausyti, baigė savo po
kalbį dr. K. Ambrozaitis. Ma
lonu konstatuoti, kad mūsų 
jaunųjų inteligentu ir profesio
nalų bendru sutarimu galima 
įvykdyti lietuvių kultūrai reikš
mingus darbus.

I

L. G.

4
Telefonas: GRoveheil 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. išskyrus, trečiadienius.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie lr Archer!
VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

I

Gyvas stilius
O stilių jis turi gyvą, vaiz

di’ paprastą, nuoširdų. Tai yra 
didelis rašytojo dvasios turtas 
ir ~o talento savybė. Tik rei
kia pradėti išdrįsti...

Pagyrus stilių ir lengvą kal
bą. vis dėlto reikia nurodyti 
į keletą kalbinių mažmožių — 
trūkumų.

Puslapyje 56 “Ji praturtina 
tuos, kurie ją priima ir neda
ro skurdesniais tų, kurie ją 
duoda”. Išsireiškimas “nedaro 
skui Česniais” yra dirbtinis. Jei
gu galime sakyti “praturtina”, 
tai lygiai galima sakyti ir “ne
skurdina”. Toliau p. 61 “Viena 
mergaitė, krisdama taip save

sužalojo, kad atsirado kupra”. 
Pastaroji frazė “atsirado kup- 

galėtų būti lengvai pakeis- 
“ta- 

...kurie 
lovos 
savo 
“tik 

Kodėl 
Arba

ra”
ta geresniu išsireiškimu: 
po kuprota”. Psl. 66 “. 
ateina net prie ligonio 
tik tam, kad pasakotų 
rūpesčius...” Pasakymas 
tam” kvepia slavizmu, 
jo nepakeisti “dėl to”?., 
vėl psl. 71 “Akių liga privertė 
jį... žiemą praleisti užrišus 
akis”. Tikliau būtų išsireikšti: 

Į “...privertė jį žiemą praleisti 
užrištom akim”. Pagaliau psl. 
96: “Granata jam sukapojo 
ranką’” Tiksliau bus mintis iš
reikšta. pasakius: “jo ranką”, 
bet ne “jam ranką”.

Nepaisant šių kelių pastabų, 
manau.
dėkinga 
šį leidinį

i gon’us
juos apdovanoti jų dvasią stip
rinančiu vaistu knygelės pavi
dale.

i

visuomenė bus labai 
dr. J. Prunskiui už 
ligoniams ir nelaimin- 
paguosti. Lankydami 
turėsime galimybės

paniatorius repeticijose, ruo- 
“ Aidos” operos pastaty

mą.
I

• Aukštai vertinama Kauno 
spaustuvė. Kauno Požėlos var
do (buv. “Spindulio”) spaustu
vė, kaip viena geriausių Sovie
tų Sąjungoje, gavo užsakymą 
spausdinti du žurnalus “Graž- 
danskaja aviacija” (Civilinė 
aviacija) ir “Sovietskoje foto” 
(Sovietinė fotografija). Abu 
žurnalai Sovietijoje laikomi 
aukšto poligrafinio lygio spaus- 
diniais. Vilniaus radijas pra
neša. kad dabar buv. “Spindu
lio” spaustuvė yra aprūpinta 
pirmaklase poligrafine techni
ka ir turi daug gerų 
tų.

specialiS'

• Susidomėjimas 
spauda. Lietuvoje vis 
sidomėjimas už krašto ribų lei
džiamais laikraščiais. Pagal 
Vilniaus radijo vasario 15 d. 
pranešimą, pastaruoju metu 
Lietuvoje skaitytojų adresais 
ateina 55,000 egz. Lenkijos, Ry
tų Vokietijos, Čekoslovakijos 
ir kt. valstybių periodinių lei
dinių. Lietuvos gyventojai, iš
troškę žinių ypatingai iš vaka
rų pasaulio, Vilniaus knygy
nuose mielai įsigyja, pvz., Var-

užsienine 
auga su-

Val.- 
vak.

v.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dlen. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. lr šeš
tad. tik 10-12.

Rez. HE 6-1670 |
DR. K. G. BALU KAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS j 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford' 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimų Jei ne- | 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001, |

3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublie 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

Ofisas:

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER 1 KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
VaL: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—* vai., trečiad. 
uždaryta.

■ "l. ofiso ir buto OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPF.DINĖS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. ▼. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublie 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ave.
Vai.:

♦

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampa? 47-tos ir Damen 
Vai. kas ’ien nuo 6—8 vai 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. lr Kitu laiku pagal

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. WAlbrook 5-3048

Ave. 
vak.

sutartį.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

Į DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Ave.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susitarus

xDR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street,
Route 25, Elgin, Illinois

Valandos pagal susitarimą

YA 7-7381
10 ryto iki 8 vak.. trečiad. 

uždaryta. Šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr. W. Ross Dr. L Seibutis

Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. VVestern Ave., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
m., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
gau Ave.. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimų.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehilI 6-0S17 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penkt. tik 1—3 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA-S 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

(Damen Ave. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 ▼. 

p. p. ir pagal apointmentą.
rel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

KTDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 
—“d., antrad.. ketv. ir penktad.

11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
— 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

Ofice tel. RE 7-1168
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

t

Pirmad., 
nuo 
6 v.
11 Ofiso telef. CLiffside 4-2896 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3099 
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4644 S. Ashland Ave. 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija

Valandos kiekvieną dieną 2—4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.

rel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t- sč., š.ešt. pagal sutartį, 

; sekm. uždary ta.
----------------------------------------------------------------
Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-322S

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

’alandos: pirm., antr.. ketvirt. 2-9 
vai penkt. 10 v. r. iki 9 v ▼.; 
šeštad. 10 v. r lkt 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimų.

I

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Ada Korsakaitė Švč. Mergelė Marija Spaudos Karalienė 

Mozaika Marijonų Spaudos Namo koplyčioje, Chicagoje.

0 t
A- j:

.f Jį11 j

■■di-' Pe

r rel.

1R. J. G. BYLA BYLAITIS
Vervų-smegenų chirurgija, ligoe

2737 VVEST 71st STREET 
V’aandos tik susitarus
TeL GRovehilI 6-3409

LIGOS
5-2670
Jei ne- 
>-0001.

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISI N-EIS1N AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ
6132 S. Kedzie Ave. WA
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambint) MI

Ofiso HF. 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalybč akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71 st street 
(71-os ir Campbell Ave kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak 
Šeštadieniais 1-4 p. p

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų llgoe 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. _ _
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.lmninii nrlimo nncml

▼ak 
P. -P

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospeet 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOK ŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 
4:30; ant-, ir penkt. nuo 5 iki 8; 
šešt nuo 1 ik! 4 vai. Kitu laiku 
•su <ri tne”«

iki

tui

Tel. ofiso PO 7-6OOO. rez. GA S-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. lr 6 
iki 3 vai. Trečiad. Ir Mtt. uždaryta

ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4739

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63 r d Street

pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p
■ ‘ ‘ 5-8 v. v.

Vai.: 
tntrad. ir nenktad

p

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
IJGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 8t 
rel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimų.

Ofiso RE 4-1818. Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalyb® — vidaus ligo 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 7. r. — 2 P p.

Trečiadieniais uždaryta.

»

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki
ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kaedle-

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-61*5
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priima ligonis pagal susitarimą.
D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4.2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehilI 6-2826
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

SpedalyM: AKUŠERIJA tr MOTERŲ 
LIGOS 

valandos: nuo 1-4 lr 6-8 vai. vak.
Sšštadieniais nuo 1-4 vai. pop*** 

Trečiadieniais uždaryta.

I

DR, JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURG® 

Vidaus ligos 
10748 S. Michigan, Chicago 28, Ui 

Telef. offlso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

frl«m vai.: kasdien 6-9 v. ▼., šešt 
1-4 v. p. p. rečiadienl — uždaryta.

I

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

6248 Sonth Kedzie Ave.
Ofiao vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

fteStad. nuc 2 ik! 4. Treč. lr sekm. 
tik skubiai, atvejais tr susitarus.

*

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. lr 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namų *25-76*7

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos
5159 So. Damen Avenne
Valandos paga.1 susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, m. HE 4-31M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-666* 

Rez. 6600 So. Artesian Avenne _
Vai.: 11 v. ryto Iki 8 v. p.p., 6-7

-- ----------------------------------- — Į

Perskaitę “Draugą", duoki 

•*» ii kitiems pasiskaityti

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.

ė
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♦ MODERNUSIS MENAS IEŠKO 
DVASINGUMO

Dail. Ada Korsakaitė — Sutkienė apie šių dienų religinio meno situaciją

4

Viena ryškiųjų pačios jau- pasikaitdĮjantis, nebeieškantis. 
niausios mūsų dailininkų kar- Čia mokinių darbai nevadinami 
tos menininkių, jau čia Ameri- menu, bet grafomis, ieškojimo 
koje baigusi meno studijas, yra ] žymėmis, ženklais. Šioje kole- 
Ada Korsakaitė - Sutkienė. La
bai dažnai savo kūrybai ji 
mėgsta imti religines temas, 
išsakydama jas ekspresyviai 
moderniojo meno formose. Šio
je pamėgtoje kryptyje dailinin
kė yra sukūrusi nemaža darbų 
tiek grafikoje, tiek tapyboje, 
tiek mozaikoje. Marijonų Spau
dos Namo koplyčiai Chicagoje 
dailininkė šiuo metu yra sukū
rusi keturias didelės apimties 
mozaikas: Šv. Kazimieras, Švč. į 
Marija — Spaudos Karalienė, i 
Šv. Pranciškus Salezas ir Po
piežius Pijus X. šitai turėdami 
prieš akis, užkalbiname dail.
Adą Korsakaitę eile klausimų, — Drįsčiau teigti, jog mo- 
liečiančių religinio meno prob- dėmaus religinio meno popu- 
lemą modernioje šių laikų kuL liarinime labai didele dalimi yra 
tūroje. pasitarnavusios aukščiau minė

tos seserys vienuolės, dalyvau- 
— Girdėjome, jog esate bai- damos parodose ir jas rengda- 

skaitydamos paskaitas 
universitetuose, kunigų semina
rijose, meno mokyklose, besi- 
dalindamos su pedagogais savo 
šviežiu bei kūrybingu dailės 
meno dėstymo metodu; Tačiau 
jos čia ne vienos. Visa eilė ka
talikų universitetų ir kolegijų 
meno fakultetų pabrėžia ypa
tingą reikalą kurti šių dienų 
dvasioje, pasirenkant biblines 
temas. Ir ne vien tik sekti da
barties novatorius meno srity
je, bet lygiagrečiai dalyvauti 
naujų išraiškos formų 
me.

gijoje nerasime, ko dažnai klai
dingai ieškome vienuolių tar
pe : nepaprasto kuklumo,
konservatyvumo bei nedrąsos, 
asmenų, be jokios originalesnės 
minties. Anaiptol: tokio entu
ziazmo ir veržlumo bei pažan
gumo dailės profesorių galėtų 
pavydėti ne viena meno mokyk
la.

nes kontaktas vyksta tiesiogi
niai tarp kūrinio ir jį kontemp- 
liuoiančio. Dabartiniu metu ir 
bažnytiniame mene nebepasi- 
tenkinama vien šv. Rašto pro- 
zaišku iliustravimu, didaktika, 
bet ieškoma gilesnės prasmės 
klodų, kuriuos savyje slėpė bi
zantinis bei viduramžių menas, 

j Ir čionykštė bažnytinė hierar- 
i chija pradeda įsisąmoninti, kad 
! ne kopijuodami praėjusių šimt- 
; mečių stilius sugrąžinsime mis-

♦

*

— Ar yra šiame krašte ir 
daugiau religinio meno mokyk
lų, religinio meno pedagogų, 
kurie ir religinį meną norėtų 
atvesti į avangardines pozici
jas?

gusi meno mokyklą, kurioje mos> 
dailę dėstė seserys vienuolės, 
{domu, ar anos mokytojos se
serys buvo irgi modernaus re
liginio meno entuziastės, ar tai 
buvo tik daugiau konservaty
vių pažiūrų meno mokykla?

— Baigiau Nekalčiausios Šir
dies kolegiją, kuri nėra meno 
mokykla kaipo tokia, bet tu
rinti vieną iš judriausių ir la
biausiai kolegiją išpopuliarinu
sių meno fakultetų. Sesers 
Magdalenos Marijos, I. H. M. 
ir sesers Marijos Coritos, I. H. 
M. vadovaujamas kolegijos me
no skyrius susilaukė dėmesio 
ne tik Amerikoje, bet ir už jos 
ribų. Šios profesorės teigia, jog 
tarp modernaus meno tikslų ir 
religijos nėra konflikto. Prie
šingai, dvidešimtojo amžiaus 
menas rodo, jog žmogus, pasta
tęs save visko centre, pradėjo 
bodėtis materialistiniu žvilgs
niu į gyvenimą ir vėl ieško dva
singumo. Todėl absurdiška bū
tų spręsti religinio meno prob
lemas praėjusių epochų formo
se. Jos savo laiku galiojo ir or
ganiškai kilusios formos mūsų 
respektuojamos, bet neimituo- 
tinos. Šiuo remiantis, Nekal
čiausios Širdies kolegijoj ir pra
sidėjo savotiškas modernaus 
religinio meno renesansas, ger
biant tradiciją, bet ir ieškant 
naujų kelių, pasinaudojant šių 
dienų laimėjimais, amžinų tiesų 
išsakymui.

ieškoji-

moder- 
ameri-

— Ar palanki dirva 
niam religiniam menui 
kiečių katalikų visuomenėje ir 
ar palankiai žiūri į šį moder
nėjimo procesą čionykštė baž
nytinė hierarchija?

