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VIZIJA, KURIOJE DINGSTA KASDIENYBE
Kotryna Grigaitytė apie savo kūrybą, premijuotąjį rinkinį ir aplamai apie 

literatūrą

Kotryna Grigaitytė

Poetei Kotrynai Grigaitytei 
laimėjus “Draugo” poezijos 
konkursą, kurio mecenatas yra 
prof. dr. K. Alminas, sveikinda
mi autorę, dar ir užklausėme:

— Kokiose nuotaikose ir ap
linkybėse pasirašė Jums pre
mijuotasis rinkinys “Rudens 
sapnai”?

— Rašiau “Rudens sapnus”, 
kaip ir kiekvieną kūrinį, nes ne
galėjau nerašyti. Kūrybinės 
nuotaikos yra labai įvairios, su
dėtingos ir netikėtos. Tai savo
tiškas gaivus praregėjimas; 
nuostabi vizija, kurioj laikinai 
dingsta kasdienybė, tartum 
grįžta ano prarastojo rojaus 
palaima: vėl skleidžiasi Edeno 
sodo žiedai, mezgasi ir bręsta 
gyvenimo pilnatvės vaisius, ne
paliestas nei žalčio, nei žmo
gaus... Tai apytikris kūrybinių 
nuotaikų rojus, kurio nesugebė
čiau tiksliai apibūdinti.

Didžiausias mano kūrybos 
derlius būna vasaros pabaigo
je — rudenėliui prasidėjus, ku
riam priklauso ir premijuota
sis kūrinys “Rudens sapnai”.

Esu labai dėkinga savo kū
rybos bičiuliams, paskatinu
siems mane konkurse dalyvauti.

— Tai jau ketvirtoji Jūsų 
lyrikos knyga. Pernai išleidote 
ir savo novelių rinkinį “Veidu 
prie žemės”. Ar tai yra tik per 
eilę metų lyg savaime pasira
šiusi knyga, ar gal tai yra ženk
las, kad prozoje žadate dažniau 
pasirodyti ?

— Lietuvoj esu palikusi ne
mažai prozos. Jai esu atidavu
si didesnę savo kūrybos dalį.
Tai buvo mano dienos... Tremty, 
ypač Vokietijoj, neturėjau bū
tiniausių sąlygų atsidėti ilges
niam ar ištisiniam prozos kū
riniui. Nors čia — Amerikoje 
irgi ne mano ir ne mūsų dienos, 
bet jaučiu, galėsianti didesnę 
kūrybos duoklę skirti ir pro
zai.

— Eiliuotoje kūryboje pažįs
tame Jus, kaip einančią beveik 
tradiciniu lietuviškos poezijos 
vidurio keliu. Vis dėlto pasta
rajame rinkiny randame jau ir 
modernesnio braižo. Sakykite, 
kaip vertinate .jaunesniųjų kar
tų labiau avangardinę mūsų po
eziją?

— Manyčiau, kad kiekviena 
kūryba, kaip tokia, suprasta 
savo laiko dvasioj, yra visada 
moderni - taigi ir poezija. Tik 
šių laikų moderniausias jos ke
lias kartais suka ir pro eiliavi- a. Mončys

mą, ir pro lyriką, ir aplamai 
pro pačią poeziją.

— Kokie autoriai yra Jums 
labiausiai prie širdies lietuvių 
ir kitų tautų literatūroje?

— Ištisai nesu nei į vieną 
autorių įtikėjusi. Labiausiai 
man prie širdies: Dante, Goe- 
the, M. Lermontov, L. Tolstoj, 
H. Sienkiewicz, Paul Claudel, 
Seimą Lagerlof, Gabriela Mist- 
ral, Francois Mauriac ir jiems 
panašūs. Iš lietuvių literatū
ros?! Atleiskite, dėl kolegiškų 
priežasčių šį kartą jų neišvar
dinsiu.

— Kada, įdomu, pradėjo for
muotis Jūsų literatūrinis ke
lias? Dr. Vincas Kudirka juk 
yra Jūsų tikras dėdė. O gal ir 
šitai paskatino Jus pratęsti gi
minės literatūrines tradicijas?

— Eiliuoti pradėjau anksty
boj vaikystėj; o eilėraščius kur
ti — gimnazijoj. Daug man pa
dėjo tada lietuvių kalbos moky
tojas, dabartinis prof. J. Bra
zaitis.

Dr. Vincas Kudirka neabejo
tinai turėjo ir turi man daug 
paskatinimo. Motinos pasakoji
mai apie savo brolį Daktarą, 
iškūmių metu giedamas Lietu
vos Himnas telkdavosi sąmonėn 
iš pat vaikystės. Visu svoriu 
širdin įkrito šie dr. Vinco Ku
dirkos “Varpo” žodžiai: “Tai 
skambink. Varpe, tegul gaudims 
tavo išilgai, skersai eina per 
Lietuvą”... Gyvai jaučiu to “Var 
po” galią. Ir noriu bent žioge
lio balseliu įsijungti į jo aidė
jimą.

— Ar visada tremtis kūrybi
ne prasme yra tik prakeikimas, 
o gal kartais net palaima? 
Koks atsakymas būtų Jūsų pa
čios kūrybos atžvilgiu?

— Sakyčiau, kad tremtis yra 
nei prakeikimas, nei palaima. 
Tremtis yra tragedija, kurioj 
galima nepalūžti, jei kursim ir 
kūrybos našume (kūrėjai ir vi
suomenė) vieningai bei ryžtin
gai bendradarbiausim. Tai da
barties mūsų tautos brangiau
sias kapitalas, kuriuo gyvens 
mūsų kartų kartos.

Tremtis mano atžvilgiu? Ra
šytojai, turinčiai šeimą, pir
miausia tenka jai pasišvęsti; 
dirbant dar už šeimos ribų, ne
būtų laiko motinos, žmonos, ra
šytojos pilnam pašaukimui. 
Ačiū Dievui, mano šeima nuo
širdžiai tai įvertino, atsisaky

dama daug ko, kas matoma 
prabangioj šio krašto vitrinoj.

— Ko galima laukti iš Jūsų 
plunksnos artimiausioje ir to
limesnėje ateityje?

— Poezijos ir prozos žanruo
se turiu nemažai išbaigtų met
menų. Stengsiuos neapvilti tų, 
kurie myli, skatina ir ugdo mū
sų kūrybą. Premijų organiza
toriai, ypač mecenatai ir pasi
šventę knygų leidėjai, uolūs 
skaitytojai yra šių dienų pa
vyzdingi knygnešiai. Daug ir 
nuo jų priklausys, ką ir kiek 
galėsiu viešumon pateikti arti
miausioj ir tolimesnėj ateityj.

— Kokiais jausmais sutikote 
žinią apie savo laimėjimą?

— Sausio 20 d., prieš 12 vai. 
dienos metu, rašyt. Antanas 
Vaičiulaitis, Maironinių Metų 
poezijos konkurso pirmininkas, 
pranešė, kad mano “Rudens 
sapnai” laimėjo premiją... Už-

A. MONČYS RITMAI

plūdo gilus džiaugsmas. Vyro 
ir sūnaus tuo tarpu nebuvo na
mie. Dukrelė negalėjo grįžti iš 
kolegijos. Tą dieną pietums, 
laukėm vienos šeimos. Seniai 
matėmės, ypač buvo įdomu pa
matyti jų vienų metų sūnelį, vos 
pradėjusį pirmuosius žingsnius. 
Vėliau paaiškėjo, kad atvyks 
dar vienas svetys. Šeima ir sve- i 
čiai nežinojo apie mano daly
vavimą konkurse. Galvojau, 
kaip čia geriau saviesiems ir

svečiams tą nepaprastą naujie
ną pranešti.

Grįžo vyras ir sūnus. Atvy
ko mieli svečiai. Ir naujiena ne
trukus paaiškėjo, — baigė sa
vuosius atsakus Laureatė. Nors 
ir paaiškėjusi naujiena, tačiau 
čikagiečiams vis dėlto bus Nau
jiena, kai kovo mėn. 24 d. pre
mijų įteikimo vakare šiemet re
gėsime net du — romano ir po
ezijos — laureatus ir jau at
spausdintas jų knygas.

rpt.

LIGA IR VAISTAI
(Ne vieną kartą šioje vietoje daugumos auga ne tik blogi

buvo pasakyti geri žodžiai mū
sų lietuviškojo, ypač akademi
nio jaunimo adresu. Po to vis 
tekdavo nugirsti ir kitokių kal
bų, sakančių, kad viskas neat
rodo taip optimistiškai, kad

lietuviai, bet ir. menki ameri
kiečiai. Man dar neteko sutik
ti lietuvio studento, tobulai 
valdančio anglų kalbą. Atrodo, 
kad jaunimo apatija ir kitur 
tuntinėja; nesidomi jis nei pa-

komplimentai. skiriami visu- čios Amerikos geresne litera-

ANTANAS LIUTKUS, Prancūzija

SIAURIETISKAS LIETUVIS PARYŽIUJE
Skulptoriaus Antano Mončio kūrybiniai laimėjimai

Šiandien Antanas Mončys yra 
vienas iš plačiausiai žinomų lie
tuvių skulptorių. Mončys gyve
na ir kuria Paryžiuje, pasauli
niame meno centre, kur jis ir 
buvo meno kritikų pastebėtas 
ir pripažintas. Jo skulptūrų 
vertė diena iš dienos kyla. 0 
jo prigimtas talentas, darbštu
mas ir energija nuolat veržia
si į naujas temas ir formas. 
Tai yra tikrai nepailstantis 
naujų skulptūros kelių ir formų 
ieškotojas.

Dėmesys kompozicijai ir 
visanai

Mončiui skulptūroje svar
biausią rolę vaidina forma. 
Jam nesvarbu, ar ta forma yra 
abstrakti ar neabstrakti. Ta
čiau jam labai svarbi formų 
kompozicija. Mončys kreipia 
ypatingą dėmesį į tai, kad de
talės nedominuotų visumos. Is
toriniu atžvilgiu egiptiečių ar 
romaninė skulptūra buvo tiks
lesnė negu vėlyvesnė, kuri pra
dėjo įsivesti detales, arba mo
dernioji, kuri kartais primena 
tik molio drabstymus. Pati for- 
ma Mončiui turi turėti savo 
pradžią ir užbaigą — reiškia, 
turi būti išlaikyta savo visu
moje. Tas pats principas liečia 
ir skulptūros tuštumas bei sky
les, kurios pas Mončį turi taip
gi savo formas bei kompozici
nius išdėstymus. Visa tai skulp
tūroje labai reikšminga.

Nemažesnės reikšmės Mon
čys skiria taipgi pačiai medžia
gai, kurioje kuriama skulptūra. 
Yra siužetų, kuriems ir pildyti 
ir atitinkamai minčiai išreikšti 
turi būti parenkama irgi atitin
kama medžiaga. Pvz. jo “Vel
nias” yra iš bronzos. O tas 
pats siužetas visai netiks ak
meniui ar medžiui.

Medžiaga ir idėja

Kiekviena medžiaga turi sa
vo ypatingą charakterį, kurį 
reikia suprasti ir pritaikyti prie 
siužeto. Pvz. granite negalime 
kalti visokių smailių iškyšulių, 
kuriuos galima tačiau išgauti

šokis iŠ vario. Nors praktiškai tas

mai, priklauso tik mažam jau
nimo procentui. Todėl šį kartą 
čia ir spausdiname šia tema 
kiek šaltesnį ir kritiškesnį pa
sisakymą, atėjusį iš paties 
akademinio jaunimo. Red.)

A. Mončys darbo metu Paryžiuje

plonybes galima būtų kartais 
ir atlikti, bet dėl medžiagos tra
pumo smailumuose, šitai atro
dytų nerimta ir nepastovu. Iš 
kitos pusės, medžiagoje pats iš
pildymas turi būti atliktas lais
vai, kad galima būtų išreikšti 
savo idėją be jokių techniškų 
kliūčių.

Visa tai yra pilnai išspręsta 
Mončio skulptūroje. Jo kūry
boje yra akivaizdi jam rūpima 
architektūrinė konstrukcija ir 
psichologinė skulptūros koncep
cija. Nors kai kurie jo sukurti 
dalykai ir neturi įprasto žmo
giško pavidalo, visgi juose pa
silieka ir atkurtasis tam tikras

psichologinis momentas. Ta 
prasme Mončio skulptūra visuo
met pasilieka žmogiška, nors 
iš pirmo žvilgsnio šitai gali bū
ti ir nepastebėta.

šiaurietiškas lietuvis 
Šiaurės tautos, kurių tarpe

irlietuviai (išskyrus liaudies re
ligines skulptūras), nėra tur
tingos skulptūrinėm tradicijom, 
nėra skulptūros raidos, kurią 
turėjo graikai, italai, prancūzai, 
vokiečiai. Bet nežiūrint to, Mon 
čio skulptūroje jaučiasi lietu
vio - šiauriečio dvasia: ramu
mas, tvirtumas, stabiliškumas.

(Nukelta į 2 psl.)

Apsiblausęs tremties jauni- skaitymo

tūra, nei muzika, nei menu. 
Nors ir supažindintas mokyk
lose su iškilesnėmis knygomis, 
mūsų jaunimas greitai vėl di
džia dalimi grįžta prie televi
zijos ekrano ir best - selterių

mas sirguliuoja (išskyrus, gal Mūsų studentijai verkiant
būt. nedidelį skaičių partiza- 1 reikia vaistų, stiprių vaistų, ir 
niškų užsispyrėlių) labai pa- &reit jų reikia. O šie vaistai
vojinga apatijos mieglige. 
Niūniuojant nuobodžią kasdie
ninės rutinos lopšinę, moder
nus gyvenimas nuslopina veik
liausias mūsų ypatybes ir svai 

poilsiaujančias 
smegenis ramiu, nesimainan 
eiu šnarėjimu.