Čia vengiama mokyklos sti- 0 liaus susikristalizavimo, nes 
toks menas jau būtų sustingęs,

— Naujovės priimamos skep 
tiškai, todėl ir modernus me
nas nesusilaukė greito dvasiš
kuos bei visuomenės priėmimo, 
kaip nieko nežadantis materializ 
me paskendusio pasaulio akli- 
gatvis. Šiandien nuomonė kei
čiasi. Tap>o suprasta, jog šių 
dienų dailininkas yra atsidavęs 
medžiagos simbolinės prasmės 
atskleidimui, jos sudvasinimui. 
Gal kartais savo ieškojimuose 
jis yra perdaug subjektyvus, 
sukūręs savo individualius sim- 
bol’us ir tokiu būdu praradęs 
kontaktą, o gal mes jo kūrinių 
šriftą skaitome klaidingai. Me
no kūrinyje komunikacija vyks
ta visoje eilėje plotmių ir yra 
plotmių, kurioms įprasta žodi
nė interpretacija nereikalinga, liginio meno puoselėtojais. Ieš-

Ada Korsakaitė Kryžiaus Kelių VlH-toji stotis (Keramika Šv. Philomenos bažnyčioje, Chicagoje)

JAPONŲ TAPYBA
nesuvaržytas

koma naujo architektūrinio išvardinto labiausiai prie šir- 
| sprendimo vienuolynų koply- dies?
Į čioms bei įdomesnio ir origina- — Gal būt, architektūrai, nes 
lesnio interjerų dekoravimo, čia architektas
Lietuvių vięnuolynai pasipuo- net specifine tema ir turi gali- 
šia lietuvių dailininkų darbais, mybę leisti prabilti medžiagai 
gi amerikiečiai kviečia net pa- jos sava, charakteringa kalba, 
saulinio garso dailininkus (Le- 
ger, Cha r lot) savo šventovių 
apipavidalinimui.

— Kurios tautos menas šia
me religiniame kelyje yra da-

Ada Korsakaitė ir jos mozaikinis pano Šv. Tomo Morus mokyklo
je, Los Angeles, Kalifornijoje.

- *' ■ i -B r

.-r*- - smH $

tinę nuotaiką bažnyčiosna, bet 
leisdami šių dienų menininkams 
ją atskleisti.

— O kaip priima naujų reli
ginio meno kelių ieškojimą mū
sų lietuviškoji visuomenė, mū
sų parapijos ir mūsų lietuviš
kieji vienuolynai? Amerikiečiai 
ar mes šiuo atžvilgiu esame la
biau pažangūs?

Kiek lietuvių, tiek ir ame
rikiečių visuomenėje perstaigus 
šuolis į avangardizmą sukelia 
kentroversi j;ts, todėl ne viena 
parap ja bažnyčias modemma 
atsargiai, vengdama kraštutinu
mų. Gi vienuolynai daugelyje 
atvejų yra tapę modernaus re-

, Šveicarų meno lsidykla Ski- 
ra savo kolekcijoje “Azijos lo
biai” neseniai išleido japonų 
tapybos albumą, teikiantį jos 
panoramą, pradedant dekoraty
viniais mūro 
VI šmi.) ir 
niuoju menu

paveikslais (IV— 
baigiant moder- 
(XIX—XX).

labai švelnių to-
freska bei

artimiausias 
nors prak-

Zavingos, 
nų iliustracijos ryškiai atvaiz
duoja japonų jautrumą ir lydi 
jų tapybos istoriją, pradedant 
budizmo įtaka VI šmt. 
čių Tango stiliumi, 
kiančiu prabangiais 
įais vienoje pirmųjų 
šventyklų sienų, kur 
di Irano, Indijos ir vid. Azijos 
įnašas. Nuo X ligi XII šmt. ja
ponų budistinė tapyba randa 
savo tikrą išraišką: aukso la
pai, švelniai sukarpyti, spindu
liuoja dievybėmis ir praturti
na jų rūbus.

Lygiagračiai pasaulietinė ta
pyba išryškina tautinį stilių 
prabangiuose imperatoriaus ir 
didikų peizažuose ir buitinėse 
scenose. Miniatiūros, iliustruo
jančios poemas, romanus ir re
ligines legendas, aristokratų 
labai branginamos, o XII šmt.

;. ir kinie- 
pasireiš- 
paveiks- 
didžiųjų 
atsispin-

priartėdamas prie abstrakčiau- 
sio menų — muzikos. Tačiau 
ir kitoms meno šakoms čia dir
va plati, ypač toms, kurios pa
pildo pastato architektūrinį 
sprendimą, kaip vitražai, kera
mika, mozaika, 
skulptūra.

Man asmeniškai 
keramikos menas,
tiškai teko daugiausia dirbti 
mozaikos srityje.

— Kuriuos iš pasaulinio gar
so menininkų labiausiai verti
nate ir mėgstate? Ar jie irgi 
nėra visai svetimi religinei te- 
ir.ii savo kūryboje? Kurios pa
vardės religiniam mene yra ir 
pasaulinio garso?

— Daugelyje dailininkų ran
du ką mėgstamo, vertingo, bet, 
gal būt, labiausiai žaviuosi Rou- 
ault’u, Chagall’iu, Matisse’u 
Klee. Jiems visiems religinės 
temos nesvetimos, tačiau tik 
Rouault’as pasirinko jas visai 
savo gyyvenimo kūrybai, tap
damas vieninteliu šio šimtmečio 
religinio meno milžinu. Daug

, religinio meno srityje reiškiasi plačioji visuomenė renka pieši-

Tos miniatiūros — japonų vi
durinių amžių gyvenimo atspin
dys — teikia gausius šedev
rus ligi XIV šmt.

Momoyamos didžiojo laiko? 
tarpio (XVI šmt. galas ir XVII 
šmt. pradžia) metu, princų ir 
mecenatų globojami, garsiosios 
Kano mokyklos dailininkai su
jungia teptukų monochroninius 
icptelėjimus su tušu, išgauda- 
mi spalvingų koloritų. Nuo 
XVII ligi XIX šmt. pasireiškia 
gausios tapybos mokyklos. XIX 
šimtmetis tai garsiųjų vario 
raižytojų epocha. Paskutiniame 
skyriuje nagrinėjamas moder
nusis menas. (Terukazu Akiya- 
ma: 
Coli.

La Peinture Japonaise.
Tresors de F Ašie.) P. G.

y

BOECKLINAS IR JAUNAS 
TAPYTOJAS

bar išradingiausias? Ir kuo tas 
išskirtinumas reiškiasi?

Mano asmeniška nuomone, 
išradingiausi šioje srityje pran
cūzai, savaip panaudoję įvai
rias architektūrines ir dekora
tyvines medžiagas. Jie vieni iš 
pirmųjų pasiekė nuostabių efek
tų storo skaldyto stiklo ir ce
mento kombinacija, vitražų 
principu. Gal būt, originaliau
sių rezultatų jie pasiekė savo 
didele pagarba dailininkui, jam 
nediktuodami, kas liečia temos 
meninį sprendimą.

t
šiai prieš 
tižiausios 
mozaikai, 
turai? Ir

Jean Carlot, Rico Lebrun, se- , nius ant šilko ar popieriaus, 
šuo Marija Corita ir kt.

— Ką šiuo metu Jūs Pačios ! 
kuriate ar planuojate ateityyje 
sukurti?

— Dabartiniu metu kūryba j 
sustojusi. Tikiuosi, jog tai tik

1 laikinai, nors jokių konkrečių 
planų ateičiai neturiu, 
pašnekesį dail. Ada Korsakai- 

į tė - Sutkienė, kurios darbų 
nuotraukomis yra puošiamas 
ir šios savaitės kultūrinis 

Į “Draugas”. K. Br.

Kartą jaunas dailininkas nusiskun
dė šveicarų tapytojui Baecklinui:

— Paveikslą aš nutapau per po
rą trejetą dienų, o parduodu jį tik 
po metų ar dvejų.

Baecklinas tada jam patarė:
— Pabandykite padaryti atvirkš

čiai: paveikslą tapykite vienerius ar 
dvejus metus, tai tada tikriausiai 
parduosite jį per porą ar trejetą 
dienų.

baigė

A. Marčiulionio 
Šv. Kazimieras

Dail. A. Marčiulionis padarė 
Šv. Kazimiero statulą Viešpa
ties Jėzaus Atsimainymo baž
nyčiai New Yorke. Pati statu
la yra labai įdomi, gerokai mo
dernizuota ir padaryta iš aliu- 

I minijaus plokščių. Šios para
pijos klebonas yra prelatas J. 

; Balkūnas. Naujai statomoji pa
rapijos bažnyčia yra pagal 
archt. J. Muloko projektą. Pro-

Anlaniai, kuriai meno rū- į, jekte plačiai naudojama lietu
viškosios architektūros elemen-

I

akis čia atsiveria di-
galimybės: grafikai, tų, o šviesa bažnyčion krinta 
tapybai ar architek- stačiai per šelmenį, kurį laiko 
kas Jums yra iš čia lietuviškų žirgelių rėmai. Ada Korsakaitė Kristus ir Pilotas (tušas)

f
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KALBINE PROPAGANDA
PR. SKARDŽIUS, VVashington, D. C.

Komunistai, kaip žinome, nie 
kur neapsieina be propagandos; 
jie ją varo net ir ten, kur, ro
dos, jai mažiausia turėtų būti 
vietos, pvz. kalbotyriniuose dar
buose. Štai J. Palionis “Kalbo
tyros” pirmoj knygoj rašo:

“Buržuazijos viešpatavimo (t. 
y. Lietuvos nepriklausomybės) 
metais lietuvių kalbotyrai plė
totis nebuvo reikiamų sąlygų. 
Nors buržuaziniai vadeivos daž 
nai mėgdavo girtis nacionalinės 
kultūros ugdymu, tačiau per 
visą buržuazijos valdymo laiko
tarpį nebuvo išleistas nė vienas 
didžiojo lietuvių kalbos žodyno 
tomas, taip pat nepasirodė nė 
vienas stambesnis tyrinėjimas 
lietuvių kalbos gramatikos sri
tyje. Nepakenčiamos gyvenimo 
ir darbo sąlygos buržuazijos 
valdymo metais be laiko nuvarė 
į kapus žymųjį lietuvių kalbi
ninką K. Būgą, nuolatinis var
gas ir skurdas lydėjo taip pat 
kalbininką J. Jablonskį ligi pat 
jo mirties. Ne kuo kitu, o vien 
tik lietuvių buržuazijos abejin
gumu lietuvių kalbotyros plė
tojimui paaiškinamas ir tas fak 
tas, kad per 22 metus įsigyti 
mokslo laipsnį buvo sudarytos 
sąlygos tik dviem kalbininkams, 

. kurie savo ruožtu neparengė 
nė vieno mokslo laipsnį turin
čio kalbotyros specialisto”. Ar
ba štai ką rašo V. Grinavec
kis, Vilniaus Valstybinio Peda
goginio Instituto Lietuvių kal
bos katedros dėstytojas, to pat 
Instituto “Mokslo darbų” XI 
tome: “Tarybinė dialektologija 
skiriasi nuo buržuazinės visų 
pirma tais principais, kuriais 
skiriasi visa tarybinė kalboty
ra; pastaroji, remdamasi mark
sizmo-leninizmo mokslu, yra 
priėjusi prie tvirtų išvadų, kad 
kalba yra pačių žmonių kūri
nys, kad ji ne sustingusi, nėra 
nekintama sfera, o nuolatos 
vystosi, kinta, tobulėja, kad 
kiekviena konkreti nacionalinė 
kalba — tai ne kažkokia atski
ros tautos “amžinos dvasios” 
emanacija, o turi savo šaknis 
kitose kalbose, yra daugelio 
epochų produktas. Kalba — tai 
svarbiausioji bendravimo prie
monė, visuomeninis reiškinys.”

Iš esmės ginčytis dėl tokių 
gana primityvių propagandos 
dalykų neapsimoka; bet kadan
gi gyvi niekai arba aiški netie
sa yra padrožiama tariamuose 
moksliniuose leidiniuose, tai

I

J.
jau

kartais visdėlto yra ne pro šalį 
ir apie tai vieną kitą žodį pa- 

i sakyti. Nepriklausomojoj Lie
tuvoj, tiesa, iš pradžių nebuvo 
reikiamų sąlygų ne tik kalboty
rai, bet ir visoms kitoms moks
lo sritims, nes viską reikėjo iš 
nieko pradėti. K. Būga visur 
dirbo ligi paskutinosios; tuoj 
sugrįžęs iš Rusijos, jis negalė
jo gauti tinkamų bendradarbių 
žodynui, nes jų ir nebuvo; o jo 
liga, nuo kurios jis mirė, sako, 

, ir anksčiau jau rodžiusi tam 
; tikrų ženklų; taigi dėl to kal- 
I tinti vien ano meto santvarką 
yra didelis nesusipratimas, 

i Jablonskis buvo paliegęs
j anksčiau, dar gyvendamas Ru- 
į sijoj, o nepriklausomojoj Lie
tuvoj jis galėjo ramiai ir pro
duktyviai dirbti, tiek, kiek jam 
dar sveikata leido; tai gerai aš 
galėjau pastebėti su juo dirb
damas 1923-25 m. Visą atsa
komybę dėl didžiojo žodyno re
dakcijos organizavimo ir jo 
ruošimo spaudai turi vien J. 
Balčikonis, dabartinis Lietuvos 
Moksų Akademijos narys, bet 
visdėlto, kad ir ištisus dešimt 
metų ruošdamas, pirmą tomą 
jis suredagavo dar nepriklau
somybės laikais; antrasis to
mas irgi buvo suredaguotas vo
kiečių okupacijos metu. Po K. 
Būgos mirties, nepasisekus pa
kviesti profesoriauti J. Gerulio 
iš Leipzigo, po pusantrų me
tų J. Jablonskio ir švietimo mi
nisterio K. Jokanto rūpesčiu 
Pr. Skardžius ir A. Salys buvo 
1925 m. išsiųsti į užsienį stu
dijuoti. Jie mokslus baigė 1929 
-30 m., ir po to, dirbdami uni
versitete, turėjo keleriopą už
davinį — patys geriau įsidirb-
ti, paruošti lietuvių kalbos mo- yra P. Skardžiaus knyga “Lie-

kytojų, kurių tuomet taip trū- tuvių kalbos žodžių daryba” į netinių dalykų aprašymu ar jų 
ko mūsų mokykloms, ir taip (Vilnius, 1943, 768 psl.) Joje! aiškinimu jis iš esmės beveik 
pat kalbotyros darbininkų. Nors. surinkta gausi, gerai susiste- nieko nesiskiria nuo 
tai buvo nelengva ,bet visdėlto minta ir paaiškinta kalbinė me- 
buvo pasiekta gana apčiuopa- džiaga 
mų rezultatų: prie jų baigė 
savo studijas visa eilė kalbinin
kų lituanistų, pvz. A. Ašman
tas (jau buvęs vyr. asistentas 
ir lietuvių kalbos lektorius uni
versitete, taip pat jis jau ruo
šė disertaciją, bet anksti mi
rė), L. Dambriūnas (irgi buvęs 
asistentas ir dar Lietuvoj pra-' 
dėjęs ruošti disertaciją, bet ją, 
kad ir nevisai pilnai, galėjo

į-baigti tik svetur), K. Gailiūnas m. parašęs disertaciją “Šiau- 
(tikrai gabus kalbininkas, tiksės vakarų dūnininkų tarmių 
dabar kažkur dingęs), P. J6ni- fonetinės ypatybės ir jų rai- 
kas (parašęs gražų diplominį da„ ir dabar Vilniaus
darb, -Pagramančio tarmė" ir binjo InsU_
puikią disertaciją Lietuvių *
bendrines rašomosios kalbos . *
kūrimasis priešaušrio laikais”),, destyt°Jas, žemaičių tarmių fo- 
J. Labokas (anksti miręs), A. 
Lengvinas (vienas iš geriausių 
žodyno 
miręs), 
vičiūtė, 
dijavusi 
niaus Valstybinio Pedagoginio 
Instituto Lietuvių kalbos kate
dros docentė), J. Senkus, Z. 
Uoselis, K. Ulvydas (dabarti
nis atsakomasis lietuvių kalbos

; žodyno redaktorius), K. Vėlyvis 
ir kt. Taip pat buvo susilauk
ta kiek ir stambesnių kalboty- 

i rinių darbų; pvz. galima nuro- 
‘ dyti kad ir dėl karo aplinky- 
i bių labai skubomis baigtą ir 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
1943 m. išleistą “Lietuvių kal
bos žodžių darybą”, kurios sri
tis sudaro vieną iš svarbiųjų 
lietuvių kalbos gramatikos da
lių ir kurią plačiai pvz. yra pa
naudojęs E. Fraenkelis savo 
etimologiniame liet, kalbos žo
dyne bei J. Endzelynas savo 
didžiojoje antrosios laidos lat
vių kalbos gramatikoje, ir apie 
kurią V. N. Toporovas šiaip 
rašo: “Tarp žodžių darybos 
darbų neginčijamai geriausia

bendradarbių, irgi jau 
A. Lyberis, I. Matuse- 
E. Mikalauskaitė (stu- 

Leipzige, dabar Vil-

*

“buržuazi
nių” kalbininkų, pvz. J. Gerulio 
ar A. Salio, tik toks skirtumas, 
kad jis daug kur jais seka ir 
ypač apsčiai remiasi pastarojo 
tyrinėjimais ir, be to, kaiką 
gana abejotinai nuaiškina; pvz. 
jis sako, kad žem. žodžiuose, 
apjekti, apjekėlis esąs įterp-

ar esančiam dekanui, taip ne- tas priebalsis j, bet iš tikrųjų • 
gudriai niekus taukšti.

Negeriau savo pastabose el
giasi ir VI. Grinaveckis, 1956 

parašęs disertaciją “l

(įskaitant senuosius 
tekstus ir tarmes), nurodytos 
reikalingos indoeuropiškos pa
ralelės, tarp kurių slaviškosios 
užima pirmąją vietą” (Voprosy 
slavianskogo jazykoznanija. 
Moskva, 1958, 150 psl.). Taigi 
nedera J. Palioniui, buvusiam

kaip barkštis “barštis”, pluokš- 
tas “pluoštas” ir kt.; bet šį k 
pažįsta dar latviai (drūkts, 
drukts, drukns “kresnas, lie
meningas, mažas ir gana drū
tas, stiprus”) ir šen.

Į (drūktai, podrūktinai), 
tai yra senas reiškinys

^Doino™^
TV-RAOI3AI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL. VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI 

Viskam žam/aus/os ka/noa ir garantija

(Nukelta į 6 psl.)

prūsai 
taigi 

ir to-

3321 S. Halsted St - CLiffside4-5665

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

apjekti yra kilęs ne iš apakti, 
bet iš : api-akti, kuris iš pra
džios pavirto į apjakti o iš čia 
vėliau atsirado ir apjekti; ap
jakti, apjekti taip santykiauja 
su apakti, kaip pvz. ančiakis i 
(iš :antjakis, o šis iš *anti- 
akis) su antakis ir kt. Arba 
štai vėl jis mano, kad žem. drūk- 
tas turįs tokį pat įterptinį k,

MOVING
R. ŠERĖNAS per krausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?4- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. DL

4

INVENTORINIS

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntiniui 
artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltam^ kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint", kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

GRIGUS
PHARMACY

VISOS VAISTINES 
REIKMENYS

Išpildome receptus ir 
rime naujausius patentuo
tus vaistus.

tu-

Atdara kiekvieną dieną 
nuo 9:30 v. r. iki 10:00 v.

Sekmad. nuo 9:30 v. r. 
iki 2:00 p. p.

Grigus Pharmacy
6725 South Pulaski Rd.
CHICAGO 29, ILLINOIS

Tel. LUdlow 1-1919
Joseph M. Grigus, B.S., R. Ph., 

savininkas

Prie užkandžių gerti:

STUMBRINE, ZUBROVKĄ 
ir SKAIDRIĄJĄ

Prie kavos likerius:
LEMON-ICE, MIDUOLĮ

Dėmesio! 1! — Šiuos gėrimus 
kalaukite tiktai su JEROME 
pilstytuvės lebeliu. — Rekomen

duojame vokiškos firmos
WALL FLEISCHHAUER likerius

MOCCA ir CHERRY

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją

J

h

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III.

Telef. WAIbrook 5-5121

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG)
Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 

į bet kurią SSSR dali.
Siuntiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:

• Vineland skyrius atidarytas penktad., šeštad. ir sekmadieniais

NEW YORK 3. N. Y 39 Second Avenue Tel. AL 4-5456
BROOKLYN 11, N. Y. 370 Union Avenue Tel. EV 4-4952
BUFFALO 6, N. Y. 332 Fillmore Ave. Tel. TL 6-2674
BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Ave. Tel. DT 5-8808
Woodhaven 21, N. Y. 84—17 Jamaica Ave. Tel. VI 3-1477
PASSAIC, New Jersey 176 Market St. Tel. GR 2-6387
PATERSON 1, N. J. 99 Main Street Tel. MU 4-4619
* VINELAND, N. J. W. Landis Av. (Greek Orthodox Cl. Blg.)
LAKEWOOD. N. J. 126 4tb Street Tel. FO 3-8569
NE W AR K 3, N. J. 428 Springfield Ave. Tel. BI 3-1797
HARTFORD, Conn. • 132 Franklin Ave. Tel. CH 6-4724
NEW HAVEN, Conn. 6 Day Street Tel. LO 2-1446
PHILADELPHIA 23. Pa. 525 W. Girard Ave. Tel. WA 2-4035
PITTSBURGH 3. Pa. 1015 East Carson St Tel. HU 1-2750
CLEVELAND 13, Ohio 904 Literary Road Tel. TO 1-1068
WORCESTER. Mass. 174 Millbūry St. Tel. SW 8-2868
GRAND RAPIDS, Mich. 606 Bridge St. N.W. Tel. GL 8-2256
DETROIT, Michigan 7300 Michigan Ave. Tel. VI 1-5355
HAMTRAMCK, Mich. 11333 Jos. Campau Tel. TO 7-1575
CHICAGO 22. n .T. 2222 W. Chicago Ave. Tel. BR 8-6966
CHICAGO 8, ILL. 3212 S. Halsted St. Tel. WA 5-2737
Los Angeles 22, Cal. 960 S. Atlantic Blvd. Tel. AN 1-2994
SAN FRANCISCO. Cal. 2076 Sutter Street Tel. Fl 6-1571
WATERBURY, Conn. 6 John Street Tel. PL 6-6766
ATHOL, Mass 61 Mt. Pleasant St., Tel. CH 9-6245
BOSTON 18, Mass. 271 Shawmut Ave. Tel. LI 2-1767

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra-' 
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.

Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

I

metinis 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL JX«/$AVINfi$

I
Į

j

*

i
STEIN TEXTILE CO.

t
f

i
i
i

l

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.
TELEFONAS — HARRISON 7-3737

Mūsų naujas adresas yra tik blokas į rytus ant Roosevelt Rd. 
nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų.

Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo į šiaurę 
ant Jefferson St. — aikštėje

Atidaryta kasdien įskaitant ir sekmadienius nuo 9 v. r. 
iki 5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta.

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30: kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South \Vestern Ave. krautuvė

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSIT' 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F. S. L. I.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

INSUKF D
ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 
Parko apylinkės centre.

Dividend up to 4%%

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite 
Amerikos 
Marąuette

Current

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETVVIII PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE

Ir daugelio kitų firmų

nuo S 12.95 ir aukščiau
Specialus išpardavimas Išstatj tiems pn 
vyzdžiams. 3-Jv dalių Seetioua.1 svečių 
kambario komplektas ir 2-Jų dalių sve
čių kamb. komplektui ir mieeamojo 
kanib. koplektul.
Mūsų erdviose patalpose turime didžiau
si pasirinkimą visų moderniškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televiadjoe 
a|>aratų. šaldytuvų it kitų namams reik
menų.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Milą ra pirmad ir ketvirt 9 -9 vai., antr., treč., ir šeStadieniala nuo 

9 iki C vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:80 ųo olėtu

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKlEvVlCZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfavette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

4 '/t%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehili 6-7575

Naujas aukštas dividendas numatom*
mokėti ant Investavimo sąskaitų noo Vasario 1 L. IMI 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO liUOSIMCIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mta. t d.
.... a u ne. n PIRMAD. ir KI-.TV......................9 v. r. iki 8 p. p.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKT. .. ... .9 v. r. iki 5 p. p.

SESTA D.........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.

Split by PDF Splitter



Nuotykiai Prancūzijos "Nemirtingųjų" tarpe
PRANYS ALŠENAS

Daugeliui yra žinoma, kad narius todėl, kad buvau sergąs 
prancūzai turi garsiąją Pran-!— nesveikas ir kiekvienas iš 
cūzijos Akademiją. Vieni jų tai ! jų tikėjosi, kad aš tuo jaus mir- 
vadina preciziškosios prancūzų 
kalbos išlaikymo, jos puoselė- 
jimo ir elegantiškų viršūnių 
(žinoma, kūryboj) siekimo kal
ve, o kiti — pasako net taip: 
“Ispanija — turi bulių kauty
nių tradiciją, Prancūzija — sa
vąją Akademiją, kurios nariai 
vadinami netgi “nemirtingai
siais”.

siu”. Gi Zola — buvęs perdaug 
; sveikas, todėl nominuotas net
19 kartų ir... niekad nepriim
tas.