ūtų kaip tik nuodugnesnis su
sipažinimas su visais plačiai
siais kultūros reiškiniais: mu
zika, menu ir literatūra. Bet 
reikalingos jau adatos, nes

&ma poilsiaujančias mūsų dauguma dabartinių lietuviš
ko jaunimo organizacijų, žvel
giant į jų šiandieninę būklę, 
sunkiai ryžtasi radikalesniam 

Čia ir slypi visa mūsų jau- užmojui. Tapę grynai sociali- 
nimo nutautėjimo, gal geriau nėmis karuselėmis, jos patrau- 
apsilcidimo, priežastis. Mes jęįa narius tik bičiuliavimosi 
esame virtę tik pasakėčios siurbliu, ir jų veikimas dažnai 
avių pulku, besiblaškančiu tuš- neprašoka šokių salės ribų. 
čių ir vienadienių polinkių ver- Jeigu dar kartais organizacijų 
petuose. Vyresnioji karta daž- įr būna paruoštas koks nors 
nai mus kaltina lietuvių kai- minėjimas arba koncertas, jį 
bos užmiršimu, o mes, vietoj sužlugdo tai reklamos stoka, 
rimto susirūpinimo, problemą taj prasčiokiškas prisistatymas 
lengvai issprendžiam, atsikirs- visuomenei, tai mažas besido- 
dami, kad, girdi, tėvai mus minčių skaičius. Deja, netrūks- 
niekad ant kelių nepasodino, ja reklamų srovės nei rengia-
niekados apie Kęstutį ir Vy- moms puotoms, nei triukšmin- 
tautą nepapasakojo. Gerai, gal g;ems mugiškiems sulėkimams. 
tada jie ir buvo kalti, betgi jr čia jau susigrūda pilnutė- 
dacar. kada jau mes patys pa- lės salės susipratusio, apsišvie- 
kankamai esame subrendę kie- tusio jaunimo. Ir lyg stebuk- 
tam studijų suolui, vargu ar jas pilkumos grandinėn įsiter- 
ta tėviškoji rankelė gali būti pė visai kitu lygiu ir visai ki- 
kalta ir viską lemianti. Man tomis dimensijomis praėjusio 
atrodo, kad vaistai ir daktaro savaitgalio Daukšos minėji- 
adresas mums yra gerai žino- mas, ruoštas Pedagoginio Li- 
mi. Tai ko gi mes atidedant tuan'stikos Instituto studentų, 
tokį pravartu vizitą; vos de- j Dieve, duok, kad tai būtų re- 
šimtis studentų rūpestingai Į nesanso pradžia.
lanko Chicagos Pedagoginį 
Lituanistikos Institutą.

Labai paprastai — mūsų są
žinių dar nekamuoja plintanti 
apsileidimo liga, ir tol mes 
vizitą atidėsim, kol bus jau 
per vėlu: visai atrofuosis pas
kutinis individualizmo raumuo, 
o suledėjusius mūsų sąnarius 
galutinai sutirpins tik kaitri 
iškylų saulė arba pamišęs tvis
to gvojimas.

Mes nekalbame lietuviškai, 
nes tingime rodyti bent ma
žiausias pastangas šiam svar
biam tikslui, teisindami savo 
elgesį neva modernizmo, kos
mopolitizmo sąjūdžių argumen-

Konkrečiai siūloma:
1) kad dabartinės studentų 

organizacijos nedelsdamos pa
gyvintų kultūrinę veiklą aka
demijomis, minėjimais, koncer
tais .^teratūros vakarais;

2) kad studentų organizaci
jų veiklieji nariai pasižymėtų 
ne kokių Naujų Metų išvaka
rių linksmumu arba puikiu 
tuščios statinės dugneliu, bet 
reikštųsi talkinimu taipgi visai 
lietuviškajai ir nelietuviškajai 
spaudai, supažindinant skaity
toją su lietuvių ir kitų tautų 
kultūriniais pulsavimais;

3) kad atsirastų studentuose 
meno mėgėjų sambūriai (jautais. Bet žvarbią teisybę paša- » . . . . • ., . • v \ , , nų rašytojų, tapytojų, artistų,kius, mus jau erzina bet koks .. ’ . . i X Y., ., . ,, ., muzikų ir t. t. ) uztikrinan-darbas kilnesnio idealo reika

lui. Ir taip iš mūsų studentų į
muzikų ir t. t. ),

(Nukelta į 2 psl.)
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šiaurietiškas lietuvis
PARYŽIUJE i

(Atkelta iš 1 psl.)

si amžinybėje, kiekvieno mo- ryšių žmogus niekada negali stebint jo «pęziciją, galima nu- 
mento veiksmą daro lyg inves- pasiekti to brangaus tikslo — statyti,*kadai žemės rotacija, t. 
tavimą su toli siekiančiais di- pastovios taikos su savimi, Die-
videndais. Žinojimas, kad žmo- vu ir savo artimu”.

Pasaulinės parodos metu 
Briusely, kritikų buvo pastebė
ta ten išstatyta Mončio skulp
tūra “Vaikas su cukrumi”. Tai 
buvo labai moderniškos kon-

_ , « . , . . cepcijos darbas, pilnas tobulo
aką. Ypač Bachą, kur,s jam ,eehniškt> išpildym0 Mončio 
teikia tikro ,kvėpimo. Simfom- darbuoae visus stebina nuošir. 
jų garsai pavirta formomis ir dumo dž,ugina []u0
jų ritmas su aro tam rą Įa,jnįs atsinaujinimas, šitai yra
skulptūrinę ekspresiją,. kuri po charakteri visiems autentiš.

Visi kritikai iš jo darbų jaučia 
ir nustato, kad jis yra iš šiau
rės.

A. Mončys labai mėgsta mu-

skulptoriaus kaltu įgyja mate
rialines formas, pilnai atitin 
kančias šio laiko dvasiai.

k'ausiems menininkams.
Kada tik Mončys dalyvavo

kurioje nors bendroje parodoje, 
jo darbai visuomet buvo kriti
kų pastebėti ir priskirti prie 
geriausių. Paryžiaus menininkų 

ozas “Arts”, rašydamas 
apie nepriklausomųjų dailininkų 
“Salone” vykusią parodą, ku- 

Jean Bouret rašo: “Panašus rioje dalyvavo 4.000 dailininkų, 
į katedrų skulptorius yra Mon- vis dėlto iš jų išskyrė Mončį. 
čys, savo kūryboje ieško pu- Kai Mončys baigė kalti Laono 
siausvyros tarp plastikos ir bažnyčiai Kryžiaus kelius, 
emocijos. Jis vėl atidengė dide- Reimso laikraštis “Union”, ra
lius skulptūros ritmus. Tarp vi- šydamas aDie pabaigtuves — 
sų jaunų “Paryžiaus mokyk- savotišką parodą toje bažnvčio- 
los” (de l’ecole de Paris) skulp- je. parašė:
torių, Mončys, be abejonių, yra “Tie Mončio darbo Kryžiaus 
tas. prieš kurį atsidaro trium- keliai verti pamatyti, nes tai 
falinis kelias”. yra žymus nauios mokyklos pa-

Jacque Delpeyron išleistoje vyzdinis darbas, kuris išliks il- 
monografijoje apie mūsų skulp- gai..” Ir toliau straipsny dar 
torių sako: “Mončys, tapęs pa- pažynrma, kad Mončio moder-

Prancūzai apie Mončį

Prancūzuos ir Paryžiaus ži
nomiausi kritikai apie Mončį c^..‘c” 
yra pareiškę geriausių atsilie
pimų.

A. Mončvs Minia

gus gali pasirinkti tarp gero 
ir blogo, turi jį traukti artyn 
prie Sutvėrėjo. Toliau, turi žmo
guje aušti, augti suvokimas, 
kad jo išlikimas čia ir amžiny-

y. sukimasis aplink savo ašį, 
yra lėtesnė ir kada greitesnė. 

J. Pr. Stebint mėnulį radaru, gali
ma nustatyti žemės rutulio dy
dį, nes kai žemė sukasi, tai ats
tumas tarp radaro stoties ir 
mėnulio nuolat kinta. Tą kitimą

Šiaurės žvaigždžių 
pasikeitimai

Prieš 4700 metų Šiaurės galima išmatuoti su didele pre- bėje daugiau priklauso nuo žvaįg.dė buvo
ne dabartinė, o cizija. 

viena iš Drakono žvaigždyno 
žvaigždžių, vadinama Thuban. ~~
Už 12000 metų šiaurės žvaigž-

tampraus ryšio su dvasiniais, 
kaip su moksliniais dalykais. (A. R.)

Gilus V/erner von Braun 

įžvelgimas į visatos mįslę

Mūsų sprendimai, neginčija
mai, paveiks ateities įvykius, dės pareigas perims šviesioji 
Aplink mus esančioji gamta Vega, matoma vasaros vaka 
dar vis turi daugiau neišspręs- rais Lyros žvaigždyne, 
tų, kaip išspręstų paslapčių.
Tačiau mokslas jau yra apval- 
dęs pakankamai jėgų žmoniją 
nunešti arba į aukso amžių, ar
ba mus sunaikinti, jeigu blo-

P. SILtiKli, ti. P.
Orthopvdaa. Pruteslstas. 

a pa ratai-Protezai Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom*

(Arch Supports) Ir Lt.
_ _ . Vai. *-* lr Šeštadieniais 9-1
Žemės rotacija ir mėnulis okthophhjos technikos lab

Mėnulio judesys gali būti ,63v^) ^5* 1 U1
taip tiksliai apskaičiuotas, kad Tel. PRospect 6-5084

gis triumfuos.

Religijos vadovaujanti etinė 
mintis yra ryšiai, kurie gali iš
laikyti mūsų civilizaciją. Be tų 
religijos vadovaujamų etinių

rei. oflAo PO 7-6000. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai.: Kasdien nuo 1—4
Iki « v«l Tr.či.d tr *A*t uždarvta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINftS LIGOS 

2745 U’est 691 h Street
Priešai* Av Kryžiau* ligonine 

V AL.: Plrmad.. antr.. ketv.. penkt 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 4-8 vaL ▼. 
»-*•-. ----- - - Tr-čiadtenlata 1»lr 8 I ŠeStad nuo 2-4

Telefonas: GRovebtll 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ I.IGŲ SPECIALISTO

PRTTAIKO AKINIUS 
2422 We«s( Marųuette Road

9 v v pagal

0R. 1. . K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 South Kedzi.» Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą

D6! valandos skambinti telefone Valandos: 9—12 Ir 7 .. ....
HEmloek 4-1582 nuo 2 fk! 9 v p. p ’usitarinia Išskyrų. trečiadienius. nt 
kasdien Išskyrus frečisd I- s»Sf-,d daryta

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ NOSIE? TR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AK IMUS 

285? IVest 6Srd Street 
Val.: kasdien 10—12 vai Ir 7—9 v 
žak. šeštadieniais 10-—1 vai. Trečia- 
llenl uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Tel.: Ofiso 217-0400: Namu 737-137"

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS

7S6 35th ?free»
(Kamp. 35-ta ir Halsted). 

Valandos: vak. 6-9. šeštad. 10-
Trečiadieniais susitarus.

Dienos metu telef. CA 3-5010
Dr. Werner von Braun. direk- pripažintų Aukščiausio Proto________

ryžiečiu, sugebėjo nepasiduoti niška skulptūra neįveda jokios torius Erdvių Skridimo Centro už šios visatos esimo, kaip sun-1 Re» hf. 0-1070.
jokiai įtakai ir nuolat tobulėti, erezijos, kaip tai yra atsitikę Huntsvillėje, Alabamoje, dien- ku būtų suprasti teologą, kuris DR. K. G. BALUKAS
Jo kūryboje nėra nieko konfi- Belgijos moderniškose bažny- raščio “Chicago’s American” paneigtų mokslo pažangą Žini-1 akušerija ik moterų ligos
dencialaus. Jo skulptūros figū- čiose. bet, priešingai, atitinka priede “American Węeklv” va- ja (mokslas) ir religija toli nuo PulaskI Rd. (Cravvford
ra yra užkariauta erdvės vieta. Iiturg:jos reikalavimams ir pa- sario 10 d. numeryje išspausdi- to. kad būtų nepriklausomos ar Medinai BnildinsL te). f.F 5-6446

no savo straipsnį “Mano tikėji- priešingos jėgos: ne, jos yra se- M^ibinM^Mr’s.oooVVisur jaučiasi nepaprasta kū- brėžia šventumo jausmą, 
rybinė galia. Jis kiečiausiame 
granite, vary ar pliene yra iš
reiškęs meilę ir skausmą, aist
rą ir ilgesį, vargą ir šaltį. Jo

Mcačys jau pažįstamas 
amerikiečiams

i mas”. Šiame įdomiame pareis- serys. Ir mokslas, ir religija 
i kime jis sako: siekia gražesnio pasaulio. Kai

“Dvi galingiausios jėgos, da- mokslas siekia sukontroliuoti 
gamtos jėgas už mūsų, tai re- 
l’gija kontroliuoja gamtos jė
gas mumyse.

Kai mes daugiau ir daugiau 
patiriame apie gamtą, mes da
romės giliai paveikti ir nusiže
minę, matydami tvarkingumą 
ir neklystantį tobulumą. Mūsų 
besiplečiantis visatos įstatymų 
žinojimas įgalino mus iš jų na
tūralios aplinkos žmones pa-, 
siųsti į ypatingą naują aplinką 
tolimosiose erdvėse ir juos sau
giai sugrąžinti į žemę...