4

4
4

Ir prancūzų akademikai yra 
lėti žmonės

Akademikai išrenka ir pri
ima naują narį tik tada, kai 
bent vienas iš “nemirtingųjų” 
miršta ir “palieka laisvą eta
tą”. Tai dažniausias atvejis. 
Kandidatas turįs kreiptis raštu 
į Akademijos sekretorių. Po 
to jau svarstomas jo priėmimo 
ar atmetimo klausimas. Prieš 
svarstant, kandidatas gali (ir 
visuomet taip daro) kreiptis į 
Akademijos narius privačiai ir 
asmeniškai. Svarstymo metu 
Akademijoj geriau jau nesilan
kyti, nes galima susilaukti 
daug nemalonumų...

Linksmi atsitikimai

Prancūziškoji Akademija — 
40 narių: rašytojų, valstybinin
kų, mokslininkų, karo vadų ir 
pedagogų profesoriško rango. 
Akademija įsteigta 1635 m. 
Jos įsteigėjas — kardinolas Ri- 
chelieu. Akademijos įsteigimo 
tikslas — prižiūrėti, branginti 
ir “šventai užlaikyti” prancū
zų kalbą...

Taigi, toji Akademija gyvuo- tą' į™ kandidatui,'

i

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 3 d.

METEORITŲ ĮSTATYMAS STIRBIS FUEL OILS

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, UI.IT'

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai vak

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Ave^

Chicago 29, Ui.

♦

♦

ja jau daugiau negu 300 metų. 
Tačiau jos forma ir bendras 
charakteris — nė kiek nepasi
keitė nuo Akademijos įsteigi
mo dienos. Taip lygiai ir Aka
demijos darbo tempas nepasi
keitė. Jis kaip ėjo, taip ir ei
na — labai, labai lėtai. Lėčiau 
už vėžlio žingsnį. Ligi šiol (per 
300 metų) —. ką tie “nemir
tingieji” padarė? O gi ligi šių 
dienų — vis per nauja — per
tvarkė aštuonias laidas labai 
jau “griežtai prancūziško” žo
dyno ir parašė bei išleido mo
kykloms tokią 
prancūzų kalbos 
kad mokyklos... 
naudotis.

Tai jų darbas.
ne visa. Akademija yra pradė
jusi ruošti naują — devintąją 
prancūzų kalbos žodyno laidą. 
Deja, ši devintoji — būsianti 
dar “grynesnė” ir “akuratnes- 
nė”, taip, kad jos ir darbas — 
daug lėčiau einąs, negu pirmų
jų aštuonių žodyno laidų, šis 
žodynas esąs pradėtas 1937 m. 
ir taip palengva slenkąs pir
myn, kad pasivaręs tik... iki 
“Ch” prasidedančių žodžių.

Kai Akademijos nariai susi
renka posėdžiui (renkasi kas 
savaitę), tad, jeigu jau eina 
žodyno reikalų svarstymas, jie 
priima nedaugiau kaip keturius 
žodžius. Jeigu šitokiu tempu 
reikalai eis ir toliau — raidė 
“Z” žodynas užsibaigsiąs, maž
daug, 2085 m. Tada jau pran
cūzai ir visi tie, kurie mėgsta 
“gryną prancūzų” kalbą — ga
lės naujuoju žodynu naudotis... 
Atrodo, kad mes su Lietuvių 
kalbos žodynu prancūzus ap
lenksime.

Tai buvo Prancūzų Akademi
jos narių darbas, dabar — pa
žiūrėkime —

Vienas “nemirtingasis”
, garseny- 

šimtmečio poetui 
Alfredui de Vig-

bei, 19-tojo 
ir novelistui 
ny:

— Nei aš

kar-

komplikuotą 
gramatiką, 
atsisakė ja

Žinoma, dar

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

rV RADIJAI. HI-F1. VĖSINTUVAI 
Fardavimai-taisyniai Sek. uždaryta

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite™ 
už apdraudę nuo ugnies ir auto-G 
mobilio pas a
FRA N K Z A POLISI 

3203% \Vest 95th Street
Chicago 42, Illinois

4-S654 ir G ii- 6-4339.1

kurį iš kandidatų bent vienas 
“nemirtingųjų” palaiko ir tas 
kandidatas praeina, tai dides
nis “herojus” būna tas, kuris 
jį palaikė, negu priimtasis. At
seit, nenuėjo jo balsas veltui... 
Gi balsavimo dieną netgi su 
neštuvais atnešami sergantieji 
Akademijos nariai.

Priėmus naują Akademijos 
narį, kyląs milžiniškas džiaugs
mas ne tik Akademijos viduj, 
bet ir išorėj. Tuomet kartu 
“džiaugiasi” ne tik Paryžius, 
bet... ir visa Prancūzija. O kaip 
gi nesidžiaugsi — vienu “ne
mirtinguoju” padidėjo...

Tą dieną laidomos į aukštį 
raketos — fajerverkai. Todėl 
ir 19-tojo amžiaus garsusis li
teratūros kritikas Šarlis - Au
gustinas Sainte - Beuve pasa
kęs: “Ispanija savo entuziaz
mui išreikšti turi bulių kauty
nes, o Prancūzija — savo Aka
demiją”...

Naujai atėjusis narys priva
lo pasakyti kalbą, ginančią mi
rusįjį narį, kurio vietą jis uži
ma. Deja, ir šiame atvejuje 
būna daug komplikacijų ir, pa
sakytume, net juoko. Ypač jei
gu pasitaiko, kad atėjusis na
rys dėl kurių nors priežasčių 

| mirusiojo nemėgo. Į
; Pirmiausia priimtasis oficia
liai esąs pasveikinamas Akade
mijos direktoriaus. O paskui 
jau laukiama naujojo nario kai- svarU- Jis sprogo dar nepasie- 
fra | kęs žemės paviršiaus, ir jo ga-;

Aleksandras Durnas užpildęs'balai išsibarstė žemės plote, |
•_ • . , . T , kurs sudaro taisyklingą elipsę

3.5 mylių ilgio ir 2.5 mylių plo-j 
   - - čio. Kritimo vietoje Albertos 

i - -.................- • universiteto personalas surinko
— Aš perdaug respektuoju 188 didelius meteoritinius ga-

1960 m. kovo 4 
prie Bruderheim 
bertos provincijoj, 
nas iš didžiausių 
laikų meteoritų.

d. Kanadoje, i 
vietovės Al- 
nukrito vie- 
moderniųjų

2000

TosYLIUS*FOOD MART*
2433 W. 69th St.

Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264

I

Tel. PR 6-2113 
Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet, sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.-garsas buvo girdimas 

kvadratinių mylių plote.
Šis įvykis iškėlė meteoritų 

nuosavybės klausimą. Ūkinin- 
; kai, į kurių žemes meteoritai
•pataikė, laikė juos sava nuosa- 

Ką tik pasibaigė televizijos Vybe. Vieną iš didžiausių gaba- 
vėlyboji programa. Lauke štai- jų, svėrusį daugiau kaip 55 
- - - _ - J svarus, jie suskaldė į mažus ga
mas ir sprogimas. Žmonės pri- dalelius ir išdalino savo drau- 
puolė prie langų, išsipylė į gat- į gams 
ves ir pamatė visai arti bekrin- ■ 
tantį ugnies kamuolį.

ga pasigirdo didžiulis griaus-

skaičiau, nei per
skaičiau jūsų raštų, monsieur... 
Apie jūsų knygas galėčiau pa
sakyti tik tiek: aš jų nežinau...

i Šunuodegavimas ir saldlie- 
žuvavimas kartais pagelbsti. 
Kartą vieno “nemirtingojo” bu
vęs užpultas ir Viktoras Hugo:

— Ar jūs manote, kad jūsų 
poezija gera?..

Į šį klausimą didysis poetas
— susigriebęs — tiek tepasakė: i vietą. Na, ir savo kalboje, tarp tį'

— Man šitaip buvo sakyta, kita ko, štai ką jis pabrėžęs: I
monsieur. Kai kas norėjo ma- - ‘ ”
ne įtaigoti, jog mano poezija mirusiojo M. Lebruno atmini- balus, kurie išviso svėrė 303 i 
yra tokia gera, kaip ir jūsų mą, kad girčiau jį už tai, už ką kilogramus. Didžiausias iš jų 
prakalbos. Tik, žinoma, aš tuo jis pats žinojo, kad jokio pagy- 
netikiu...

Šitoks atsakymas labai pati-;
kęs akademikui...

Daugeliui
demiją tekę
šios rūšies

I

aspirantų j 
susidurti su 
sunkumais.

i
PETRAS STIRBIS

6741 So. Maplewood Avė. 
Chicago 29, DI.

VESTUVIŲ’ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCŠIES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

PRECIH PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

< lncorporated ) 
EDVARDAS ULIS, sav.

Iš daugybės liudininkų ir kri
timo vietos apžiūrėjimo Edmon- 
tono miesto mokslininkai nusta- 

I tė, kokio dydžio meteoritas bu- 
■ vęs ir kokiu kampu bei greičiu 
kritęs.

Meteoritas svėręs apie 660

Albertos universitetas 
turėjo daug rūpesčių ir vargo, 
kol surinko išdalytus gabalus 
ir vėl juos visus sudėjo į vie
ną gabalą. To viso rezultate Al
bertos provincija jau turi įsta
tymą, pagal kurį meteoritai, 

1 nukritę ant privačių ar nepri- 
vačių žemių, laikomi vyriausy
bės globoje, ir tik vyriausybės 
įgalioti asmens turi teisę nu
kritusį meteoritą paimti iš jo 
nukritimo vietos. A. R.
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j rimo nėra užsitarnavęs... meteoritų buvo mažesni, kaip
Tad tokių “epizodėlių” esą 100 gramų’ “e^oro šviesa bu- 

Prancūzų Akademijoj, kurios vo matoma “Ž 200 mylių ir 
Aka-: nariai — ir mirę “nemirtingi”. - 
pana- (Naudotasi daviniais iš “The 
Jeigu Globė and Mail”.)

Nereikšminga, bet įdomi 
smulkmena

Neseniai palydėjome senuo
sius 1961 metus. Jie buvo ypa
tingi tuo, kad jų skaičių apver- 

_____  __  „„tus aukštyn kojom, vistiek lie-j 
svėrė 31 kg. Kiti 500 surinktų ka 1961. Priešpaskutiniai tokie 

’ ‘____ ‘ metai buvo 1691-ji, o kiti bus
tik už 4048 metų, t. y. 6009 me
tais. A. R. į

jtilMs

SUKAKTUVININKE IZABELE MOTEKAITIENE

Izabelė Motekaittenė

Šiais metais sukanka 20 m., 
kai Izabelė Blauzdžiūnaitė - Mo- 
tekaitienė debiutavo Lietuvos 
------ operoje, suvaidindama

O kaip Su Akademijos nariais?

Į tą junginį pakliūti nariu Valst. 
nėra lengva. Greičiau — sun- Dž. Verdi Aidą ir dainuodama 
ku ir labai sunku. Taipogi Pran- drauge su K. Petrausku. Tai 
cūzų Akademijos narystė — buvo 1942 m. Nuo tada iki 1944 
yra. skaitoma ir vienu iš aukš- m. Iz- Blauzdžiūnaitė - Motekai- 
čiausių žmogaus pagerbimo tienė dainavo operoje. Baigusi 
mostų. To, esą, negalį atstoti1 Kauno konservatorijoje pas 
netgi aukščiausio laipsnio or
dinai, nei kitos garbės privile
gijos.

Moljeras, Voltairas, Balza
kas, Flaubertas, Zola ir kiti — i 
buvę atmesti, kaip neverti bū
ti tos Akademijos nariais. Vik
toras Hugo — net keturis kar
tus kandidatavęs, kol, pagaliau, 
buvęs priimtas. Poetas Fernan
das Greghas laukęs eilės netgi 
50 metų, kol 1953 m., turėda
mas pats 80 m. amžiaus, vis 
dėlto, buvęs priimtas.

Bloga kandidato sveikata 
kartais padedanti pakliūti į 

Akademijos narių eiles. Nove- Kanadoje, 
listas Pranciškus Mauriacas Chicagoje Great Northern teat- 
pasakęs: “Jie mane priėmė į re operoje “II Trovatore” Leo-

w----- ) konservatorijoje
prof. O Marinį dainavimą, dir
busi su Kamavičiene, ištobulinu 
si gražų dramatinį sopraną, 
sėkmingai yra sukūrusi puikius 
vaidmenis Aidoj, Toscoj, Pikų 
Damoj ir Cavalleria Rusticana. 
Tai buvo didžiai kultūringi 
jos pasireiškimai. Šalia operos 
dainuodavo dar radiofone, reng
davo nemažai savo rečitalių 
įvairiuose Lietuvos miestuose, 
laimėdama didelį pasisekimą. 
Tremtyje dainavo šimtuos kon
certų Vokietijoj ir Anglijoj. At
vykusi į JAV, koncertavo ei
lėje lietuvių kolonijų JAV ir 

1950 m. dainavo

i

noros vaidmenį, 1952 laimėjo 
premiją Chicago Tribūne reng
tame festivaly. Yra įdainavusi 
ir plokštelių.