Vienas rusų kosmonautas, po 
savo skridimo aplink žemę, tie
siai pareiškė: ‘Visą dieną ati
džiai dairiausi savo skridimo

Prieš porą metų Mončio dar- 
kūry-oje, lyg veidrodyje, atsi- bų kolekcionieriai - amerikiečiai 
spindi visų mūsų troškimai. Bostone buvo suruošę parodą.
Kiekvienam savo kūriniui Mon- The Christan Science Monitor 
čys suteikia slaptą energiją ir ,june 36 1981) ir Boston 
nepaprastą grožio spinduliavi- Herald (June 18. 1961) Doro- 

\ '' thy Adlon parašė labai gerą
Mončio parodos Monte Carle tos parodos įvertinimą. Ameri

ką globojo Monako princas Re- kietjs Edward F. Rey, rašyto- 
nier) proga, pasaulinio masto jas. baigęs Princetono univer- 
rašytojas Daniel Rops (Pran- sitete literatūrą ir Harvarde 
cūzijos akademijos narys) rašė: meno istoriją, savo knygoje 
“Antano Mončio iškaltos skulp- ap:e XX amž. skulptūrą Mon- 
tūro»; jų vertė ir modemiškas čiui paskyrė 4 puslapius su 
originalumas jau yra aukštai iliustracijom.
įvertinti. Jau gausūs muziejai Daug Mončio darbų yra žy- 
ir privatūs kolekcionieriai turi mių asmenų kolekcijose Euro- 
Mončį savo kolekcijose. Jis pa- poje ir Amerikoje. Iš žinomiau- 
darė .naujas “Gargouilles” Me- sių A Mončio darbų paminėti-
tzo katedrai, Laono bažnyčiai na “Žvejys” Soissono muziejų- bar nubrėžiančios mūsų civili- 
kryžiąus kelius, etc.” je. Metzo katedros “gargauil- zacijos jėgas, yra mokslas ir

Dr. YYerner von Braun

Ofise*: 3148 W «3r<1 Street
TrĮ : PRospecr 8-1747 

Re7lil.: 324 4 VVe*t 6fltb Place
Tel.- REpnhUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: KasdieD nuo 1 Iki S: treč 
uždaryta. Antrad lr penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. SSrd Street 
Kampa* 62-čloa lr California

Vai. kasdien nuo 8—8 vai. vak. 
Sešt. 2—4 vai

Trečlad lr kitu laiku paga. sutarti. 
Ofiso telef. 470-40-42 

Kez. VVAlbrook 5-304*

OR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. IJberty Street, 

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

metu, bet nieko ten nepamačiau Į rel ofteo HE 4_M4#

Jo darbus labai taipgi pui- les”, Laono bažn. šv. Juozapas, religija. Mokslo keliu žmogus ė vaikiškas.

nei angelų, nei Dievo’. 
Šitoksai lėkštas galvojimas

kiai įvertino ir kitas žymus me- Dievo motina ir Kryžiaus ke- veržiasi daugiau pažinti šutvė- Žmogaus skridimas į erdves 
no kritikas I P. Crespelle. liai, St. Gilles uosto aikštėje rimo paslaptis, religijos keliu ėra nuostabus atsiekimas. Bet 

O I. C. Verots rašo: Mončys “Gaidys”, “pranašaująs” žve- — ieško pažinti Sutvėrėją. Nei teatvėrė mums tik mažas 
yra poetas... jis priklauso tai jams gerą orą. Berniukas su viena iš tų šakų neveikia ne-, dureles žvelgti į erdvių baugų 
Paryžiaus mokyklai, kuri ver- cukrumi. Pelikanas, Velniaus, priklausomai. Man sunku būtų didingumą. Mūsų žvilgsnis pro 
žiasi pusiausvyron tarp plasti- Andre Gide, Kristus, Kinietė, suprasti mokslininką, kuris ne- i didžias visatos pa-
kos ir emocijos. Bet kokia me- _______________________________________________________
džiaga jam yra paklusni. Ir net 
švinas pasiduoda Mončio išraiš
kos tyrumui, kas suteikia skulp
tūrų visumai tokią išraiškos jė
gą, prieš kurią niekas negali 
atsispirti ir likti abejingu”.

LIGA IR VAISTAI
(Atkelta iš 1 psl.)

tys mūsų jaunų talentų kūry
bingą brendimą.

Šių visų sričių jėgos trūku 
mas jau aiškiai pastebimas jau 
nimo periodinėje spaudoje, kur 
redakcijoms beveik neįmano
ma surankioti net minimumo 
geresnės rūšies straipsnių. 
Reikėtų atkreipti ypatingą dė
mesį ir į jaunimo teatrą, ku
rio, galima sakyti, visai nėra. 
Tai būtų nepalyginama proga 
lietuvių išeivijos kultūros vys
tymuisi ir puikus ugdymas 
ateities lietuviškosios šviesuo
menės,;-teatras gi visos tauti
nės ,-kultūros sintezė, apimąs 
ir meną. ir muziką, ir litera- 
tūrą.f

Ir tik šito pasiekus, tik vėl 
atbudus jaunatviškam kūrybos 
ir įkvėpimo ūpui jaunime, pa
gyvės ir visos lietuviškos išei
vijos dvasia.

Margis Matulionis A. Monry» Gyvulio galvos skeletas

slaptis tik sustiprina mūsų ti
kėjimą į Sutvėrėjo tikrą buvi-

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJA? TR CHIRURGAS

1407 So. 4Ptb Court, Cicero
‘reč lr šeš-

Tei. REllance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTU K

U 'et n vis gydytojas )
GYDYTOJA? «R CHIRURGAS 

3925 W 4 59th Street 
Vai. Plrmad.. antra., ketvlrtad lr 
penkt-jd. nuo 1—4 p. p.. 6:20-8:30 
vai vak. Seštad. 1—4 vai., trečlad 
iždą ryta

l'el ofiso Ir buto Ol.ymplc 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYP-vTOIAS IR CHIRURGAS

, 4*t3> VV 15th Street. Cicero
Kasdien «—S vai. ir 8—8 vai. vak..

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 1? 1kl 4 popiet

kitu lalkn susitarus telefonu 
Telef. REpublic 7-2296.

DR. ANT. RUDOKAS, Oot
Tikrina akis Ir pritaiko aklnioa. 

keičia stiklus ir rOmus
4455 S. California Avė.. Y A 7-7X81 
▼AL.: 10 ryto Iki 8 vak.. treClan
uždaryta. Seštad. JO v. r iki z y. u

Rezid. Tel. PR 9-0730
DR. L SE,BŪTIS

Inkstų, pustės ir šla|Minio takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 So. VVestem Avė., tel. 
C R O-OO91: 392 E. 1591h SL. Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383: 30 N. Mi- 
cliigan Avė.. Sukę 808. tel. CE 0-7704 

Valandos pagal susitarimą.

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
S44* So. Pulaski Rd. Tel. LV 9-6778 
arba < 5542 S. Cicero. Oak Forest, HL

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. fiSrd Street 

Ofiso tel. RFliance 5-4419 
Re*, tel. CRovelilll 0-0017

Valandos- l-S p m ir 8-8 p. b, 
Penkt. tik 1—S p p.

Trečlad tr išeštad pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTF

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635 
Tikrina akis ir pritaiko akintus

VLsual Training — Contaet Lenses
Plrmad.. kety,iil(l:S<> v. r. — 7 p. » 
antrad.. penkt. 10:80 - 

šešt. 10:30 v

Ofiso telef LAfayette 3-3210. jei i 
neatsiliepia. šaukti KEdzie S-28<3

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai

Treč. uždaryta.
r ’ rs ~ * 9 ‘r. — 5 p. p.

Ofiso telef. Cl.iffside 4-2890 
Rezi<l. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4644 So Ashland Avenue 
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija----- --- —k/VTfc/lVk UUU -- 5 vai Ueln j , «AIKIJO
’ak- antr.. ketvir. 6—9 vai ’aI®ndoą kiekvieną dieną 2 — 4 *,

Trečiadieniais tik susltarua 6 8 val vak - -

DR. IRENA KURAS
v*1, v»k. Trečiadieniais lr 

ga1dlsuihfl j už<Ja7ta, Priimama 
'.v. 1tar mą šeštadieniai*V. IKI 5 V. v

•ek-

nuo 2

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KTDfKIV TR VAIKŲ

LIGŲ
SFECIALISTfi 

MED1CAL BŪT LD INO 
7156 South Wfstern Avenue 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktad.
v 1 ketv 1 4 vakar 7-9. nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo J*1- PRospect 8-1223antr.. pe^ki. ^-5 treč.' ir šešt. tik 6 ▼ — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo vai.:

rcs. HE 4-3324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street

susitarus.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisą v Ir rez. 2652 W 59th St, 
o ar pu 8-6677

11 vai. ryto - 1 vai.' Pen^t. 'nuO 2^ 4 ?ntr‘ *

Tel. ofiso HE 4-5768; Ree. Hl 6-3236

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr.. ketvlrt. 2-9
mą. Ribotas žmogus negali su-* Beniui. 10 v. r. iki i p. p. Ligonius
vokti Dievo visur esimo, visaži- Prthpa pagal susitarimą.___________

nojimo, visagalybės ir begaly- • oftao 947-1903, Namų pr «-«9«o
bės. Bet kokios pastangos pa
vaizduoti Dievą, susiaurinti Jį 
iki mūsų nuovokos, apibūdinti 
jį mūsų kalba — tik mažina Jo 
didybę.

Aš randu geriausiu dalyku —I 
priimti Dievą tikėjimo keliu 
kaip išmintingą valią, tobulą 
savo gerume, patirties pasauly-

DR. L DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PECIALTB® — NERVŲ IR 

EMOCINS8 LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

vai. ryto iki S vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2318

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMO

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

Tel. — PRospect 6-7773 
plrmad. lr ketvlrtad 1-4 p p 

5-8 v. v.

__ . ir nuo 6 Iki Sv. Sešt. 2—4 v. popiet lr Mtu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Valandos pagal susitarimą. 
Priiminėja ligonis tik susitarus —

nuo 1 iki 9 v. v. pirm., antr., ketv. 
į ir penkt. Susitarimui skambinti dar- 
I bo valandomis ir šešt. nuo 1 v. tel. 
HE 4-2123, neatsili-pus GI 8-6195 
arba GI 8-filSS. Treč.. šešt. ir sekm. 

Į uždaryta.

Vai
! tntrad lr oenktad

Re*. GI 8-0873

DR. W. M. EISIR-EISINAS
AKCAERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

je karkart pilniau atsisklei- i 6182 So. Kedzie 
džiantį šimtmečių bėgyje, kai valandos pagal susitarimą Jet •• 
didėja žmogaus imlumas su- į *tsuiep»a skambinti mi t-oeoi 
prasti. - | ofiso he «-i4i4. r®*, re 7-«M7

Savo dvasinę paguodą aš ran-j Qga g, GAIŽIŪNAS 
du sąvokoje, kad Dievas yra j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
tėvas. Savo dorovinio elgesio Į Speolalybč akušerija tr oaoterą Ugos 
gaires randu sąvokoje, kadi 2454 Weet 7l«t Street 
žmonės yra broliai. Dabar moks, vai. 
lininkai tiki, kad niekada gam
toje nėra sunaikinama medžia
ga. Net ir mažiausioji dalelė 
negali išnykti be pėdsakų. Gam
ta nežino išnykimo, o tik pasi
keitimą. Argi Dievas galėtų 
reikšti mažiau dėmesio savo kū
rybos viršūnei — žmogaus sie
lai9

Kiekvienas žmogus gauna gy
venimo dovaną ant žemės. Ti
kėjimas, kad po, palyginti, trum 
po švystelėjimo per 70 metų fi
zinio gyvenimo žemėje, žmogaus

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
* ‘ kasdien 1—t lr 6—B vai vak 

Seštad. 1-4 p. p. 
rrečladienlals uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vidaus Ir vaiką Ilgos 
2737 ypegt 7 lst Street 

V AL.: kasdien nuo 6-2 vak. rak. 
Seštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Ligonius priima pagal susitarimą. 
DM ofiso Ir res WA 5-9017

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — re*. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKšA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
vaikų ligos 

2*56 W«sl «3rd Street
Vai.: Plrmad Ir ketv nuo S Iki

, . „„1- ’ •; antrad ir penktad nuo 4 Iki 8dvasinis buvimas be galo tęsia- ,,*, „,IA , ,,, < ...

Ofiso HE 4-1818, Re*. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybč — vidaus Ugos 
2454 West 71«t Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-2 v. v. 
fte«ad. 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniai, uždaryta

Telefonas — GRovebtll 6-3833
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Spedaly M: A K I’ftERI J A Ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: l Iki 4 lr 6 iki 3 

Šeštadieniai* 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta 

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

DR. JULIA MONSTAVItIDS ; Seštad." nuo 2 iki*^."Treč*’lr*Laė 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

tik skubiais atvejai* ir susitarus*™

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PL'IImnn 5-6766 
Namy: BEverly 8-3946 

Pri6m vai.: kasdien 6-8 v. v.. SešL 
1-4 v p p., trečiadienj — uždaryta

rel. Ofisų RE 7-8818

DR. ALBIRA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
šeštadieniais 10-12 valandos 

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — Cit 6-3491

DR. AL RAfcKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Arehsr)

VAI. kasdien nuo 1 Iki 2 va), vak 
■* •’ tik natt.rH

Tel. ofiso PR 6-6146. res. HE 4-3166
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 We%t Marąuette Road

Vai nuo ž iki 4 v v Ir 7 Iki I v. ▼. 
Treč. lr šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
rel. orteo CA 6-0257 re*. PR.6-6669 

Rez. 6600 So. Artcatan Aveaue
Vai.. 11 v ryto Iki 2 v p.p., 4-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susiieidui
I (Emereency). šaukite telefonu -
434 6967 nuo 2 valandoe po pietą 
ligi 5 valandoe ryto kasdien



MASINIO SUNAIKINIMO NUOGĄSTIS
Mūsų laikų taika yra tik “su

gyvenimas su bombomis ir ra
ketomis.” Atominės bombos, tar 
tum tikras Damoklo kardas, 
dabar kabo ant visos žmonių 
giminės.

Werner Mialki, Berlyno Uni
versiteto Branduolinės Fizikos 
Instituto Direktorius, Vokiečių 
Atominės Komisijos narys ir 
“Branduolio Technikos’’ žurna
lo leidėjas, atspausdino vieną 
pranešimą: “Branduoliniai gink
lai”. Tas pranešimas kelia ir 
mūsų susidomėjimą, nes bran
duoliniai ginklai niekam neda
rys išimčių.

Rusų atominiai sprogdinimai 
sukėlė pasaulio viešumos pla
tesnį susidomėjimą branduoli- 
įniais ginkalis. Bet žmonijos 
“atominių bombų” samprata 
,yra dar labai menka.

ą “Atominės bombos” pavadini
mas neturi didelio tikslumo. 
Atominės bombos pagrindas nė
ra atomų apvalkalo arba. ekst- 
ranuklearinės reakcijos. Atomi
nės bombos esmė yra branduo
lio arba intranuklearinės reak
cijos. Tur būt kiekvienas žmo
gus pažįsta paprastas arba kon- 
vencionalines bombas ir supran
ta jų sprogimo jėgą. Bet mūsų 
žmonės turi labai nedaug su
pratimo apie nuklearines re
akcijas : branduolių susiliejimo 
ir skilimo procesą. Šitas straips
nis nori apie tai paskleisti bent 
truputį šviesos.

4 Nuklearines arba branduolio 
reakcijos atpalaiduoja milžiniš
ką energiją. Nuklearinė energi
ja yra milijonus kartų didesnė 
kaip atomų apvalkalo energija. 
Mažas nuklearines masės kie
kis turi milžinišką sprogimo 
jėgą. Konvencionalinės bombos 
tam toli gražu neprilygsta.

Nuklearines bombos principe 
Sudaro keturis tipus:

1. Branduolių skilimo bom
bos (“paprastoji” atominė bom
ba) ;

2. Branduolių susilydymo bom 
bos su branduolių skilimo de
gikliais (fuzijos bombos, hidro- 
geninės bombos);

3. Kombinuotos branduolių 
susilydymo ir branduolių ski
limo bombos (fisijos - fuzijos - 
fisijos bombos, “trijų fazių” 
branduoliniai ginklai, klaidingai 
vadinami hidrogeninėmis bom
bomis) ;

4. Paprasti sprogstamieji svie

DR. VI-ADAS LITAS

diniai, pripildyti radioaktyvių 
medžiagų, panašiai kaip duji
nės granatos. Sviediniai radio
aktyviomis medžiagomis gali 
apkrėsti didelį žemės plotą.

“Neutroninės” bombos šį kar
tą paliekamos nuošaly.

Branduoliniai sprogimai yra 
milijonus kartų stipresni, kaip 
to paties kiekio cheminių me
džiagų sprogimai. Sprogimo 
galios palyginimui dažniausiai 
naudojamas Trinitrotoluolas (su 
trumpintas pavadinimas TNT f. 
Vienos tonos TNT sprogimo ga
lia yra žinoma iš patyrimo. 
Skaičiavimas ir patyrimas štai 
ką rodo: Vienas kilogramas 
Urano sprogimo metu išvysto 
tą pačią jėgą kaip 20,000 to
nų Trinitrotoluolo. Vieno kilo
gramo nuklearinė bomba yra 
vadinama 20,000 tonų TNT 
bomba. Kitaip ji vadinama 20 
kilotonų bomba. Šimtas kilo
gramų Urano yra dviejų mili
jonų tonų TNT bomba. Šita 
bomba turi kitą pavadinimą: 
dviejų megatonų bomba.

Branduolio skilimo bombos 
sprogime ne visas Uranas ar
ba Plutoniumas suskyla. Veiki
mo laipsnis nėra labai geras. 
Bet vis dėlto tik sunkios trans

1

Kultūros virto griuvėsiais ir be atominio karo. Heros šventykla Delos saloje, Graikijoje

porto priemonės gali perkelti 
į tam tikrą vietą tūkstančius 
ar net milijonus tonų TNT. 
Nukiearinių ginklų tą pačią

.ogimo galią turi visai maža 
masė Kelių tonų nukearinė 
bomba, kurią gali nunešti vidu- 
tiii-S lėktuvas, turi sprogimo ga
lią kelių milijonų tonų TNT. Mi
lijono tonų TNT transportas 
gali pareikalauti didelės lėktu
vų eskadros.

Mažos nuklearinio skilimo 
bombos, vadinasi, atominės 
bombos, turi 5,000—500,000 to
nų TNT sprogimo galią, šitą 
sprogimo gailą turi ir vidutinės 
raketos. Ant Hiroshima ir Na
gasaki krito 20,000 tonų TNT 
bombos. Nuklearinio skilimo 
bombų mažumas turi tam tikrą 
ribą. Grandininėms reakcijoms 
reikalingas tam tikras medžia
gos minimumas (“kritiška ma
sė”). Tam tikromis priemonė
mis (neutronų reflektoriais) 
kritiška masė gali būti suma
žinta. Bet vis dėlto minimalinė 
riba pasilieka. Minimalinė ato
minė bomba yra 5,000 tonų 

' TNT.
Kitaip atrodo kombinuotos 

nuklearines bombos. Šitų bom
bų pagrindas yra lengvų bran
duolių lydinimas (angliškai fu
rija). Šitos reakcijos yra sau
lės energijos pagrindas: leng
vi branduoliniai kaip vandenilio

(ir jo isotopai sunkusis ir su- 
persunkusis vandenilis) ir Li- 
thiumo susijungia. Susijungimo 
dėka išsiskiria milžiniška ener
gija.

tos branduolinės reakcijos 
prasideda tik prie labai aukštų 
.v.-.pt.alinu: fuzinė bomba tu
ri tuiėti tam tikrą degiklį. Tuo 
tarpu branduolių skilimo bom
bos to degiklio neturi. Panašus 
medžiagų susijungimas vyksta 
kasdieniniame gyvenime: ang
lys taip pat dega tik po pade
gimo. Degimas yra anglies ato
mų “susilydymas” su oro de
guonimi.

Cheminių medžiagų degimas 
prasideda prie temperatūros 
maždaug 1000 C. Šitokią tem
peratūrą gali išvystyti papras
tas degtukas. Tuo tarpu bran
duolių susilydymas prasideda 
tik prie temperatūros kelių mi
lijonų laipsnių. Fūzinės arba 
branduolių susilydymo bombos 
degtukas neuždega. Bet bran
duolių skilimo bombą gali už
degti ir paprastas degtukas. 
Maža Urano bomba be didelių 
sunkumų išvysto labai aukštą 
temperatūrą, prie kurios vyksta 
branduolių susilydymo reakci
jos: jungiasi vandenilio isotopų 
ir kitų elementų branduoliai. 
Gamybiniai šitų bombų sunku
mai yra beveik nugalėti. Trans
portas ir uždegimas nėra sunki 
problema. Fūzinės bombos taip 
pat turi minimalinę masės ri
bą. Bet šitų bombų didumas ne-

uri ribų Sprogimo galia yra 
catuojama megatonomis (vie
ta megatona yra •milijonas to
tu) TNT. Fūzinės arba bran- 
uolių susilydymo bombos turi 
ni'žinišką sprogimo galią Bet 
adioaktyvių dulkių paskleidi
mas po sprogimo nėra abai di
delis. Kitaip pasakius, šitos 
lombos po sudegimo nedaug 
alicka “pelenų”. Bet branduo- 
nio skilimo bombos (A. bom-

o
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Bernard Kangro

VĖLŪS GRĮŽIMAS NAMO

Dangas užtvindytas tamsos gelme.
Ūžauja šaltas vėjas.
Sniego plotais paskui tave 
Seki rujos vilkų.
Neramus tu beldies Į duris.
Kiekvienas nervas tavyje dejuoja.
Dyla blanki mėnesiena 
Melsvoj tuštumoj.

Naktis užbrėžia dieną, o, diena naktį.
Beveik visos žvaigždės aklos.
Migloti šydai palaidai krinta 
Ir dengia dangų.
Pasuk į dešinę.
Užtrenki už savęs vartus.
Nepaleisk! kirvio. Laikyk jį taip stipriai,
Lyg septyni kad laikytų.

Kas ten per garsas, kurį girdi?
Tikrai tai bildesys jau kieno kito kojų.
Kaipgi ir kokiu stebuklu
Pasiekei tu namus?
Bet židinvs atšalęs ir niūrus 
Ir žibalinė lempa nebešildo.
Atgal! Krosnie- kambarys, platus ir paruoštas, 
Sugeria tavo šauksmą.

TAVO TĖVYNĖ

Tavo šalis sutrypta
Tamsos legiono
Ir kaimenės kraujo spalvos arklių.

Tavo sūnūs suverti kartuvėse
Ir pakabinti tenai,
Netoli miestelio.
Jų namai padegti, x
Jų sodybos išgrobtos.

Po to pasilikę gyvieji
Susirinko draugėn
Paskelbti savo ištarmei:
“Svieskite akmenis į mus,
Bet taktai akmenis.
Nes jokia geležis negalės
Išnaikinti mūsų žmonių.

Mes čia stovėjome tvirtai
Ant mūsų tautos slenksčio
Ir mes kovojome
Dėl gyvasties.

Nieko nereiškia, ar šiandien pražūties dieni, 
Ar mirtis ateis rytoj,
Bet tik lig vakaro tegu neliks nė vieno
Tų, kurie atsakys
Už kartų mūsų brolių kraują“.

Išvertė A. L.

Bemad Kangro (gimęs 1910 m.) yra vienas kūrybingiausių estų 
išeivi j. p revtojų - poetų. Kangro gyvena Švedijoje, kur redaguoja 
estų :itera ūros žurnalą “Tulimuld”. Yra išleidęs visą eilę brandžia: 
poerjos rinkinių, pasižyminčių giliu humanizmu, gamtos ir^žemės 
mritika bei estų tautos likiminėmis problemomis, išreikštoms karš
tu žodžiu ir didele jėga. Jo rinktinės poezijos totas (“Earthbound” — 
vertimai prof. W. K. Matthews) yra pasirodęs ir anglų kalba 1951 m. 
Lunde (Švedijoje).
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suskaldytą medžiagą paverčia 
radioaktyviomis dulkėmis.

Bet šitos bombos neatnešė 
pilno pasitenkinimo. Mokslinin
kai ėmė ieškoti didesnio bombų 
galingumo. Atsirado, dabar 
įvykdyta, kita galimybė: dide
lio greičio, vadinasi, didelės 
energijos neutronų bombarduo
jamas paprastasis arba “natū
ralusis” Uranas skyla. Visas 
tas procesas šitaip atrodo:

kurių dvi krito ant Japonijos 
miestų, susideda iš dviejų Ura
no isotopų U 235 gabalų. Šitų 
gabalų masė kartu sudaro “kri
tišką masę”. Paprastas Ura
nas turi 0.7% Urano isotopo 
U 235. Branduolio skilimo bom
bą uždega cheminės medžiagos 
sprogimas.

Tam tikras neutronų šaltinis 
(mažas rutulėlis Radiumo arba 
Byrilliumo) sukelia branduolio

(Nukelta į 5 psl.)
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“Taip mūsų sutarta”.
“Aš taip nesutariau", atkirto tas.
“O mes tavęs nematėm savo gyvenime. 

Kad atėjai iš kitur, imk ką duodamas ir ke
liauk su pono terba”, atsakė šį sykį pats 
Jočys.

“O kas gi pats būsi, kad taip smarkiai 
kalbi?” savo rėžtu kėlė balsą velniūkštis.

“Aš neklausiu, kas pats esi, bet duodu, 
ką turiu”, atrėmė Jočys. “O jeigu nori žino
ti, aš esu tas ūkininkas, kuriam Dievas bu
vo toks geras palikti tiek atsargos, kad pa
kaktų ir kaimyną reikale sušelpti. Todėl ir 
kalbu taip smarkiai, nes ką duodu, savo

* duodu”.
“Ar jūs girdite, jis duoda savo”, į kitus 

atsisukęs sušuko velniūkštis. “O iš ko pasi
darė tas, ką dabar duoda. Kodėl jiems vi
siems trūksta, o pas jį vieną perteklius? O 
todėl, kad suko jums algas, suko jums sai
ką ir svorį, kai jūs, nieko nenumanydami, 
ramiai po sunkaus darbo ilsėjotės, jis pa
tamsy slinko į jūsų laukus ir vilko namo 
pėdą po pėdo, saują po saujos. Jūs to ne-

• matėte, bet aš vaikščiojau po žmones ir 
mačiau”.

Vyrai ėmė dairytis vienas į kitą, o vel
niūkštis dar labiau pakėlė baisą.

“Ką jis turi, tai ne jo, bet jūsų. Verskite 
tą buzą, kurios nė padorus veršis negertų,

ir einam į klėtį. Ar jūs nematėte, kiek ten 
kabo lašinių ir kumpių”.

Ir jis pasuko į klėties pusę, paskum jį 
svyruodami pažengė dar keletas vyrų. Gar
sus moters balsas pasakė: “C gal ir jo tei
sybė. Kodėl nepažiūrėti. Su ta buza vis tiek 
vasaros nesulauksime.

Čia pat stovėjo Gedvys. Jis klausė nepa
žįstamojo kalbos ir nežymiai šypsojosi. Ran
koje laikė riestu galu šermukšninį keinį, su 
kuriuo gerais metais ritinį mušdavo, o da
bar ką tik buvo taisinėjęs ugnį po katilu.

“Palauk, bičiuli”, pasakė. “Aš pats daug 
dienų esu dirbęs pas Jocį ir žinau gerai, kur 
kas yra ir kiek ko yra. Mes nežinom, kas tu 
esi, bet mes žinom, kiek turim vaikų ir kiek 
jiem reikia, kad gyvi išliktų ligi vasaros, 
kol nors naujų šaknelių atsiras. Bet jeigu 
mes dabar nueisim ir išdraskysime, tikrai 
bus blogai. Tu gal savo krepšyje ir ką išsi
neši, bet mūsų vaikai ir mes patys greitai 
susibaigsime'’.

“Tu toks pats, aš žinau...”, pradėjo vel
niūkštis, bet Gedvys pakėlė ranką ir balsą. 
O balsas jo buvo didesnis už parapijos 
varpą.

“Palauk! Būk vyras ir leisk kitam pa
baigti. Ar negeriau būtų pradėti nuo sa
vęs. Matau, kad tavo krepšys gerokai pūp
so. Kodėl pirma nepažiūrėti, kas tavo krep
šy, o paskum, kas mūsų klėty”.

Velniūkščiui pasidarė karšta. Jis mėgino 
ką sakyti, bet Bumių Mykolas sulig pasku
tiniu Gedvio žodžiu griebė už krepšio vir
šaus, timptelėjo, krepšio pasaitai trūko ir iš 
krepš:o išsiraitė ilga juoda uodega su žilu 
kuokštu ant paties galo.