Sukaktuvininkė yra plataus 
išsilavinimo, nes, baigusi Mari
jampolės gimnaziją, studijavo 
VDU humanitariniame fakulte
te. Eilę metų redagavo inteli
genčių moterų žurnalą “N. Vai- 
delutę”, rašė straipsnius, kriti
kas, eilėraščius, kurių ir “Drau
ge” yra tilpę. Yra išvertusi 
operą “Aidą”, kuri dabar bus 
statoma Chicagoje. Jos rašo
mos muzikinės koncertų kriti
kos yra įdomios: nors rašoma 
apie muzikinius dalykus profe
sionališkai, bet taip paprastai, 
plačiosioms masėms lengvai su
prantamoje formoje.

J. Žilevičius

Geriausios
Anglys ir Kūrenama Alyva 
Žemiausiomis Kainomis 
Geriausias Patarnavimas !

Telefonuokite MR. PETER P. RINKUS 
GRovehill 6-1000 

Special Representative<Reiner (oal &Qil(ompany
47-ti Metai adresu — 1804 West 59th Street

>

I

KW! GINKI

X v ąt k

KOVO 114, DU 
JAUNIMO CEHTRE

i

MOVING
F. KASPARAS 

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

TELEVIZIJAS 
paprastas Ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje 88.00, už 
dirbtuve# darbą — $10.00 Ir dalys 

Pigios pa veiksli n«s lempos.
J. MIGLINAS 

8549 W. ftOth St. n a PR «-1O«S

AI.BERT 1. AUKERS, Prezidentas

9 iki 6
9 iki 1

AND LOAN ASSOCIATION 
IlSO South Halsted Street • Chieago 9 • CLiffside

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

nuo 9 iki 4 
„ 9 iki 4

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8

Alyv^, anglya, kūrenimo nstetnų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CQ|. 
DR 3-3683 

<24 VAL TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

S K I P’S SERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEH AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

MARCH — KOVO 1, 2, 3 D. D.

i |

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
DA SILVA 10 YR. OLD PORTUGAL 

BRANDY Fifth $3-49
WEE BURN IMPORTED SCOTCH 

WHISKEY Fifth $3-79
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4*39
RON CANITA RUM

Lite or Gold Fifth $2-98
CANADIAN 8 YR. OLD 86.8 PROOF

WHISKEY Fifth $3-98
CZARINA VODKA 80 PROOF Quart $3.29
LANCER’S CRACKLING ROSE WINE Fifth $2-29
KAHLUA IMPORTED COFFEE 

LIQUEUR . Fifth $4.98
LEMON ICE LIQUEUR Fifth $3-79

join our stamless club
Už santaupas, įneštas mėnesio 

d., nuošimčiai mokami nuo 
to mėnesio 1-mos dienos.

VALANDOS: 
Pirmad. 
Antrad.
r— -•

Ketvirt. 
Penktad. 
Šeštadiend.

Split by PDF Splitter
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Muzikai ir dailininkai taip pat i

privalėjo susirinkti• •

ir naujumai. Suvažiavimo sve
čias latvių muzikologas A. Daš
kevičius skundžiasi:

Juozas Kalvaitis, pirmųjų lietuvišku

Laisvuosiuos kraštuos patys 
rašytojai, dailininkai ir muzi
kai nusprendžia, kada yra rei
kalas šaukti vienų ar kitų su
važiavimą ar šiaip platesnio 
pobūdžio profesinį pasitarimą. 
Kitaip yra sovietinėje santvar
koje. Ten pirma turi būti su
vaidintas koks nors “epochi
nis” Komunistų partijos suva
žiavimas, priimti šlovingi nuta
rimai, o po to jau įsakoma su
sirinkti ir menininkams, ir už- 
girti partijos priimtus nutari
mus, ir pasižadėti kurti pagal 
partijos nužymėtas gaires. Ži
noma, tokie literatūros, dailės 
ir muzikos žmonių prievartavi
mai nieko bendro negali turė
ti su kūrybine pažanga ir su 
normalia istorinio - kultūrinio 
vyksmo raida.

tūra ir Menas” vasario 17 d. 
rašo, jog Kompozitorių suvažia
vime, “Komp. K. Kaveckui pa
siūlius, į suvažiavimo Garbės 
prezidiumą išrenkamas TSKP 
CK Prezidiumas su drg. N. 
Chruščiovu priešakyje”.

“Mūsų konservatorijose dar 
mokoma pagal Rimskio - Kor- 
sakovo vadovėlį, ir iš jų išė
ję jaunieji kompozitoriai nere
tai stengiasi 
jau prieš te
gyventa”.

Mišių autorius

doja 1,000 priimtuvų ir turi
10,000 mokinių. Užsakyta dar 

San Salvadore veikia katali- 5,000 naujų priimtuvų. Stengi a- 
kų radijo mokykla, kuri nau- masi kovoti su neraštingumu.

RADIJO MOKYKLA

I

O kad tie visi garsinami 
“naujumai” yra ir patiems dai
lininkams neaiškūs ir kad at
sargumo dėlei į juos ir neatsi
liepiama, rodo paties Dailinin
kų sąjungos pirmininko J. Kuz- 
minskio iškilmingasis žodis su
važiavime. Kalbėtojas sako:

Ir po pastarojo XXII Komu
nistų partijos suvažiavimo, oku
pantui tik ranka mostelėjus, 
turėjo subėgti ir Lietuvos ra
šytojai, dailininkai ir muzikai. 
Ne iš reikalo, ne iš būtinybės,: 
o pono įsakymu vergui. Kad 
ten nesusirinksi, kada nori, ro
do ir tokių suvažiavimų retu
mas. Vasario 9—10 d. Vilniu
je vykęs Dailininkų sąjungos 
suvažiavimas iš viso buvo tik 
ketvirtasis. Trečiasis įvyko 
prieš trejetą metų. Gi vasario 
7—13 sušauktas Kompozitorių 
sąjungos suvažiavimas buvo 
dar tik trečiasis. Gi antrasis 
buvo sušauktas net prieš šeše
rius metus.

“atrasti” tai, kas 
metų atrasta at-

(t. p.) 

kaip ten suvažia-Nežiūrint, 
vimą įsakiusių ir į suvažiavimą 
susirinkusių būtų vienų kitiems 
meluojama ir veidmainiaujama, 
priekaištaujama ar giriamasi 
dalykai praranda bet kokią kū
rybinę prasmę, kai išsiskirstant 
viskas vainikuojama tik laišku 
TSKP centro komitetui:

“Pastaruoju metu nemaža 
kalbama apie mūsų vaizduoja
mojo meno tolesnio vystymosi 
kelius, jo ateities perspektyvas. 
Ir tai suprantama: lietuvių ta- 

I rybinė dailė įžengė į naują sa
vo vystymosi etap£ kuriame 
dar ne viskas -aišku, patikrin
ta, kur susiduriama su dauge
liu problemų ir sudėtingų klau
simų”.

(“Literatūra ir Menas” 
vasario 10 d.)

I 

r

“Lietuvių kompozitoriai pa
sižada visas savo jėgas nukreip
ti į tai, kad jų kūriniai būtų, 
kaip tai nurodo naujoji Komu
nistų partijos Programa, 
džiaugsmo ir įkvėpimo šaltinis 
milijonams žmonių, kad išreikš
tų jų valią, jausmus ir mintis, 
kad būtų jų idėjinio turtinimo 
ir dorovinio auklėjimo priemonė. 
Lietuvių kompozitoriai ir mu
zikologai padarys visa, kad bū
tų vertais partijos pagalbinin
kais, kuriant naują komunistinę 
visuomenę”. (t. p.)

Žinoma, neaiškumus savo 
galva ir nedrįstama aiškintis, 
laukiant tikrosios “apšvietos” 
iš partijos, ką pirmininkas 
liau ir pats patvirtina, jog 
dėtingi klausimai išrišami 
partijos patarimais.

I

to- 
su- 
tik

Taigi tik pagalbininkais, at
seit gizeliais, bet ne meisteriais, 
muzikos meisterių titulus pa
liekant partijos centro komi
tetui. A. šeštokas

Prieš 120 m. (1842) Višty- | 
ty, Vilkaviškio apskr., gimė 
pirmųjų lietuviškų mišių au
torius Juozas Kalvaitis. Mokėsi 
bernardinų vienuolyne, dalyva
vo 1863 m. sukilime, nubaustas 
išsėdėjo 11 mėnesių kalėjime, 
pramokęs vargonininkauti, ku
rį laiką vargonininkavo Barti
ninkuose. Vėliau Varšuvoje 
vertėsi skambindamas restora
nuose, vestuvėse ir šokiuose, 

i kartu baigdamas Varšuvos 
konservatorijoje vargonų ir 
fortepijonų skyrius. 1874 m.! 
pakviestas kunigaikščio B. 
Oginskio Rietavan organizuo
ti muzikos mokyklos ir orkest
ro, vadovauti iš mokinių ir dva
riškių susidedančiam chorui, 
giedančiam bažnyčioje ar rūmų 
koplyčioje. Nuo 1880 m. var
gonininkavo Kauno katedroje, j 
1892 m. vėl grįžo pas kuni
gaikštį toms pačioms parei
goms. Po Kalvaičio Kauno ka
tedroje pradėjo vargoninin
kauti J. Naujalis, prieš tai pu
sę metų teišbuvęs pas kunig. 
Oginskį Rietave. 1893 metais 
Kalvaitis buvo paraližuotas, 
kunig. Oginskio rūpesčiu pasiųs 
tas Samaron gydytis ir ten pas 
savo sūnų 1895 m. mirė.

Būdamas Kaune Kalvaitis 
parašė “MISZICS ANT PA-j 
MENKLO SUKAKTUVIU PEN 
KIU SZIMTU METU NUO 
APKRIKSZTIJIMO LIETUVOS 
PASKIRTOS KUNIGUI STRAZ 
DELIUI NABASZNĮKUI, SU- 
DETOJUI “PULKIM ANT KE
LIU”. 1886. Tilžė. Mišios buvo 
mišriam

, pritarimu, 
giedamos.

chorui su vargonų 
plačiai Lietuvoje

J. Žilevičius

i

—
— Kadangi palikti kraštą dar 

nereiškia palikti pačią tautą, 
tai tuo pačiu pareiga mylėti 
savo tautą nei sumažėja, nei at 
krinta dėl atsidūrimo svetur.

—Dr. J. Gimius

KVALIFIKUOTOS
RANKOS ir AKYS

v

SIUNTINIAI \ 
l 

LIETUVĄJ
Jau dabar siųskite 
VELYKOMS!

DĖL GARANTUOTO PRISTATYMO KREIPKITĖS I

CENTRAL PARCEL SERVICE
PAGRINDINE ĮSTAIGA:

220 South Statė Street 
Tel.: WA 2-9354
NAUJAS SKYRIUS:

2618 West 63rd Street
Tel.: WA 5-2466

Atvykite ir apžiūrėkite mūsų gausų 
pasirinkimą prekių dovanoms.

K
Ne visi vaistai yra paga.mina.Tni 

vaistų gaminimo laboratorijose. ! 
Daugelį receptų mes turime išpil
dyti tik iš užrašų. Tokiu atveju ! 
tik tikslus pasvėrimas ir išnnera- ; 
vimas yra labai svarbu. Kai mes 
išpildome receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy- 
sime, kaip daktaro užrašyta.

Kasdien išpildydami didelį kiekį 
receptų, vartojame šviežius vais- į 
tus, kurie veikia pasekmingai. Tu
rime vaistų didelį pasirinkimą ir 
pačių naujausių ir vėliausių išras
tų.

UNIVERSAL SHOE STORE
(Liet, batų krautuvė) YArds 7-0525 

(Virš 40 motų Bridgeporte)
Naujausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vakaro.

A/
JAU 15 METŲ 

PRISTATOM SIUNTINIUS
Į LIETUVA

— VISADA LAIKU 1
- j

KRONIKA AMBRAS

Šiemetiniai dailininkų ir mu
zikų suvažiavimai praėjo tokia
me pat ženkle, kaip ir aną sa
vaitę čia aprašytasis rašytojų 
suvažiavimas. Lygiai ta pati 
ieškojimų (žinoma, tik parti
jos leistų) psichozė ir tie patys 
pasižadėjimai klausyti partijos 
ir vykdyti, ką tik ji įsakys. Kai 
kuriais savo programų punk
tais šie suvažiavimai, nors ofi
cialiai ir pasisakydami prieš as
menybės kultą, priminė tiesiog 
stalininius laikus. Pvz. “Litera-

KALBINĖ PROPAGANDA
(Atkelta, iš 4 nsl.)