Moterys sukliko, vyrai pašoko į šalis, 
net Burnių Mykolas aukštielninkas nuvirto, 
bet ne Gedvys. Jis griebė už uodegos, apsi
suko apie ranką ir ėmė tvoti šermukšniniu

ge niu, kur pakliūdamas ir kiek įkabinda
mas. Velniūkštis sucypė, suunkštė, pasitam
pė ir suspirgėjo čia pat po Gedvio ranka. 
Kad ne pilnas oras aitraus, nosį sukančio 
kvapo, visi būtų tikėję tik sapną buvus.

Kai žmonės atsigavo, Jočys nuėjo klėtin, 
išnešė paltį lašinių, pradėjo raikyti plonom 
riekutėm ir dalinti.

“•Laikiau Velykom”, sakė, “bet dabar 
man atrodo, kad mums šiandien turi būti 
smagiau, negu per Velykas”.

Ir visi taip galvojo ir kieme buvo sma
gu, lyg ne bado metas būtų...

Juodasis gi nurūko pamiškėn, atsigulė 
ant samanų. Nuo šaltos žemės vėso šer
mukšninis degimas nugaroje. Padangėmis 
plaukė baltas debesis, toks į didelį nusišyp
sojimą panašus. Velnias pažiūrėjo į jį ir su
griežė dantimis.

“Aš dar ne viską išmėginau!” iškošė pro 
dantis, atsikėlė iš po medžio ir nuklibikštavo 
į Raudonius.

Po savaitės pas Jocį atėjo ponas. Juodai 
arsrengęs, su žalia skrybėle, pilką paltą per 
ranką persimetęs.

“Girdėjau, kad tu gerą darbą dirbi”, pa
sakė. “Bet ar ilgam užteks tokias minias iš
maitinti”.

“Savaitę, gal kitą”, atsakė Jočys. Jis 
pats atrodė susirūpinęs ir taip sulysęs, jog 
galėjai girdėti kaulus po oda barškant.

“O tada?”
“Tada...” Jočys tik išskėtė rankas. “Gai

la žmonių, ypač vaikų, bet ką žmogus gali 
padaryti, jeigu dangus nepadeda”.

“Na, dangų palikime rūpintis dangumi, o 
mes turime patys gelbėtis”.

“Taigi, ligfi šiol gelbėjomės”.
“Gelbėsimės ir toliau, jeigu tik susitar

sime”.
Jočys tik žiūrėjo į nepažįstamąjį poną.

Jo tamsios akys buvo kažin kur matytos. Ir 
jis dėstė taip paprastai, suprantamai ir to
kiu balsu, kur am nebuvo galima netikėti.

“Matai, aš nupirkau dvarą ir visus jo 
miškus. Dvare yra maisto. Žinai, ko dvare 
kada trūko ir kada jis kam ką veltui duoda. 
Bet man kas kita rūpi. Aš noriu žmonėm 
padėti. Atv rai šnekant, buvau jaunas, gy
venau negerai, dabar norėčiau pataisyti sa
vo kelią dangun. Tavo žemė vis tiek dabar 
vidury mano miškų. Parduok man ją”.

“O kur aš dėsiuos?” greitai įsiterpė Jo
čys.

“Galėsi kitur nusipirkti. Aš užmokėsiu 
tris, keturis kartus daugiau ir tavo atmini
mui rūpinsiuos tavo žmonėmis. Tu galėsi nu
sipirkti kelis kartus didesnį ūkį, o aš padė
siu įsikurti”.

“Nesuprantu, kodėl tu nori būti toks ge
ras?” su nepasitikėjimu įsiterpė Jočys.

Jis buvo daug metų išgyvenęs, daug bal
to ir juodo patyręs, bet dar nebuvo atsitikę, 
kad kas būtų atėjęs ir pasiūlęs ką nors už 
nieką.

“Tu nė nemanyk, kad aš noriu tau būti 
geras. Aš noriu būti geras sau per kitus. 
Vis tiek tu jau viską tiems žmonėms pada
rei ir dangus tavo vardą jau užrašė į tavo 
knygas. Jeigu savo ūkį man perleisi, aš ir 
toliau rūpinsiuos tais žmonėmis. Jeigu ne — 
aš išeisiu ir kas atsitiks. Visi mirsite badu: 
ir vaikai, ir moterys, ir vyrai. Ir ką tada 
dangus su tavo vardu padarys. Paims ir nu
brauks. Pragaran įrašys. Sakys: “Jis galė
jo padėti, bet nepadėjo”.

Jočys žinojo, kad pono teisybė ir kai pa
matė, kad ponas įtratino porinį vežimą gė
rybių ir pats savo rankomis ėmė dalinti žmo
nėms duonos po riekę, vaikams pieno po 
puoduką, jam širdis suskrudo ir pasakė:

“Gerai. Parduodu”.

Ir juodu pasirašė, kad viskas nuo šiol 
priklauso ponui, paėmė maišelį auksinių, pa
sikinkė pašlijusią sartąją, gavo iš pono ke
liui pašaro ir valgio, susėdo abu su žmoni 
ir išvažiavo. Išvažiavo su sunkumu, nes nie
kas net jų pusėn nepažiūrėjo, o visi grūdosi 
apie naujo pono šviežią duoną ir storus la
šinius, kurių atsirado vežimo dugne.

Taip buvo dienas.
Trečią dieną, kai minia ėmė rinktis į kie

mą, ponas išėjo, pilką paltą per ranką persi
metęs, ir pasakė:

“Kur čia yra Gedviai?”
Gedviai išėjo į priekį.
Jis pats, didelis, platus, kaip Igno ąžuo

las. žmona į pupą panaši su septynių mėne
sių Kazuke ant rankos ir visi kiti aštuonl 
jų vaikai

Visi žinojo, kad Gedvys buvo geras vy
ras ir manė, kad bus paskirtas ūkio užvaiz
dą. Nes argi toks ponas pats visą laiką su 
jais terliosis.

Bet ponas turėjo galvoje ką kitą.
“Jočys sakė, kad tu paramos nenusipel

nei”, — prašneko. “Ir aš turiu daryti, kaip* 
prižadėjau”.

“To jis nesakė!” .
Pašoko Gedvienė.
Bet ponas šypsojosi.
“Tau ne, bet man sakė. Jeigu netiki gali 

nueiti ir pasiklausti”.
Visi, o tų visų buvo pilnas Jočio kiemas, 

žiūrėjo kvapą užėmę į poną ir negalėjo su
prasti, kas darosi.

“Pasakyk, kur jį rasti, pasiklausiu”, at
rėmė Gedvys.

Jis žiūrėjo ponui tiesiai į akis ir kažin 
kodėl šypsojosi.

“Tai tavo reikalas! O dabar išeik iš ma
no kiemo. Veskis ir savo išperai”.

(Nukeba j 4 psl.)
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Modernios įvairių kraštų novelės

Neseniai Manyland Books lei- 
dykla išleido novelių knygą 
“Modern Stories from Many 
Lands”, kurią redagavo profe
soriai Clarence R. Decker ir 
Charles Angoff. Pastarasis lie
tuviams žinomas iš to, kad po
rai lietuvių knygų anglų kalba 
yra parašęs įvadus. Taip pat 
lietuviams yra artima ir Many
land leidykla, išleidusi ne vieną 
lietuvių, autorių kūrinį angliškai. 
Šioje kelių tautų novelių kny
goje su pora ar su viena nove
le atstovaujamos Austrija, Či- 
li, Graikija, Indonezija, Indija, 
Airija, Izraelis, Italija, Japoni
ja, Danija, Philippinai, Turkija 
ir JAV. Ši knyga, sudaryta iš 
novelių, spausdintų metų bėgy
je “The Literary Review” žur
nale, leidžiamam Fairleigh Di- 
ckinson universiteto New Jer- 
sey. Kadangi tuo būdu sudary
tas rinkinys, į šią knygą lietu
vių autorių nepateko.

Knyga gražiai išleista, su ver
tėjų ir autorių trumpais apibū
dinimais, yra įdomi novelių 
įvairumu, tačiau autorių parin
kimas gana įvairus ir, manytu
me, atsitiktinis, nes kraštam 
atstovauja ne būtinai patys ži
nomieji rašytojai. Vienos nove
lės yra geresnės, įdomesnės, tik- 

• rai modernios, kitos gi gerai pa
rašytos eilinės apysakos. Kny
ga įdomu skaityti dėl įvairių 
novelių charakterio, tačiau iš 
antros pusės, galima pažymėti, 
kad ypatingų iškilumų ir daž
nai mūsų spaudoje reikalaujamų 
iš lietuvių autorių aukštybių, 
ir ten nematyti. Knyga gera ir 
kaip tokia ji užima savo vietą, 
tačiau daugelis gali manyti, kad 
tai pastarojo amžiaus pirmo
sios pusės geniališkieji kūriniai. 
Pvz. Italijai atstovauja trys ra
šytojai, tarp jų viena žinomo 
rašyt. Moravia žmona, kuri, be 
abejo, nerašo geriau už savo 
vyrą. Kai kurios novelės yra 
tik šiaip sau literatūriniai kū
riniai, o kitos turi gilesnę pras- 
rųę^ypač gana įdomi graikų au
toriaus Palamas novelė apie 
akmenimis užmuštą žmogų, ku
ris kaimo gyventojams liepė į 
savo kaimą pažvelgti iš aukš
tumos, kad pamatytų jo skur
dumą. Knygos įvade autorius 
pabrėžia, kad amerikiečiai yra 
daug daugiau pasiekę laimėji
mų trumpų (Short Stories)

A., Mončys Klūpantis

apysakų rašyme, negu roma
nuose. Ir autorius čia nurodo 
pavyzdžiais. Autorius taip pat 
pripažįsta, kad Europa savo 
garbę literatūroje nupelnė taip 
pat novelėmis ir čia pat pami
ni Guy de Maupassant, Kathe- 
rine Mansfield ir Ivan Bunin, 
pabėgusį nuo komunistų į Pran
cūziją rusą.

Malonu, k?.5 v-1': taip pat 
konstatn'varna, kad j šios kny
gos pasi'odymę /lang darbo 
įdėjo ir t - "■ - skas. Šiaip 
įvad" i • 'motatuojama,
jau r anksčiau lietuviams ra
šyto‘o ‘ ngoff pakartota min- 
t»s kad ir mažosios tautos su
kuria gerų veikalų, vertų viso 
pasaulio dėmesio, praturtinan
čių viso pasaulio literatūrą, šie 
nuolat pasakyti komplimentai 
amerikiečių literatūros profeso
rių ir rašytojų būtų verta at
siminti ir mūsų tiems, kurie 
nuolat teigia, kad nebėra nieko 
gero mūsuose, todėl ir knygos 
neperkamos. Svetimieji šio to 
randa ir, amerikiečiai, su meile 
žiūrėdami į mažesnių tautų li
teratūrą ir rasdami joj šio to 
vertingo, sudarė ir šią modernių 
daugelio kraštų novelių knygą, 
kuri turi 31S psl., kainuoja 
5 dol. L. Gal.

Klajojančios

liepsnos

(Atkelta iš 3 psl)

Pono balsas buvo piktas ir juodos akys 
raudonavo žiežirbomis.

P.”~?kes nusisuko, atrišo maišą ir ėmė 
dalinti miniai o.uolius. Obuoliai buvo nema
tyto gražumo ir burnoje medumi varvėjo.

“Aš noriu obuolio”, pravirko Gedvių vy
resnio j;.

“Ir aš!”
“Ir aš!”
“Žmogau ar tu širdies nebeturi ?” — pra

virko ir Gedvienė. “Ką tau padarė vaikai?”
Ponas nepasuko nė galvos į tą pusę.
Gedvys pasilenkė ir pasiėmė šermukšni

nę lazdą.
“Tik nepradėk!” — sušnibždėjo žmona.
“Jis :r nepradės. Vaikai šekit jums po 

obuolį o jūs vyrai, būkite geri ir išveskite 
juos iš mano kiemo. Jeigu jo neišvesite, aš 
išeisiu pats ir jūs galės’te žinotis”.

Vyrai žinojo, kas bus, jeigu ponas išeis. 
Bus badas visiems.

Bumiu Mykolas priėjo prie Gedvienės ir 
pašnabždėjo:

“E:kit. Mes jums atnešim nors po trupi
nį į namus. O kai jis išeis, ir patys mirsim 
ir jums nepadėsim”.

“Einam”, vėl pasakė Gedvienė, bet Ged
vys žiūrėjo į pono veidą ir galvojo, kad ka
žin kur jį matė. Paskum pažiūrėjo į ranką, 
ant kurios visą laiką buvo permestas paltas.

“Tai ko stovi?” atsisuko ponas. “Ar ne
girdi. ka žmona sako? Turi kojas, turi akis, 
turi lazdą. Ko dar nori? Krepšio?”

“Krepšio, ponuli, tai norėčiau”, — ra
miai atsakė Gedvys ir greitu gribštelėjimu 
nutraukė jam nuo rankos paltą.

Prieš visų akis susivingiavo juoda uode
ga, ir kol Gedvys spėjo pakelti lazdą, jis vi
sas dingo juodam debesy, nuo kurio pasida
rė taip tamsu, kad niekas net pats savęs 
nebegalėjo matyti.

“Mama. kur tu? Mama! Tėti, ar tu čia!” 
tamsumoje pasigirdo balsai ir su kiekvienu 
balsu suplasdėio liepsnelė. Balsai vis karto
josi ir liepsnelių pasidarė pilnas kiemas. Jos 
blaškėsi, svyravo, skla;dėsi po vieną, vėl 
būriavosi. Kai tamsuma išsisklaidė, pranyko 
ir liepsnelės, bet niekur nebuvo matyti nė 
vieno vaiko. Jie visi buvo valgę pono obuo
lių, nes kuris tėvas tokiam laike savo dalies 
neatiduos vaikui Ir kieme buvo tuščia. Ne
buvo nei vežimų, nei gėrybių. Ir baltas de- 
bocis tvliai plaukiojo padangėmis tylus ir 
be šypsnio.

Vyrai atidarė Jočio klėtis, pasidalino, 
kas buvo l:kę, ir išsiskirstė. O kai sutemo 
naktis, pilni laukai prisklido plasdančių 
liepsnelių, o jeigu kas geras ausis turėjo, 
galėio girdėti iš jų einantį šnibždėjimą:

“Mama, kur tu? Tėti, ar tu čia, kur?”

* * *

1963.VII.7 d.
Kol Gedvienė sekė sesutėms pasaką, aš 

žiūrėjau ir žūrėjau pro langą ir mačiau, kaip 
iš Piaunio pakrūmės išplasnojo viena lieps
nelė, paskum kita, paskum trečia, paskum

daug, daug, visa eilė, ir visos traukė per 
laukus į Raudonius.

“Mamele, mamele, žiūrėk!” sušukau.
Gedvienė nuslydo nuo šalipečio ir pri- 

skubėjo prie lango. Liepsnelės, plasdėdamos 
lėkė per laukus tiesiai į Raudonių pusę.

"Dievuliau,” sušnibždėjo senutė. “Tai tu 
t kra i girdėjai, kaip Raudoniai atsivėrė. 
Juodasis susirinko dabar visus ir nusitemps 
į bedugnes”.

Valandėlę ji tylėjo, o aš akių negalėjau 
attraukti nuo lango.

“Tu gali”, tyliai man pasakė.
“Ką mamytėle?”
“Tu gali sulaikyti. Tik vaikas, kaip tu 

gali juos išgelbėti Še šermukšnių kekę, bėk 
į Raudonius ir g;nk su ja, kad nelabasis sa
vo nepadarytų. Tik greitai”.

Pasigavau kekę ir išlėkiau. Nepasiėmiau 
nr švarko, nei klumpaičių. O purvas buvo 
šaltas ;r vanduo šaltas, kaip peilio ašmenys.

Tlr^snelių buvo pilnas laukas, ir jos šo- 
k’nrio man akyse, o ant Raudonių kranto 
tupėjo katinas, juodas, didėlis, kojos raudo
nos įmerktos į vandenį, šnypštė ir burbu
liavo Įkaitinta geležim. Akys buvo geltonos, 
žiburiavo plasdančiomis liepsnelėmis ir buvo 
p:lnos negero džiaugsmo.

Aš jo bijojau. Dievulėliau, kaip bijojau, 
bet liepsnelių buvo tiek daug ir aiškiai gir- 
Tėjau vis" šauksmus: Mama, kur tu! Tėve
li, ar tu čia?”

Prislinkau katiną iš užpakalio ir bridau 
i vandenį. Vanduo buvo karštas nuo katino 
kojų ir burbuliavo dideliais burbulais. Aš 
nebebūčiau, tik rūpėjo, kas pasidarys man 
su kojom s, kai nupliks.

O katinas stovėjo nugarą atsukęs į ma
ne ir tingiai raitė uodegą. Jis buvo toks pa
tenkintas ir toks smagus, kad viskas gerai 
seka-i, ir man užėjo mintis, kokia tegali 
užeiti tik labai išdykusiam vaikui. Prislin
kau artyn ir paspaudž:au šermukšnių kekę 
katinui pačiom pauodegėn.

Nebuvau girdėjęs tokio baisaus kaukimo 
Jis pakilo iš vandens tyškulio ir nukaukė ir 
nukaukė padebesiais, o laukuose pas’darė iš 
karto tamsu, tik aš mirkau šiltam vandeny 
ir norėjau miego.

“Kas gi tau pasidarė?” išgirdau žodžius 
ir pravėriau akis. Ties manim buvo pasilen
kęs motinos veidas, už jo buvo tėvas. Vidu
ry trobos stovėjo Gedvienė galvą į šoną pa
kreipusi.

Ji niekada neprisipažino, kad mane kur 
siuntė ir nepasakė, kas pasidarė su tomis 
liepsnelėmis, o tėvai niekada man netikėjo. 
Ir aš pats dabar nebetikiu, bent nesu tikras, 
kad tikrai taip buvo, bet kai sėdau tų prisi
minimų rašyti, pirma gerai pažiūrėjau pro 
langą, ar nevaikšto kur tamsus ponas, pal
tą per ranką persimetęs. Jo nebuvo. Bet kai 
parašiau ir pakėliau akis, tiesiai kitoj gat
vės pusėj išlengvo jis vaikščiojo. Visiškai 
toks pat. Su žalsva skrybėle, tamsia eilute 
ir modą paltą ant rankos persimetęs. Viena 
mane ramino, kad paltas nebuvo pilkas, bet 
ką gali žinoti, per tiek metų ir jis gali spal
vą na keisti. Vis tiek tą dieną į gatvę nebe
ėjau. Vėliau jo nesutikau ir nemanyčiau, kad 
jis šiand:en būtų čia.

(Pabaiga)

HERE’S AN EXCITING NEW WAY 

OF LIFE IN FLORIDA FOR 

SENIOR CITIZENS AT THE

PALM BEACH HOTEL
Relax in the

WRITE TODAY 
FOR FREE 
COLORFUL 
BROCHURE 
AND RATES 
TO DEPT. CP.

The Palm Beach Hotel offers to retired 
persons all convenienees comforts & 
freedom of hotel life in pleasant 
surroundings at very modest cost. Mi
nimom rate $99 per month includes 
room & meals. Special attention to 
diets.

Palm Beach Hotel
235 SUNRISE AVĖ. PALM BEACH, FLORIDA

in Scenic Palm Beach adjoining
St. Edwards Catholic Church

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

Dedame keletą pavyzdžių:
’61 FORD Gal a vie.......................................................... .$1495.00 Full pr.

*61 PONT. Conv............................................................... 1950.00 Full pr.
jji *61 OLDS. 98 Full Pouer, Air Cond. . ................. 2695.00 Full pr.

’61 CHEVY, 4 Dr. 6 cil. .. .. .................................... 1595.00 Full pr.

’61 PONT., Bonn. 2 Dr., H. T. ...................... 1950.00 Full pr.

’60 CHEVY — Impalą 2 Dr, H, T..................... 1495.00 Full pr.

’61 FALCON ................................................................. 1300.00 Full pr.

’59 CHEVY Stat. VVagon 6 cil. Stiek ............ 1395.00 Full pr.

’60 PONT. Conv. Bonn., Full Povver . ■ ■ 500.00 dovvn

’59 MERCEDES-BENZ

’62 VOLKSWAGEN 300.00 dovvn

’61 VOLKSWAGEN Sun roof

’60 FORD “500 Fl.”

1395.00 Full pr.

350.00

Pasirinksite iš 90 kitų automobilių abejose vietose

I
i

Vacys Motor Sales, Ine.
6516 S. Westem Avė. Tel. WA 5-5121 
4011 S. Archer Avė. Tel. BI 7-7460

Chicago 36, Illinois

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Ilraiiįe

ANTROJI J AT IR KANADOS 
LIETŪKIO

TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTĖ

BdietAj gaunami

Cicero delikatesų krautuve, 1425 So 49th Avė.

J Karvelis, 3322 So Halsted St.

Ma/gimai, 2511 W 69th St

RoyaJ Blue maisto krautuve. 4359 So Campbell Avė. 
Visos JAV ir Kanados L B apyl

PaM V Crebbunas 6MI So Washtenaw Avė, 
Chicago 29, IU

B&betų Iuūimv 2, 3. 4. 5, 6 dol

ČIKAGOJE
X*n^h«tA#afrw, S- A Stmi)

PINIGAI 1 USSR
Pilnai garantuota. Pristatoma 

laike 2 savaičių. Prašyk 
platesnių informacijų

GRAMERCY SHIPPING CO., 
Ine.

. 744 Broad Street, 
NEWARK, NEW JEBSEY

SIUNTINIAI | LIETUVA
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, I1L Tel. YA 7-598<»

M O V I N G
R SERfiNAS perkrausi biri 
ir kitus daiktus lr iš toli Mies’ 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PI. WA 5-8063
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

T EL E VI Z II S S
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

I. M I G L I N R S
W. 6flth St. II a.. PR 6-106S

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

(Virš 40 metų Bridgeporte)
Naujausio stiliaus batai visai šeimai

3335 South Halsted Street
Chicago. Illinois

K

Taupyk Standard Federal -
Stipriausioje Chicagos Taupymo Bendrovėje

Visos taupymo sąskaitos 

neša 4‘/4% dividendo

Turtas #84,000,000.00 

Atsargos Fondas $8,000,000.00

Paskolos duodamos lengvomis są
lygomis. Paskolų nuošimčiai pri
klauso nuo imokėjimo dydžio ir 
svyruoja

nuo 5‘A iki 53/4 %

:' Atdara; Kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai vakaro

SS

DAKBO VALANDOS

Pirmad.....................................U iki S v. v.
Antrail.....................................U iki 4 v. v.
Tnviad. — Nedirbama
Kely ir................... ..  . . . « v. iki 9 v. v.
Pcnkt..................................... » 'ki •» v. v.

........... 9 v. iki I — v.

JUSTIN MA(KIEWICH, SR. 
Chairman

JUSTIN MAC KIEHICH. JR. 
President

Virš 20 metu amžiaus vyrah vedę
taupykite pintinis Imdami draudimu

Kūno siižeidiin...................................... $10/20,000
Nuosavvb. nuost. . ...............................' $5,000

#138 .00 metams
KKAL ESTATE & INSURANCE 

5508 S. California Avė., Chicago 29, Illinois 
HEmlock 6-4343

ifritte

STA N DARI)
DDDDHAD SAVINGS,

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue 1 Chicago 32. Illinois 

Vlrainia 7-1 141

INSURED

J?
I



Masinio sunaikinimo nuogąstis metrų žemės plotą, “didelių” 11 
nuostolių padaro 500 kv. km.

; plote ir lengviau apnaikina 2, 
500 kv. km. plotą. Mechaninį 

(Atkelta ts 3 psi. • nimo bombos mūsų laikais yra naikinimo darbą daugiausia at
skilimą (grandies reakcija), labai pigus ginklas. lieka karštis ir oro spaudimas.
Dabar susidaro nauji neutronai. Branduoliniai ginklai naudo- Bet gyvybei didžiausią pavojų Į 
Branduolių skaldymas vyksta jimo atžvilgiu yra dvejopi: sudaro radioaktyvūs spinduliai 
toliau. Procesas eina iki Urano “taktiniai” ir “strateginiai”
suskaldymo. Bet dalį Urano ga- Taktiniai ginklai yra naudojami

ir dulkės.
Pats bombos spinduliavimas

Ii išsklaidyti pats sprogimas, vietiniams ir riboto laiko karo sprogimo metu yra labai trum-
Tada Urano kiekis nukrinta že- veiksmams. Strateginiai yra vi- 
miau "kritiškos masės” ir ski- so karo vedimo ginklai. Takti- 
limo procesas sustoja. Tuo bū- niams branduolio ginklams yra 
du dėl šitos priežasties suskal- naudojami artilerijos pabūklai, 
domas ne visas paimto Urano mažos raketos, lengvi lėktuvai 
kiekis. Bet šitas procesas vyks- ir “panzerfausto” tipo įrengi-

pas. Bomba tuojau užgęsta. 
Sprogimo spinduliavimas ne
daug žalos padaro. Bet aplink 
bombą tam tikru atstumu visą 
gyvybę sunaikina karštis ir oro 
spaudimo banga. Daug pavojin

g m.*5 .;

gesnis yra bombos sprogimo 
ta tik su grynu Urano izotopu mai. Šitie sviediniai yra bran- produktų spinduliavimas. Šitie 
U 235. Natūralūs Uranas šituo duoiių skilimo tipo ir mažo svo- produktai yra branduolinio ski- 
būdu neskyla. Bet didelio grei- no. Sprogimo galia yra tarp nmo išdava. Didelė dalis radio-

FILMŲ ĮVAIRUMAI
Sodom and Gomorrah. Kai šiam iškėlė bene daugiausia 

šis filmas buvo pradėtas rodyti priekaištų, teigdama, kad šiuo 
Chicagoje, prie teatro stovėjo filmu nieko ypatingo neduoda- 
eilės žmonių, suintriguotų, kaip ma, o kai kurios scenos jau yra 
tas nuodėmių miestas atrodys “neurologiniai pokštai”. Vis dėl 
ekrane. Vienas kritikas taikliai to pastatymas ne eilinis, vaiz- 
pastebėjo, kad tą filmą rodant dai ypatingai ryškūs, kai ku- 
cūna daugiau nemoralumo pa- rios scenos tiesiog fantastinės, 
čiose teatro kėdėse, kaip ekra- Filmą pamatę nesigailės nei 
ne. Tiesa, pirmoji puotos sce- jauni, nei suaugusieji .Nuo vas. 
na ir kiti vergių pasirodymai 27 d. Chicagoje, gal ir kituose 
— su daugeliu “mėsos”, tačiau miestuose, bus pradėta rodyti 
apskritai suaugusiai publikai nauja cinerama: “How theWest 
filmas nešokiruojantis, gi baus- Was Won” — apie pirmuosius 
minis sodomiečių miesto sude- pionierius, įsikuriančius JAV 
ginimas, Loto žmonos paverti- vakaruose, tarp indėnų

MIRTIS NEBAISI

Nuteistasis mirtis buvo pa
klaustas, koks jo paskutinis no
ras.

— Norėčiau užvalgyti grybų, 
— atsakė jis. — Iki šiol vis bi
jodavau, kad nenusinuodyčiau.