STABDŽIŲ TAISYMAS 
BRA KE S RELINED

Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja:
CHEV., FORD, PLYM. ............ ..............................................
DODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLER, BUICK 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON ............................
CHRYSL., De SOTO, PACKARD .........................................
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC ...................... .

Žemos kainos ir čia neišvardintoms mašinoms. Pilnas 
hydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehiU 6-7777

$14.95 
$15.95 
$16.95
$18.95 
$19.95

• Naujas lietuviškas filmas. 
Vasario mėn. Lietuvoje pradė
tas rodyti lietuvių studijos pa
gamintas filmas “Svetimi” — 
čia pasakojama apie abiturien
tus, atėjusius visa klase dirbti 
į kolchozą. Aišku, filme pavaiz
duojamas “šviesus gyvenimas 
kolchoze”, dviejų pasaulėžiūrų 
kova ir pan.

• Režisierius J. Miltinis te-
Panasiai reikalai buvo klos- tedirba. Panevėžio dramos te-

tomi ir Kompozitorių būryje. 
Skirtumas tik, kad čia buvo iš
drįsta pažvelgti tiesiai į akis 
ir prasitarti, ko verti yra tie, 
dabar taip keliami ieškojimai

i

“Visi pasiekti laimėjimai mū
sų dailėje buvo galimi nuolati
nės partinių tarybinių organi
zacijų, TSRS Dailininkų sąjun
gos Valdybos paramos dėka. 
Mes visada jautėme jautrų jų 
rūpinimąsi mūsų reikalais, su
silaukdavome patarimų sudė
tinguose klausimuose”, (t. p.)

1
1

i 
i
atras pastatė A. Gudaičio - Gu- 
zevičiaus pjesę “Dvikova”. Re
žisavo J. Miltinis. Pjesėje pa
liečiamas jaunimo auklėjimas.

I

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

Tel. PR 6-8998

DARGIS DRUG STORE 
CHARLES P. DARGIS 

Reg. Pharmacistas 
2425 VV. Marąuette

Road
Chicago 29, III. 

Tel. HEmlock 4-6050
VALANDOS:

Kasdien 9:30 v. i. iki 9 vai. 
šeštad. 9:30 v. r. iki 6 v. v. 
Treč. ir sekmad. uždaryta.

E®
į PRESCRf PTIObU

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

vak.

%

J■---------------------------------------=---------- =----------------------

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu

dėl aiškintinas visai kitaip, 
negu kad autorius galvoja. 
Apskritai imant, VI. Grinavec- 
kis tebėr jaunas tarmėtyris, 
savo darbe vartoja tuos pa
čius metodus ,kaip ir anksty
vesnieji “buržuaziniai” kalbi
ninkai, ir tuo pat metu daro 
tokias pat klaidas, kaip ir kiti 
tyrinėtojai, kaip reikiant ne- 
ištyrę tiriamojo dalyko. Todėl 
tokio tarybinio tarmėtyrio vi
sai naiviai skamba propagan
dinis parašymas: “Lietuvių 
dialektologai naudojasi bend
raisiais tarybinės dialektologi
jos metodologijos principais ir 
atmeta nepagrįstus buržuazi
nės kalbos mokslo teiginius, 
priklausančius nuo idealistinės 
pasaulėžiūros.” Ir visa kita, ką 
jis rašo apie kalbos nuolatinį 
kitimą, apie jos socialinį pobū
dį, apie tai, kad kalba “savo 
šaknis turi kitose kalbose” ir 
kt., yra arba jau seniai žino
mi dalykai, arba paprastas “ta
rybinis” svaičiojimas, niekų pa
saka. Geriau būtų, kad tary

biniai tarmėtyriai, kaip ir kiti 
dabartiniai Lietuvos kalbinin
kai, pagaliau mestų šiokį visai 
tuščią propagandinį pasiknebi- 
nėjimą, geriau pažintų aprašo
mąsias tarmes, daug rūpestin
giau imtų fonetiškai jas doroti 
ir savo aiškinimuose būtų nu- 
maningesni, atsargesni.

(

ŽEMIAUSIU
NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

NAMAMS PASKOLOS
NUOŠIMČIU

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

i 
I

I

t

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai-
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Virginia 7-7258-59 z

KARPENTERIS
Visokius namų, garažų, vidaus ir 
išorės, didelius ir mažus pertvar- 
kymus, virtuvės spinteles darau 
labai prieinama kaina.

IGNAS
TeL HE 4-5570

-

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
Raštinė atdara kasdien nuo 8 vai 
ryto Iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki S vai. p. p.

Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų: 
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FTREMAN’S INDEMNITY COMPANY
INDUSTRIAL.-INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 

WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritera

O'MALLEY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
" Ii—inii ■ I ■■ ■—v —— I Z-'

Turtas $82,000,000.00 Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

JUSTIN MACKIKWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEMICH Jr., 
President

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai- ryto iki 12 vai 

Trečiadieniais nedirbama.

FEDERAI
AND LOAN ASSOCIATION

4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois
Virginia 7-1141

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

TRANZISTORINIS^

FREEr
KUOMET NUPIRKSITE

800 GALIONŲ 
KŪRENAMOS ALYVOS

ARBA

PASTOVUS 
ŽIBINTUVĖLIS 

(Flashlight — nereikia jokių baterijų) 

KUOMET NUPIRKSITE 
400 GALIONŲ 

KŪRENAMOS ALYVOS

GAPS PETROLEUM COMPANY
PILNAS APŠILDYMO—VfiMNIMO— ĮTAISYMAS— 

APTARNAVIMAS
Tel. — PRospect 6-6677 2735 West 63rd Street

fiiviog jįlways perfect Jervice

£
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♦ VALTERIO BANAIČIO MŪSŲ

KOLONIJOSE BELAUKIANT
, i •

VLADAS JAKLBENAS

Trys Banaičiai

Valteris Banaitis, kaip sve
čias iš Vokietijos, netrukus lan
kys JAV, ta pačia proga ir Chi
cagą, nešioja pavardę, lietuvių 
visuomenėje keleriopai susiju
sią su muzika. Jau nepriklau
somoje Lietuvoje buvo žinomi 
(ir kartkartėmis sumaišomi) 
trys muzikai Banaičiai, viens 
kitam pegiminės. Nesusiprati
mams išvengti jie būdavo kiek 
humoristiniai .šitaip numeruo
jami: ‘.‘Banaitis Pirmasis” bu
vo tuolaikinis Kauno Konser
vatorijos- direktorius, suvalkie
tis, Nepriklausomybės Akto 
gignataro Saliamono Banaičio 
sūnus, šiuo metu
Brooklyne, “Kastyčio ir Jūra
tės” operos autorius.
Antrasis”* Prūsų lietuvis yra 
tas, kuris dabar laukiamas JAV 
ir Chicagoje. “Banaitis Trečia-

muzikos mokykloje studijuoja
ji dirigavimą pas J. Kačinską.

*

gyvenąs

“Banaitis

Valteris Banaitis

JT. .

žemaitis nuo Tauragės, 
studijavęs be ryškesnių rezulta
tų violončelę Kauno Konserva
torijoje, vėliau buvo iškilęs, 
kaip dažnas gimnazijų chorų 
varžybų laimėtojas, kaip Vąlst. 
radiofono muzikinių programų 
komentatorius ir taip gi, kaip 
itin vykusių, gimnazijoms pri
taikintų sauzikos vadovėlių ko- 
autorius, drauge su busimuoju 
Tautinio ^ ansamblio vedėju Jo
nu Švedu. Rusams atėjus, Juo
zas Banaitis Trečiasis pasirodė 
esąs partietis komunistas, tuo
jau paskirtas radiofono direk
torium, jis yra dabartinis Kul
tūros ministeris Lietuvoje.

Prūsų lietuvis — patriotas

Su savaisiais 
uokario

ir svetimaisiais
Vokietijoje

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 3 d. 7

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų

2443 VVEST 63rd STREET
Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

— Dėlės ir ūdros — abeji padoriais, gero siekiančiais kri- 
kanda, tačiau pirmosios ligo- tikais bei su jaunais ar pasenu- 
niui teikia sveikatos .antrieji— siais, pedantiškais recenzentais, 
neša mirtį; panašiai yra ir su __K. J. Weber

Žiema priemiestyje (akvarelė)

i

ir sielaAtomas

Karui pasibaigus, Haffkrugo 
stovykloje, netoli Luebecko 
Valteris Banaitis suorganizuo
ja puikų chorą, kuris, kaip an- 

Į samblio “Tėvynės Garsai” da
lis, sužavi anglų karo valdžios 
pareigūnus, o taipgi ir vokiečių 
publiką. Šio ansamblio veikla 
pasibaigė, V. Banaičiui sunkiai 
susirgus. Pasveikęs, jis Špaken- 
bergo didelėje stovykloje (ne
toli Hamburgo) vėl suorgani
zuoja puikų chorą, davusį daug 
koncertų, jų tarpe pora su sim-

l foniniu orkestru. Drauge V. Ba- Br. Murinas 
naitis veikia kaip vargoninin
kas, aptarnaudamas evangelikų 
ir R. katalikų parapijas. Vėliau 
jis dirba kaip IRO pareigūnas 
Stuttgarte, JAV zonoje, o pas
kui Muenchene prie Amerikos 
Balso lietuviško skyriaus ir 
prie radijo “Free Europe”. Dar 
Lietuvoje sudaręs gerus asme- kūriniai 
niškus santykius su vokiečių kartais sumaišomi su Kazimiero 
muzikais, tuolaikiniais mūsų Viktoro Banaičio kompozicijo- 
radiofonų pareigūnais, o vėliau mis. Gal būtų todėl patogiau 
pakliuvusiais į atsakingas vie- muzikos kūriniuose jam varto
tas Vokietijoje, Valteris Banai- ti pilną vardą — Valteris Ba- 
tis plačiai naudoja tuos santy- naitis. 
kius lietuvių muzikos labui. Jo 
pastangomis Hamburgo ir 
Stuttgarto radiofonai aprūpi
nami lietuviškomis plokštelė
mis. pakartotinai atliekami lie
tuviški simfoniniai kūriniai, su
organizuojama ir šiaip įvairūs 
koncertai, tiek lietuvių, tiek ir 
visų pabaltiečių. V. Banaitis 
pagelbėjo įvykdyti Br. Jonu
šo maršų įgrojimą Vokietijoje 
vėliau išleistoms plokštelėms. 
1S50—51 m. jis gilino savo 
kompozicijos žinias Stuttgarto 
konservatorijoje. Šalia to V. 
Banaitis buvo Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto Val
dybos ir 16 Vasario gimnazi
jos darbuotojas.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Muzikas ir veikėjas

V. Banaitis turi suharmoniza
vęs apie 40 liaudies dainų solo 
balsui su orkestru. Jo didesnis 
kūrinys 
Lietuva, 
Valterio

— kantata “Lietuva, 
tu kaip saulė gyva”. 
Banaičio muzikiniai 
dėl panašių inicialų

V. Banaičio kelionė į JAV 
yra remiama mūsų žinomo me
cenato J. Bačiūno. V. Banaitis 
yra laikomas vienu iš geriau
siai informuotų asmenų apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje, tiek 
muzikos, tiek kitose kultūros 
srityse. Vokietijoje, dirbdamas 
prie už Geležinės uždangos skir
tų radiofonų, jis yra taip pat 
plačiai susipažinęs su įvairių 
sovietų pavergtų ir satelitizuo- 
tų tautų išeivijos pastangomis.

Valterio Banaičio atsilanky
mas ir jo pranešimas Chicago
je laukiamas su dideliu susido
mėjimu; šis įvykis, neabejoti- 

■ nai, susilauks plataus atgarsio 
mūsų visuomenėje.

i

nepaprastu spartumu 
kraunami duomenys, kuriuos 
biologija, fizika ir gamtamoks
lis atneša į žmogaus kūno stu
dijas. Skaitytojas atidžiai se
ka šią pažangą. Tačiau ar jis 
pakankamai susipažinęs su tuo, ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
kas liečia jo sielą?
Vokiečių gamtininkas 

Sausgruber ją nagrinėja
remdamas naujais gamtamoks
lio duomenimis bei krikščioniš
ka filosofija sielos atžvilgiu ir 
duoda naują atsakymą į sielos 
bei kūno santykio problemą.

taip pat ir kiekvienam inteli
gentui. norinčiam turėti aiškų 
supratimą apie šią problemą ir 
jos galimą sprendimą.