Daina
TV-RAOOAI-3UOST. RĖK 

STEREO FONOGRAFAI
ANTENOS- BATERIJOS - E L. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRi 

Vtefcam tamlautlo* kalno* Ir

ELECTROniCStni ui i

3321 S. Halsted St- CLiFFSCE*

čio neutronai sukelia natūralaus 5,000 ir 500,000 tonų TNT 
Urano (99.3^, U 238) skilimą. (“Atominės galvutės”). Kombi-
Didelio greičio neutronų šalti- nuotos branduolinės bombos sprogimas išmeta daug neutro- 
nis yra branduolių susilydymo yra megatonų galingumo (“Stra nų, kurie suradioaktyvina žemę 
reakcijos. teginės” bombos). Šitas bom- ir dulkes išsklaido po didelį že-

Šitaip susidaro vadinamos bas gali “pristatyti į vietą” tik m®s plotą. Radioaktyvių dulkių 
“Trijų Fazių” bombos. Šitą sunkūs lėktuvai ir didelės rakė- debesys nuslenka toli nuo spro- 
bombą uždega mažas degiklis tos. gimo vietos ir sudaro pavojų
— “klasinė” branduolinio skili- Branduolinių bombų veikimas bet kokiai gyvybei.
mo bomba iš U 235* arba Plu- yra trejopas: sprogimas sukę-I Radioaktyvios medžiagos iš 
toniumo (Pu 239). Degiklis su- lia didelį karštį (“karščio žai- atmost“M krmta «*»» ” 5™ 
kelia antro bombų tipo sprogi- bas”), aukštą oro spaudimą Įkvepiamos į plaučius, patenka 
mą, kurio pagrindė sudaro (“detonacijos” arba “spaudimo” gyvuliams ir auga-

aktyvių produktų po sprogimo j 
atsiranda iš aplinkos. Bombos i' ?

mas druskos stulpu net sudaro 
gilų įspūdį ir verčia susimąsty
ti. Nors filmo tema biblinė, bet 
ekrane nukrypstama į išryški
nimą kitos temos: vergų laiky-

Naujienų ir įvairumų valanda. 
Daugelis mėgėjų noriai lanko 
kino teatrus, kur būna tik vie
nos valandos programa, suside
danti iš ekrano naujienų (poli-

10%, 20%. 30% pigiau mokėsite 
už apdr&udą nuo ugnies ir auto
mobilio pas
F R A N K Z A PO L I S 

8208^’ West »5th Street
Chicago 42, Illinois

tojos karalienės Bėros varžybų mokslo,
su vergų laisvintoju Lotu. Fil- įvalrumų _ kai kelio.

ypatingomis meno
A. Mončys Statyba niis, tačiau žiūrovas jame ne-

«»■&■■■ nuobodžiaus.
West Side Story7. Ilgą laiką 

įvairiuose teatruose eina šis, 
★ M. Žemaitienė, gyv. Phila- įvairiomis premijomis į pirmas 

branduolių susilydymas (van- bangą). - Sprogimo palydovas t!rZ.nh^ XI lSai ?e]Ph’^’ Pa*’ laimej° kelionę vietas iškeltas filmas. Tai mu-
denilinė bomba), šita bomba yra’radioaktA spinduliai ir XbtaotT“Mkla^ nuo ‘“T

greičio neutronų radioaktyvios dulkės. Bombų spinduUų ir intensyvu-j mond Head”. Tame filme, ku- ”2a bū^ ban™ ta
šaltinis Didelio greičio neutro- sprogimo efektingumas pn- mo. Tam tikrais atvejais radio- riame svarbiausias roles turi - nLi
nai skaldo bombos “apvalkalą” klauso nuo bombų rūšies, di- aktyvumas greit išnyksta. Bet | žvaigždės George Chakiris ir taT įvedant gausių naujumų
is natūralaus Urano. Tas apval- durno, klimatinių ir geografinių daug' spindulių ir dulkių pasi- Yvette Mimieux, ji vaizdavo tu-! kaiį vaidyboje taip ir filmavi-
kalas sukelia milžinišką ener- sąlygų ir t. t. lieka metus ir net dešimtme- rįste. M. Žemaitienė vra inži-i Piiinkm vifirnvni filmne

me vadovaujantį vaidmenį turi išįarDU geo2rafiniu\aizdu PILDOME -income taxes” Brid- 
Stewart Gran^er ir Pier Anee- nių lsKarP^. geograiimų vaizaų, geporte pirm., treč., ketvirt. vakare 

S ° . muzikos dalykėlių, meno kuri- nu° 6:30 iki 9 val- šešt. nuo 9 vai.Ii. Nors filmas ir nepasižymi . , . ’ ,. * . ryto iki 4 vai. popiet
aukštumo- mU Perteikimo‘ Šltoklu teatru EDWAKD A. PUIŠIS

Chicagoje yra “Today”, Madi- 
son gy., ties Dearbom. J. Daugi. ,

3333 South Halsted Street 
Telefonas 523-8480

LĮ% 5"

&L4 ir paskleidžia daug radio- Atominį amžių atidarė bom- čius 
aktyvių produktų. bos. Tik dvi bombos ant Hiro-

“Trijų Fazių” bombų didu- shima ir Nagasaki užmušė 
mas gali būti dvidešimties, pen- apie 200,000 žmonių. Hiroshi- 
kiasdešimties, šimto ir daugiau ma miesto sunaikinimai prašo-
megatonų TNT. Bombų didumą 90%. Nagasaki miesto sunai- ^“išl.ks ifeis a
gali apriboti tik transporto prie- J™ mažesni: kitokios Bet radioaktyvios me-

geografines sąlygos. Viena tak- ,7. * , J .
tinė branduolio skilimo bomba or«: randml;
(20.000 t. TNT) sunaikina že- augalus lr žmogus .s
mės plotą tarp 4 ir 12 kvadra
tinių kilometrų. 500,000 t. TNT 
bomba nusiaubia žemės plotą 
nuo 12 iki 35 kv. km.

monės: lėktuvai ir raketos
Dvidešimties megatonų TNT 
bombos gamybai imama maž
daug 1,000 kilogramų natūra
laus Urano, 20 kg Lithiumo 
deuterido (Lithiumo, sunkaus

eurrent dlvldend on tavestment bernas
4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4)4% dividendų kas pusmeti Ir 

dar Išmokėsime po $4% už kiekvienus metus. 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82. ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad.. Penktad. lr šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. • v. r. — 8 p. p.ristę. M. Žemaitienė yra inži-i me Eiliniam žiūrovui filmas 
nieriaus žmona ir 3 vaikų mo- į gaj neį pasirodys nuobodokas, 

Branduolinės bombos sprogi- Į tina. Jos laisvalaikio mėgia- į tačiau naujumų ieškotojas, ypač 
mas žmonėms sudaro pavojų į miausias užsiėmimas yra daly- kuris nesįbaįdo modernizmo, fil- 

kilometrų. Ameri- vavimas įvairiuose konkursuose. mą seks su dėmesiu. Vadovau-
★ Nijolė Martinaitytė, gavu- jaučiuose vaidmenyse Natalie 

si bakalaureato la;psnį Southern Woods, Richard Beymer, Rita 
Illinois universitete irz dabar i Moreno, George Chakiris. 
siekianti magistro laipsnio Uli- Cinerama. Chicagoje šią sa- 
nois universitete Urbanoje, dra- vaitę baigiamas demonstravi- 
maturgijoje yra tikra veteranė, mas cineramos filmo Wonder- 
dalyvavusi 26 teatriniuos pa

net už 300 
kos ekspertų manymu po pirmo 

tik kas antras ameri

bunkerio išeiti galės tik po ket- 
turių savaičių. Bet kas po to?

Žmogaus padėtis, sužeisto ra
dioaktyviais spinduliais, yra

„ .. baisi: po kelių valandų prasi-Branduoline bomba gali ap- , , ., . - .-nAiArvi; deda blogumas, vėmimas, dide
li galvos skausmai, žarnų ir 
kraujotakos sukrikimai (pirmas

(šitas yra degiklis Lithiumo Vakarų Vokietiją. Sunaikinimų ^gertjtat
deuterido ir Tntiumo branduo- baisumą gali sukelti net “tak- 
lių susilydymo reakcijų). tinės” (mažos) bombos.

Bet “pažangi” technika dabar

vandenilio isotopo Deuterium 
ir sunkiausiojo vandenilio iso- naikinti didelį miestą. Šimtas 
topo Tritiumo junginys) ir 25 bombų bendro -svorio nuo 50 

gryno Urano isotopo U 235 iki 100 tonų gali sulikviduoti

26 teatriniuos pa- fui World of the Brothers 
statymuos, o ir ji pati surežisa- Grimm”. Tai ekrano pynė, su- 
vo 5. Dabar N. Martinaitytė daryta iš brolių Grimų gyveni- 
dirba prie T. S. Elioto “The mo ir jų trijų pasakų. Iš visų 
Waste Land”. cineramos pastatymų kritika

Simptomai išnyksta kelioms 
valandoms ar net savaitėms. 
Trečias periodas pasirodo stai
giu sveikatos pablogėjimu ir

uždegimo priemonės ir t. t su- ’ kUnU sPr0^im° Salmgu- aukšta kūno temperatūra. Visi 
daro dar du tūkstančiu kilogra- XX X dl(Jesnis’ kaip vlsų simptomai pirmo periodo išky- 
mu Visa hnmha eupria m a’ Antr0 Pasaukmo kar0 chemi- ja dar dįdesnįu aštrumu. Pra- 
Haiisr trio tn r t • bombų. Viena superbomba sįdeda oro trūkumas, sunkumai

r v naSQn SP1"0?11110 praneša visas kartu antro Pa- “ant krūtinės”, odos kraujavi-
galia yra kaip 20 milijonų to- saulinio karo chemines bombas. mas> plaukų slinkimas ir t. t. 
nų Trinitrotoluolo bombos.. 20 Amerikos ir Rusijos branduoli- Į gitas periodas gali trukti kele- 
megatonų branduolinė bomba nįų bombų bandymai tarp 1954 ta savaičių. Po to ateina mir- 
po sprogimo paskleidžia milži- įr 1956 metų atpalaidavo daug tis. Bet lengvo apsinuodijimo 
nišką debesį radioaktyvių dul- daugiau energijos, kaip visi atveju žmogus po kelių mėne- 
kių. Bet šitos bombos transpor- žmonijos karai nuo parako at- sjų pasveiksta.
tas dabartiniams lėktuvams ir radimo. Sunkus apsinuodijimas gali
raketoms nėra sunki problema. Antro Pasaulinio karo sprogs iššaukti mirtį per keletą valan- 

.. . „ tamosios cheminės medžiagos dų. Bet įr žmogaus pagijimas
rijų azių bombų garny- sudaro maždaug 5 milijonus to- dažniausiai yra tik tariamas: 

a yra labai pigi. Cheminių nų tnT ekvivalentą. Ant Vo- ta nelaimė persiduoda vaikams 
sprogstamų medžiagų pagami- kįetijos krito 1.3 mil. tonų ir net vaikų vaikams. Radioak- 
nimas yra daug brangesnis: 20 TNT. Viena 50 megatonų TNT
milijonų tonų TNT pagamini- branduolinė bomba išskiria de- 
mas atsieina maždaug 10 bili- šimtį kartų daugiau energijos, 
jonų dolerių. To paties galingu- kaip iš viso per Antrą pasauli- 
mo 20 megatonų branduolinės nį karą sunaudota.
“Trijų Fazių” bombos gamyba Amerika 1955 metais birže- 
neprašoka pusės milijono do- lio mėnesio 15 dieną atliko ori- gi
lenų. Masinio žudymo ir naiki- nilI puolimų bandymą. Buvo įsi- Priešatominis bunkeris ar 

vaizduota, kad ant 60 Ameri- slėptuvė yra nekas kita kaip
___________________________kos miestų yra numesta 61 karstas. Gal būt, žmogus gali

branduolinė bomba nuo 20,000 pergyventi bombos sprogimą, 
tonų iki 5 megatonų TNT. Sig- Bet ar jis gyvens toliau? Bom- 
nalą paskelbė tris valandas binio puolimo metu didmiesčio 
prieš puolimą. Puolimų išdava gyventojai sukels paniką, pra- * 
štai kaip atrodė: 20 mil. žmo- sidės infekcinės ligos, radioak- 
nių užmušta, 25 mil. žmonių Ii- tyvių medžiagų sukeltos ligos 
ko benamiai, 11 mil. namų su- ir t. t. Susisiekimas pakriks, 
griauta. Šių laikų kare įspėji- Pagalba iš niekur neateis. Vi- 
mo laikas nebus trys valandos, sa valstybė gali būti bombomis 
bet tik 15 minučių. Karas, be apsėta.
abejo, naudos pigiausias bran- Atominė energija prie geros 1 
duolines bombas. Pigiausia ga- valios yra žmonijos palaima, 
myba yra “Trijų Fazių” bran- Bloga valia gali atnešti žmoni- 
duolinių bombų. Šitos bombos jai mirtį ir visišką susinaikini- 
išskiria daug radioaktyvių me- mą. Atominis amžius ir politi- 
džiagų iš bombos apvalkalo, nis chaosas yra du nesuderina- 
kurį sudaro natūralus Uranas, mi dalykai ir visos tragedijos 
Vienos “Trijų Fazių” branduo- pagrindas.
linės bombos 20 megatonų TNT
sprogimas sukelia milžinišką jjį|iiiiiHinmm»iii«ii»ii»iiii»»niiiiiiiiiii,» 
energiją: ta energija prilygsta vestuvių nuotraukos ir 
metinės pasaulio elektros ener- ^'fsvT speuiaiYiir'OT<MiKAFMOS 
gijos 2%. Šita bomba “prie pa-'' pREC||| pH0T0 STUDIO 
lankių aplinkybių totahškai
sunaikina (užmuša bet kokią 
gyvybę) 200 kvadratinių kilo-

Pagelbiniai šitos bombos įtai
sai, pvz., bombos apvalkalas, pagamino vadinamų “superbom- 

bų’

tyvaus apsinuodijimo persidavi- 
mas vaikams yra tikras daly
kas. Bet šitas klausimas dar 
nėra pilnai ištirtas. Todėl ato- , 
miniai bandymai jau ir dabar 
daugeliu atžvilgiu yra pavojin-

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

For better wedding
Portraits and Candids

CALL RA 3-390C
1505 W. 79fh St.

or
OL 2-9070

6010 Cermak Rd.
H. DUBOIS

PORTRAITURE
32 Yrars In Šame lxx-ati<in

^■■1 Kalbame lietuviškai ■■■

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmiock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chieago 29. III. 4O«8 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 
mARPAS ULIS. sav.