Kurt 
pasi-

Ši nepaprastai įdomų klau
simą autorius dėsto labai su
maniai, aiškiai ir paprastai. 
Sausgruberio veikalas sudaro 
svarbų įnašą į sielos studijas 
ir jis bus lygiai įdomus ne tik 
teologams, filosofams, gamtos 
mokslą studijuojantiems, bet

K. GINEITIS
3255 S. Union Avė., Chicago 16 

Tel. VIctory 2-0105

Vertimai — Pilietybė — Laiškai j

1 dol- 25 et. vai. — privačios

J* F. EIDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

1MBULANCE PATARNAVIMAS DIEN4 IR NAKTĮ

a
J k

PHOENIK, ARIZONA
Kviečia lietuvius pasiilgusius 

saulės ir šilumos arba sergančius 
sąnarių ligomis apsistoti lietuviš
kame
BARBARA MOTEL

2148 W. Buekeye Rd.
Butukai su pilnu virtuvės įrengi

mu ir TV, nebrangiai
Tel. 254-3895

Algirdas ir Janina Rimavičiai

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7įsi St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Valteris Kristupas Banaitis, 
gimęs Karaliaučiuje 1918 m., 

a yra kilęs iš susipratusių Prūsų
• lietuvių šeimos; žinomas lietu

vių veikėjas, Tilžės laikrodinin
kas Banaitis buvo jo dėdė. Jis 
apsigyveno Lietuvoje 1937 m., 
kai buvo pašalintas iš Tilžės 
vokiečių gimnazijos be teisės 
mokytis' kitur. Tada Banaitis 
rašto darbe apie Rytprūsių 
praeitį gimnazijoje įrodė, rem
damasis vokiečių mokslininkais 
Bezzenbeęgpriu ir kitais, kad 
to krašto pirmykščiai gyvento
jai buvo lietuviai. Po to pasi
likti hitlerinėje Vokietijoje bu
vo nebesaugu. Jau Tilžėje lan
kęs vargijįiininkų mokyklą. V. 
Banaitis žlyk užsirekomenduo-

* ja kaip rnūzikas. Gavęs Drau
gijos užsęhio lietuviams remti 
stipendij;
Kcnscrvaįprijos vargonų klasę, 
kartu gi Studijuoja teisę Kau
no, vėliau Vilniaus universite
te. Drauge su B. Dvarionu jis 
organizuoja Vilniaus Miesto or
kestrą, vėbau pavirtus) Vilniaus 
F:J’zrjn* n:ja. Perėjęs Radiofo
no tarnybon, vokiečių okupaci
jos metu dirba Kaune kaip lie
tuviškos programos tvarkyto
jas. Kaip nepatikimas, perke- 
iamas Vokietijon; pabėgęs ku- 
•j laiką slapstosi, vokiečių sau

gumo ieškomas. Padėčiai kiek 
ftslūgus, dirba, kaip Vilniaus 

▲ operos akompaniatorius, ruoš
damas solistus; drauge Vilniaus j

Valterio Banaičio asmenyje 
turime neišsemiamos energijos 
ir degančio entuziazmo veikė
ją, kurio visas gyvenimas pa
švęstas lietuviškos muzikos la
bui. Šalia savo nuopelnų, kaip 
muzikos veikėjas, V. Banaitis 
yra ir didelių gabumų muzikas, 
kurio talentai yra tačiau iš
sklaidyti ir muzikinės pastan
gos nėra koncentruotos vienon 
kurion sritin. Jo pasiekti re
zultatai, kaip chorvedžio, ma
no asmeniškai girdėti 1945 m. 
Haffkrugo ansamblyje, buvo 
tikrai pirmaeiliai. V. Banaičio 
išleistas evangelikų giesmių 
rinkinys rodo geras kompozici
nes žinias ir choro pajautimą; 
daugumoje šios giesmės reika
lauja kiek pažengusio choro.

sMhio lietuviams remti 
iąa jis stoja į Kauno 
aiįrijos vargonų klasę, r

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MIDLAND
UTTO

10.000

STEPONAS C. LACKAWICZ
69th STREET Tel. REpublic 7-1213
28 rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

2424
2314

VASAITIS — BUTKUS
E., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

T ER R A
3237 W. 63rd St., Chicago 29, UI. 

Tol. 434-4««O.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybės, etc., etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų 

A. VILIMAS 
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ 
ŠĮ PAVASARĮ

Keliaukite populiariu, draugišku laivu

"SBATORY
Iš Quebec išplauki—Bal. 4 d.
iš Montreal — Gegužės 4 d. 

ir Birželio 8 d.
kelionė iki Southhampton, Copenhagen ir 

o iš ten traukiniu arba automobiliu j visas

Rami ir patogi

Gdynia (lenkijoje), 

rytines Europos dalis.

Ratory—tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepapras
tai Kražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis erdvio
mis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, tradiciniai 
puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, siekiančiu paten

kinti keleivius ir jiems padėti.

275 svarai bagažo nemokamai!
Dėl rezervacijų ir informacijų pasitarkite su savo vietiniu 

kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 BAY STREET TORONTO, CANADA

Kiekviena sąskaita 
ligi $10.000.- 
apdrausta 
Federal i nėję 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visų taupymo 
sąskaitų,

ant Bonus 
sęskaitu

and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saidūkas Prezidentas

EDVARDAS SAUNORIS GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 

ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 

kapus Jūsų artimųjų.

3942 W. 11 f th St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIiKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpubHe 7-8606 REpublie 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1133—1139

w. 
w
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Plunksna Graužytė

APIE KOVĄ SD 
KOLORIJOMIS

Šioj šaly medaus ir pieno — 
Man likimas kietas.
Stalai lūžta skanumynais, 
Aš laikausi dietos.

Kur tiktai akis pakreipsi, 
Viskas kepta, virta.
Linijas kaip išlaikyti, 
Jei valia netvirta.
Svoris kyla kaip patrakęs, 
Net užuodus kvapą.
Kiti kremta šokoladą, 

salotos lapą.

Redaguoja dr. S. ALIŪNAS

APIE PUODYNES IR GADYNES
Seniau velniai visur vaidenos, 
Skraidė kanopos ir nagai.
Ir matė jaunas, matė senas, 
Kaip degė krūmuos pinigai.
O degė todėl, kad seniau žmo-I 

nės nebuvo tokie niekadėjai, j 
kaip dabar, nedavė pinigų ko-j 
kiems ten fondams, ar nenešė 
pas kokius ten Gribauskus ar 
Mackevičius, bet padoriai su
pildavo į puodynę ir priedo už
keikdavo. švariai taip, kad nie
kas negalėtų, galva rizikuoda
mas, puodynėlės praimti. Va, 
jei taip senovės burtais būtų 
užkeiktas, kad mokytojas Sta
linas, tai gerasis ponas Chruš
čevas nebūtų jo galėjęs papras
tai į patvorį išversti. Pinigų 
užkeikimo noras visiems labai 
padidėdavo, kai pamatydavo, i

Šiais dausalėkių laikais irgi 
yra norinčių politines vertybes 
puodynėj užkeikti ir beveik jau 
taip padaryta, kad niekas pro 
tuos užkeikimus nebegali pri
simušti. Sugalvojai kokią ten 
Kuchelio rezoliuciją ar delega
cijas pradėjai išrūpinti, tai jau

C-

Mažiukai amūriukai 
jau pradeda lakstyti raketomis.

Nesaugu net pas kaimyną 
šiandien koją kelti, 
Jei kolorijų lentelę 
Nenori suvelti.
Tuoj ant stalo tortai, kumpiai, 
Visi myli svečią.
Ir ramiai sau auginuosi
Aš pagurklį trečią

Kai prisimenu stovyklas, 
Net graudintis noris.
Nuo svajonių apie valgį 
Juk nekilo svoris.
Užsimerksiu, nusisuksiu 
Ir laikysiuos dietų, 
Neragausiu daugiau nieko — 
Lauksiu iki pietų...

šiandien

aiškus pasikėsinimas į tą po
litinę puodynę, žodžiu, pinigų 
užkeikimo laikas praėjęs, bet 
atėjo politinių maišų užkeiki
mo gadynė. Pvz., jeigu sugalvo- 

kad šiaip ar taip," maža bėra Į j“ koki haibolėlį su kokiuo se- 
vilties juos bepraulioti. O tie * 
užkeikimo žodžiai buvo labai 
svarbūs; reikėtų, kad leidyklos, 
kokias ten poezijas bespausdin- 
damos, geriaus išspausdintų sap 
nininkus arba pinigų užkeikimo 
formules. Dabar krauni ko
kiam seivinge, o kai neužkeiki, 
tai po kelionėles šauniom Garš
vos ar Petkaus karietom val
džia iškrato seivingus ir tavo 
pinigėlius sužeria į valdišką 
terbą, iš kurios, tai ir visokius 
Užkeikimus žinodamas, nebe- 
išimsi.

Tačiau mes čia norime kal
bėti ne apie pinigus, bet, pa
vyzdžiui, apie politikus, norin
čius politinį maišelį sukišti į 
puodynę ir užkeikti, kad nie
kas į tas politines pančekas ne
begalėtų įsiveržti. Va, taip juo „ . on ... ,, ,. . . ., , .apie 80,000 meškeriotojų ban-labiau artyn anų minėtų ka- ,5 , . T_. , . .de savo laimę. Kiekvienas zu- 

vautojas pagavo po 1.6 žuvies. 
Vienai žuviai pagauti 
išsėdėti 2.1 vai.

i Įdomu, kiek valandų
ant eketės lietuvių pasakos vil
kas, kuriam bemeškeriojant 
uodega įšalo.

PUŠKINO PATARIMAS

natorium išgerti, tai kreipkis 
į tuos, kurie lietuvišką politiką 
saugoja, kad tau leidimą duo
tų, nes jei nesikreipsi, tai bū
si valdžios, priešas, besiveržiąs 
pro amžino nepakeičiamo sek
retoriaus burtažodžius, nes tik 
jis vienas turi monopolį rūpin
tis, kad Lietuvoj burliokas 
greičiau padžiautų kojas. Žo
džiu:
Jeigu pasiūlys aukų lapą,

Tai nors po tūkstantį rašyk, 
Bet be leidimo prieš kacapą 
Kovot, bičiuli, nebandyk.

Andriusio Tipelis

Meškeriojimas eketei
Kanados spauda rašo, kad 

Kanados populiarus meškerio
jimas eketėse. Esą, 1961 m.

JAV biudžeto išlaidų šaunusis vežimas

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— Australijos laikraštis Tė

viškės Aidai šitaip apibūdina 
mūsų tautietį:
Tas ne lietuvis, kuris neskaito 
Australų vietinės spaudos, 
Ne vyras tas, kuris per savaitę 
Pilnos neišlaka bačkos.

— Tėv. Žiburiuose Leontina 
Rimvydaitė parašė mokslinę 
studiją apie bobą. Studijos kai 
kurias mintis čia pacituojame: 
“Kyšo bobos iš puošnių rūbų, 
lindi modemiškuose namuose, 
važinėja brangiomis mašino
mis, nekartą dangstosi net ir 
diplomu”.

“Boba neatleis tau menkiau
sio. žodelio, kurį kada nors gal 
visai ne jos adresu pasakei”.

“Gausi už tai, kad netaip

Sovietų Sąjungos astronautas džiaugiasi, galėdamas lėkti erdvėmis

l

kalbi,, netaip vaikštai, netaip 
stovi, pagaliau netaip atrodai”.

“Boba rašo laiškus savo 
draugams į kitus miestus, į ki
tas valstybes. Ji juodu ant bal
to išdėsto, kas atsitiko, kas da
rosi, gal net kas atsitiks. Juk 
pasitaiko, kad nuvažiavęs ki
tur sužinai, kad esi pažemin
tas arba net išmestas iš dar
bovietės. Sužinai, kieno pini
gais tu ką nors įsigijai. Sužinai, 
kad baigi išsiskirti su žmona, 
arba šiaip su kita gyvent Kar
tais net sužinai, kas yra tėvas 
tavo vaiko”.

Laikas ir tempas
V. A. Jonynas, rašydamas 

Drauge apie Nagio Mėlyną 
sniegą, vienoj vietoj porina, 
kad poetas 10 metų tylėjo ir 
po to paklausia: “Ar tie dešimt 
metų buvo veltui? “Mėlynas 
sniegas” — poetinė H. N. ata
skaita už savąjį tylos tarpsnį”.

Žmogaus gyvenime dešimt 
metų atrodo ilgas laikas, ta
čiau recenzijoj, kalbant apie 
klaidas, pabrėžiama:

“Vis tai, tikriausiai, skubo
tumo reiškiniai. Jų autorius, ne
abejotinai, galėjo lengvai iš
vengti”.

Ir suprask dabar žmogus: 10 
metų — ilgas ar trumpas me
tas?

I

“Boba labai stropiai kalku
liuoja tavo finansus ir visą ta
vo turtą, nežiūrint, ar tu jo 
turi ar neturi”.

— Vytyje, vasario mėn. nu
meryje, kun. Jutt rašo apie 
Šveicariją, pažymėdamas, kad i 
Liucernoj laikrodžiai 100% pi
gesni, negu New Yorke. Taigi, 
nežinojom, kad ten dykai laik- i 
rodžius dąlina.

TIKRAI, KAD NETVARKOJ

V. Liulevičius “Draugo” dien
raštyje rašo apie pagerbtuves, 
kad, esą, susirenka pagerbti 
žmogų ir už jį suvalgo steiką. 
Esą, tai reikėtų pakeisti akade
mija. Spyglininkai ir dyglinin- 
kai, nuo pat kojos išmetimo 
Amerikon, matė, kad tai tikrai 
netvarkoj. Juk jeigu svečiai pa
gerbiamojo asmens garbei su
valgo steiką ar išgeria čerką, 
bei įteikia gėlių, šitas asmuo 
nei pariebėja, nei paliesėja. 
Kas kitas būtų, jei svečiai su
neštų po kumpį ar atneštų po 

•lašinių paltį, arba jei asmenys,
” I norėdami pagerbti chorą ar ki- 

KADA GI KALĖDOS? I tą meninį vienetą, užvarytų 
. 'ant scenos jautį. Vėliau toks 

meninis vienetas galėtų pasi
mauti jautį ant iešmo ir išsi
kepti.

rietu pasivažinėjimo link, juo 
labiau gaila tos politikos, kaip 
ir anais laikais pinigėlių. Tie
siog verksmas ima, kai žinai, 
kad, va, kitas paims ir pradės 
kokias ten kelionėles į baltąjį 
namą, arba pagrobs informa
cinį biurą, kuris ne biuletenius, 
bet pinigus išleidžia. Biaurus 
nesusipratimas, kai ima kas 
nors kėsintis į politinę terbą, 
kurią tu jau rengiesi užkeikti, 
kad niekas daugiau prie jos ne- 
prislinktų, kad būtų kaip se
niau su tais pinigais, jaujoj pa
slėptais, prie kurių tik per vel
nius gali prisimušti.

reikėjo

sėdėjo

miiw>wninin
ĮĮĮĮM

Knygos 
tas, kuris 
snūsti.

mylėtojas laikomas ir 
ateina į biblioteką nu-

Minėdami 125 m. nuo poeto 
Puškino mirties, prisimenam šį, 
beveik specialiai Spygliam pa
rašytą, eilėraštį:

O mūza, būk klusni tu dieviš
kam liepimui,

Nesiekdama karūnos, nebi
jok spyglių.

Būk lygiai atlaidi gyrimui ir 
peikimui,

Ir nesiginčyk su kvailiu.
Vertė Mykolaitis-Putinas

— Pabučiavimas žmonos grį
žus iš darbo atsirado Romoje, 
kai vyrai parėję uostydavo, ar 
žmonos negėrė vyno.

Spygliai ypač džiaugiasi
“Dirva” rašo, kad naujai pa

skirtas Kanadoj lietuvių kon
sulas J. Žmuidzinas yra plunks
nos žmogus. Straipsnyje paste
bima: “Pegaso sparnų nėra nu
leidęs ir dabar ir artimiausiu 
laiku žada išleisti naują savo 
kūrybos knygą “Runcė ir Dan-I - 
aiermas . j

Kadangi Runcė Dandierinas, 
yra Spyglių bendradarbis, tuo 
vardu išleidęs knygą “Šilkai ir 
vilkai” dabar rašąs Balio Pava- 
balio slapyvardžiu, džiaugia
mės, kad dideli asmenys apie 
mus rašo mokslo darbus. Svar
biausia, kad Runcė Dandierinas 
parašė šiuos posmus :

Grobė Kauną bolševikas, 
Iš Maskvos atvykęs plikas. 
Pirmą krautuvę išvydo 
Ir nutirpo iš pavydo. 
Kad ji velnias — tokį miestą: 
Visos bobos perka sviestą. 
Visas Kaunas valgo sūrį, 
O Maskva į jį tik žiūri.

“Naujienose” rašoma: “Alto 
sekretorius buvo Vliko suva
žiavime New Yorke ne prieš 
Kalėdas, o lapkričio 24—25— 
26 d.”

Įdomu, kada Naujienos šven
čia Kalėdas, jei lapkričio mė-

D.

LAIKAS IR DARBAI
Dr. S. Aliūno kalba, red. Igno Sakalo 70 m. sukaktį minint

Susisiekimas Sovietijoj
Miestietis nutaria nusižudyti. 

Jis nusiperka kepalą duonos, 
išvyksta iš Maskvos į 
atsigula ant bėgių ir 
traukinio. Pro šalį eina 
zininkas ir klausia:

— Ką tu čia darai?
— Nusižudyti noriu,

i sako .
— Tai kam dar tą 

duonos laikai?
— Na, kol čia ateis 

nys, gali badu numirti, 
sako miestietis.

— o —
— Geriau dvi raukšlės vei

de, o ne viena kojinėj.
Prancūzių patarlė

laukus, 
laukia, 

kolcho-

— at-

kepalą

trauki- 
— at-

r

Partijos egzaminuos
Priimant į partiją, tarybinis 

žmogus egzaminuojamas:
— Ar tu galėsi dirbti dvigu

bai, kad galėtum parodyti, kaip 
komunistai dirba? — klausia 
partietis.

— Žinoma, dirbsiu dvigubai, 
— atsakė žmogus.

— Ar tu galėsi dirbti ir sek
madieniais, kad pakeltum ga
mybą? — vėl klausia.

— Dirbsiu ir sekmadieniais.
— Ar pasižadi ir galvą pa

dėti už komunizmą?
— Žinoma, pasižadu, juk taip 

šuniškai gyvenant mirti visai 
nebaisu, — atsakė egzaminuo
jamasis.

Šiandien mini Ignas jau septyniasdešimt. 
Vėl sugrįžęs j senų bičiulių ratą. 
Todėl norįs užgiedot Ilgiausių metų 
Ir pakelti stiklą į sveikatą.

O žinau, buvai visų jauniausias,
Kai tu spaustuvėj su raidėmis bėgiojai. 
Net ir Prunskis bijojo baisiausiai, 
Ignai, tau pasimaišyt po kojom.

Ir prie stiklo dabar kalbant šičia 
Mane toksai taurus noras ima, 
Paminėti tavo veiklą Vyčiuos 
Ir kitokį didelį veikimą.

Bėgo laikas, Ignas skaitė, rašė 
Ir Įeitoje veikioje skrajojo;

Ir todėl pats Pijus dvyliktasis 
švento Tėvo medaliu apdovanojo.

Ir šiandien tau linkim daug sveikatų,
Tegu niekad nepalaužia metų griūtys, 
Nes juk Adenaueris vyresnis daugel metų 
Valdo vokiečius ir Washingtonan skraido kaip 

šimutis.
Dirbk, istoriją rašyti vyčių baiki.
Būki, kaip lig šiol, stiprus ir jaunas.
Ir tegu nei viski, anei laikas
Dar tavęs ant šono nepargriauna.
Ir dar noras palinkėti ima, —
Dar sulauk, kol laisvė grįš gimtojon žemėn,
Būk stiprus kaip ir per šitą subuvimą. 
Taip per amžius amžinuosius amen.

i

— Daktare, jūs sakote, kad ser
gu tingėjimo liga, gal galite ligos 
diagnozę paskelbti angliukai, kad 
galėčiau parodyti žmonai.

Šventiniai atsitikimai
— Vasario 16 d. proga ori

ginaliausi pasirodė Tėviškės Ži
buriai, nes tą dieną išleido laik
raštį su sausio mėnesio data.

— Drąsiausiai pasirodė Rock
fordo kolonija, kuri, nepaisy
dama visuomenės nuotaikų, 
kalbėti pasikvietė Alto sekre
torių.

Kongresinis katinas ruošiasi 
čiupti tvarkyti socialinio saugumo 
ir medicinos reikalus.Pienas ir pagirios

Pilietis nuėjo pas daktarą 
pasiskųsti, kad jam kažkas ne
gerai. i

— Ar geri vakarais pieną? 
— klausia daktaras.

— Geriu.
— Tai matai, kai prigeri pie

no, tai vartais nuo šono ant 
šono ir tada pienas susisuka į 
sviestą, sviestas virsta į rieba
lus, riebalai į cukrų, cukrus į 
alkoholį, ir todėl rytais sergi 
pagiriom.

Miegojimui mašina
“Vilnis” paskelbė, kad sovie

tai išrado miegojimui mašiną 
ir, esą, leidimo prašo Amerika, 
norėdama tokią mašiną ga
minti.

Pastebėtina, kad komuniz
mas seniai tokią mašiną turi, 
jis pasiuntė jau dešimt milijo- j 
nų amžinam miegui, nors nė; 
vienas, kaip pvz., Berija, to ir j 
nenorėjo.

Žmonių nusiskundimas
— Šiandien filmai tokie ilgi, • 

kad lengviau perskaityti kny
gą, o ne žiūrėti filmo, — sako 
viena. '

— O taip, bet per filmus tai 
ilgiausias laikas, kada būnu su 
savo vyru drauge.

l

sūnau,— Nenusimink, 
tuoj tau paliks, — tarė 
kasdamas sniegą-

SPYGLININKAI GUODŽIASI

— Al. Simas atsiuntė laišką, 
kuriame prašo Spyglių redakto
riaus autografo: “Labai pra
šau neatsisakyti paprašyti po
ną jaunesnįjį daktarą S. Aliū- 
ną padėti savo ranka nors bent 
pradines savo vardo ir pavar
dės raides”.

Autorius pridėjo ir keturių 
centų pašto ženklą, bet nedavė 
adreso, todėl, nežinodami, kur 
autografą siųsti, tuos keturis 
centus atidavėm S. Aliūno bro
liui, Lieptų ir bedugnių auto
riui, už tai, kad parašė apie 
Simą novelę, kurioj Simas taip 
gražiai nupaišytas, kad links
ma bus svetimiem, o ypač pa
žįstamiem. Taigi, nebesam sko
lingi.

— Kanadietė atsiuntė poemą 
Bimbos sapnas, kurios kai ku
rie posmai taip skamba:

Paskui Bimba dar sapnavo, 
Rodos vaikšto pragare, 
Tenai velnias pila smalą 
Džiugašviliui katile.
Paskui, rodos, jie pradėjo 
Pilna burna vodką gert, 
Ir Stalinas Bimbai liepė 
Vilniaus ponus tuoj išbari.
Bimba aukštai užsilipo
Ir atrodė kaip papūga;
Ir pradėjo draugus kišti
Į Stalino centrifūgą.
— Kenoshos Apuokas atsiun

tė rimtą eilėraštį Nebegalioja:
Vileišio kvietimai
Jau nebegalioja,
Nes smarkiai supykęs,
Pakišau jiems koją.
Nes lietuvių vardu
Aš turiu kalbėti,
Ir prašau tautiečių
Už tai nemurmėti.
Baltuose namuose
Aš vienas kalbėsiu,
Jūs, mieli kolegos, 
Prie šluotų stovėsit.
Sugrįžęs Chicagon 
Aš triūbyt pradėsiu, 
Kad, sulaukus laisvės, 
Aš soste sėdėsiu.

Vienoje prez. Kennedy klauso, kaip 
Chruščevas aiškina, kodėl Sovietų 
Sąjunga, susitarusi su Hitleriu, pra

dėjo antrąjį Pasaulinį karą.

nepa-

viskas 
tėvas,

i 
_____ I

Nėra taip baisu
Paskaitoje vienas mokslinin- 

bė žemėje dingsianti už aštuo- 
nių milijonų metų.
kas kalba apie pasaulio pabai
gą, sakydamas, kad visa gyvy-

Tuo metu vienas klausytojas 
susijaudinęs atsistoja ir klau
sia:

— Už kiek metų?
— Už aštuoniasdešimt mili

jonų metų.
— Oh! Jūs mane nuramino

te! Aš buvau supratęs, kad už 
aštuonių milijonų metų!

Politika
Maskvoje vienas kito

žįstą du asmenys atsisėdo sode
lyje ant suolo.

Pirmasis ilgai atsiduso.
Antrasis užprotestavo:
— Piašau mano akivaizdoje 

nepolitikuoti.

Nesektinas pavyzdys
Baltuose rūmuose buv. prez. 

Colidge pakviesti svečiai nuta
rė elgtis tarp, kaip prezidentas. 
V:skas ėjo gerai ligi tol, kol bu
vo paduota kava. Prezidentas 
įsipylė truputį kavos į lėkštelę, 
po to įsipylė grietinės ir įdėjo 
cukraus. Panašiai padarė ir sve-

— Moterys yra padalintos į 
dvi nerūpestingų moterų kla
ses: vienos — kurios pameta čiai. Tada prezidentas paėmė 
abi pirštines ir kitos — kurios lėkštelę ir padavė po kojų bes- 
pameta tik vieną pirštinę. lankiojančiai katei.

Šeimos gyvenimas krypsta 
tada tikrai blogon pusėn, kai 
žmona nebepadeda vyrui indų 
suplauti.

—o—

— Kiekvienas ligi tam tikro 
; laipsnio esame kvailoki, tačiau 
kiti, norėdami tai įrodyti, de
da visas pastangas.

— Žmogui sunkiausia supras
ti, kodėl buto sienos yra labai 
plonos, kai jis nori miegoti, o 

j labai storos, kai jis nori girdė- 
,ti» ką kitam bute kalba.
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