(Incorporated)
lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllilllllllllt

INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIBME IŠPRBDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!

Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno 
nių, šilko, nylons, ta f teta, aksomo ir kitu medžiagų siuntimui 
artimiesiems j IJetuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

4'/2%
Naujas aukštas dividendas mokamas 

už investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
JAI Alinnc. PIRM. ir KETV.................................... 9 v. r. iki 3 p. p.'ULHIUIUUi ANTRAD. ir PENKT...................... 9 v. r. iki 5 v. p.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. U. Trečiad. uždaryta

f

STEIN TEXTILE CO
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HARRISON 7-3737

Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiaurę 
Jefferson St., Chernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., VIetory 2-4226
VedSja. E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Westem, PRosp. 8-5875

Vedčjas J. LIEPOMS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 

: 2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 Iki 8 po plet
Antrad. „ 9 .. 4 „
Trečiad. uždaryta visą dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 Iki 8 po plet 
Penktad.
Aeėtad.

ant Irt pateil dlvldend 
on lnvestment aooonnta 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 ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

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

Member of I.ithuanlan Chamber of Comtnerce of Illlnota



A. Mončvs Lempa (Kun. J. Girdžiaus nuosavybė)

gyti ar bent laikinai pasiskolin
ti visa eilė ano laikotarpio kū
rinių ir juos pateikti mūsų jau
nųjų akiai.

Bar daug ko pasigendama

Čiurlionio Galerijos kolekci
ja kol kas neturi dar savo tik
ro, aiškaus veido. Kūriniai. įsi
gyti v'enokiu ar kitokiu būdu, 
nerodo tikros, sąmoningos li
nijos, ir aiškiai pastebima kon
tūzija. Bet tai suprantama, žen
giant pirmuosius žingsnius.

Pasigendame daug dailininkų 
darbų, kurių dalyvavimas pa
keltų galerijos kolekcijos ver
tę, kaip pvz. Jonyno reprezen
taciniai da-bai, Galdiko pasku
tiniai kūriniai, Mončio, Kašū- 
bos skulptūros, laisvos Lietu
vos mirusių dailininkų darbai 
ir t. t.

Laisvosios Lietuvos ciklas

DRAMOS KONKURSUI 
SKIRIAMA $500

Čiurlionio Galerijos kolekcija
Viso turimo lobio išstatymo proga 

STASYS GOŠTAUTAS

Nenormaliose sąlygose yra 
sunku reikalauti normalių re
zultatų bet kokioj gyvenimo ap
raiškoj. Tuo labiau mene ir li
teratūroj. Dažniausiai tenka pa
sitenkinti gera valia ir įvertinti 
pasišventimą.

Mūsų mene, be abejo, nei Ade
no, nei antro netrūksta. Čiur
lionio Galerijos faktas šitai liu
dija, o penkerių metų laikotar
pyje įgyti kūriniai aiškiai rodo 
šito pasiaukojimo vaisius. 
Sunkiausia dalis jau padary ta

Šiandien jau mes negalime 
abejoti mūsų mikro - muziejaus 
gyvenimu. Sunkiausia dalis yra 
padaryta: daugiau kaip šimtas 
kūrinių liudija herojišką kovą 
kiekvienam iš jų įsigyti. Nega
lim reikalauti iš mūsų kolekci
jos tik. šedevrų lobio, kurių mes 
kaip ir neturime. Tad šita pras
me Čiurlionio Galerija reprezen
tuoja tik mūsų meninį stovį 
tremtyje.

Be abejo, kiekvieno dailininko 
ir kūrinio vertė yra nevienoda. 
Tad, laikui praėjus. Galerija tu
rės padaryti atranką. Bet tuo 
tarpu yra svarbiausia turėti iš 
ko padaryti tą atranką.

Ir didžiuosiuos muziejuos 
ne vien tik šedevrai

vinį: supažindinti mus, jaunus, 
su laisvos Lietuvos dailininkų 
kūryba. Bendradarbiaujant su 
viso pasaulio lietuviais dailinin
kais ir su lietuvių meno kolek
cionieriais, gal būtų galima įsi-

Jau dabar reikėtų susirūpin
ti atskirti laisvos Lietuvos dai
lininkų kūrinius nuo tremties 
ir amerikietiškojo laikotarpio 
kūrinių. Laisvosios Lietuvos 
ciklas yra jau užbaigtas, ir jo 
pasiektus rezultatus galėtume ‘ 
kaip tik vaizdžiai išryškinti j 
Čiurlionio Galerijoj. Antra ver
tus. yra svarbu tuos kūrinius 
taipgi išsaugoti sekančioms kar
toms ir Lietuvai.

Dabartis dar labai sijotina
Visai kitokio traktavimo rei

kalauja šių dienų kūriniai, ku
rie dar blaškosi ieškojime ir ko
voje. Jų Čiurlionio Galerijoje 
yra apsčiai ir, laikui atėjus, jie 
reikalaus kruopštaus peržiūrėji
mo ir atrinkimo. Kai kurių dai
lininkų kūrinių aiškiai yra per
daug ir nemaža jų dalis yra ge
rokai vienodi. Jie neišryškina 
dailininko veido, bet atvirkš- 
čiai — priverčia abejoti jo su
gebėjimais. Reikia atsiminti, 
kad ne xnsi paveikslai yra mu
ziejiniai, kaip ne Ausi paišytojai 
yra jau dailininkai.

Pagaliau būtinas ir katalogas
Akademiškiau ir tiksliau ver

tinti Čiurlionio Galerijos turtą 
reikėtų ilgesnio ir nuodugnes
nio jo apžiūrėjimo. Bet pirma 
to reikėtų dar belstis į mūsų 
meno kolekcionierių duris, kad 
jie reikšmingesnius turimus dar
bus sutiktų ilgesniam laikui pa
skolinti, o gal ir perleisti Ga
lerijai. O tada jau būtų galima 
rimtai pradėti atrankos darbą 
ir tinkamo katalogo leidimą. Be 
abejo, katalogas turėtų būti iš
leistas dviem kalbom ir išsiun
tinėtas spaudai, muziejams ir 
meno komentatoriams. Šitai pa
gyvintų ir dar labiau įprasmin
tų Čiurlionio Galerijos gyvavi-

Gintaro rinkėjas m4-A. Mončys

Kiekviena kolekcija susideda 
iš labai nelygių meno vertybių. 
Prie meno šedevrų rasime ir 
antraeilių kūrinių, kurių pager
bimas turi grynai kompromisi
nę reikšmę. Tokių kompromisų 
neišvengia nė didžiausi pasaulio 
muziejai, kurių rūsiai yra pilni 
antraeilių ir trečiaeilių kūrinių, 
tik retkarčiais parodomų viešu- 
moje. Čiurlionio Galerijos Tau
tos šventės savaitgalio proga 
viso lobio išstatymas prieš žiū
rovo akis yra labai naudingas 
mūsų bendruomenei ir mūsų 
dailininkams. Koks jis bebūtų, 
tai yra mūsų meno lobynas, 
konkretus mūsų dailininkų dar
bas, ir jo vertė priklauso tik 
nuo mūsų dailininkų vertės ir 
talento.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG)

Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 
į bet kurių SSSR dalį.

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, tinkamu siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

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

Rūpestis kokybe
Kaip kiekviena organizacija, 

taip ir Čiurlionio Galerija turi 
savo nesklandumų ir klaidų. 
Bet už tą viską daug svarbesnis 
yra ' rezultatas, o rezultatas 
konkretus: Amerikos lietuviai 
turime savo muziejų. Dabar, 
kai jis egzistuoja, jau galime 
pradėti rūpintis ir jo kokybe. 
Reikia siekti tokio jo meninio 
lygio, kad. parodžius svetimtau
čiams, nereikėtų rausti, o pa
tys dailininkai skaitytų garbe 
pakliūti muziejaus kolekcijom

Galerija turi dar vieną uždą-

• XFXX YORK. S, X. Y. — 39 - 2nd Avenue ...................... AL 4-5456
• XF.XV YOKK 11, X. Y. — 135 \Y. 14th Štreet ................. CH 3-2583
• BItOOKLYX II, X. Y. — 370 Union Avenue ......... ..............EV 4-4952
• BROOKLYX 7, X. Y. — 600 Sutter Avenue ...................... . .DI 5-8808
• ATHO1,. Mass. — OI Xlt. I’leasjint Street .......................... CH 9-6245
• BOSTON 18. Mass. — 271 Siuntimu Avenue ........................ Ll 2-1767
• SOITH BOSTON, Mass, 359 XX ėst Broaw<lay, .................Tel. 268-0068

Bostone du skyriai
• Bl'FALLO 0. X. Y. — 332 lillmore Avr-noe .......................TL 6-2674
• < IIICAOO 22. III., — 2222 W. Chieago Aienue ..................BR 8-6966
• CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halsted Širmi .......................... AVA 5-2737
• CLF.X ELAXI» 13, Ohio — 901 Llternry Road .......................TO 1-1068
• DETROIT. Mieli. — 7300 Miehigan Avenue ....................... VI 1-5355
• t.RAM) RAPIIIS, Mirti. — 606 Bridge St., X. W...................GL 8-2256
• HAMTRAXCh, Mieh. — 11333 Jos. Campau ....................... TO 7-1575
• HARTFORD. Conn., 132 l'ranklin Avė. . .Tel. CH 6-1724 ir 233-8030
• IKVINGTOS II. X. J. — 762 Springfield Avė. ............ .. . ES 2-1085
• YOI \GSTO\VX 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ....................... RI 3-0440
• YOXKERS, X. Y. — 235 Xe|>|»erhan Avė., ..................... GR 6-2681
• IX>s AM. ELES 22, Cnllf. — 900 So. Atlantic Blvd..................AN 1-2994
• LAKFAVOOI). X. J. — 126 - 4th Street ............................... FO 3-8569
• \FAVABK 3, X. J. — 428 Springfield Avenue .................. BI 3-1797
• X EXX IIAYF.X, Conn. — 509 Congress Avė............................. LO 2-1446
• l'ATERs<>\ I, X. J. — 99 Main Street ............................. MV 4-4619
• l’ASSAIC. X. J. — 170 XI ark et Street ............................... GR 2-6387
• l’HII.ADI I.I’HIA 23. I’a. — 525 XV. Glrard Avė................... PO 5-5892
• PITTSBI RGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ............... HV 1-2750
• SAX FRAX«TSCO. Calif. — 2076 Sutter Street ................. FI 6-1571
• XX ATEIHII RY, Conn. — 6 .loti n Street ...................... PL 6-6766
• XX ORI ESTUS. Mass. — |7» Millhury Street ................. SW 8-2868
• VIXELAXD, X. J. — XX. londts Avė., Greek Orthodo. CI.I'B Rltlg.

Scenos Darbuotojų Sąjunga
Chicagoje skelbia dramos veika
lui parašyti konkursą šiomis są
lygomis:

Į
. $500.00 skiriama už geriau

siai parašytą komedijinio žan
ro veikalą.

2. Tematikos pasirinkimas 
laisvas.

3. Veikalas turi būti sukur
tas 2—3 vai. vaidinimui ir įma
nomas pastatyti išeivijos meni
niams vienetams.

N
4. Scenos Darbuotojų Sąjun

ga įsipareigoja premijuotą vei
kalą pastatyti vienų mętų bė
gyje, pasilikdama visas teises 
į veikalą vieniems metams nuo 
premijos įteikimo.

5. Konkurse gali dalyvauti vi
si laisvojo pasaulio lietuviai ra
šytojai.

6. Veikalai perrašyti mašinė
le ir atžymėti slapyvardžiu, pri
dedant tikrąją autoriaus pavar
dę atskirame voke, turi būti at
siųsti iki 1963 mt. gruodžio 
15 d.

7. Nepremijuoti veikalai grą
žinami autoriams; vokai su au
torių pavardėmis neatidaromi.

8. Veikalai sunčiami Scenos 
Darbuotojų Sąjungos pirminin

KVALIFIKUOTOS 
RANKOS ir AKYS

kei Sofijai Adomaitienei, 6727 
So. Campbell str., Chieago 29, 
III. v

Jury komisija: Zita Kevalai- 
tytė - Visockienė, Marija 
Lemešytė - Dikinienė, kun. 
Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, Balys Chomskis ir 
Kazys Oželis.

SENOVĖS LIETUVIO 
APDARAS

Kaip patikimi šaltiniai patvir
tina, lietuviai kaime XVII amž. 
dėvėdavo pakulinius ir pasuki
mus drabužius. Kadangi tada 
buvo baudžiava, tai dalį linų 
tekdavo atiduoti dvarui, o kitą 
parduoti, kad būtiniausiems rei- 

Į kalams susidarytų pinigų.
Išeiginiai drabužiai būdavo li

niniai ir Adlnoniai.
Išeiginis vyrų ir moterų vir

šutinis drabužis būdavo ilga iki 
pusės blauzdų milinė pilkos

Typing Classes
N0W FORMING

AFTERNOON OR EVENING 
CLASSES AVAILABLE 

Next CIass Starting Soon
IBM KEYPUNCH & 

C0MPT0METER REGISTRATION 
N0W BEING ACCEPTED 

6233 S. WESTERN 
MERCHANDISE MAKT, RM. 7134 

5217 HOMAN — WE 1-9600

Ne visi vaistai yra pagaminami 
vaistų gaminimo laboratorijose. 
Dangelį receptų mes tarime išpil
dyti tik ii užrašų. Tokio atveja 
tik tikslas pasvėrimas ir išmiera- 
vimas yra labai svarba. Kai mes 
išpildome receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy- 
sime, kaip daktaro užrašyta.

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

DARGIS ORUG STORE
CHARLES P DARGIS 

Reg. Pharmacistas 
2425 W. Marųuette

Road
Chieago 29, 111.

Tel. HEmlock 4-6050 SfRIPTION'

VALANDOS:
Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai. vak. 
Šeštad. 9:30 v. r. iki 6 v. v.
Treč. lr sekmad. uždaryta

TO

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Il1 Ll
lankomis išpiaustrti paveikslų 
rėmai Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chksagn 

Vlrginia 7-7258-59

■spalvos, diržu ar juosta sujuo- būdavo užkišamas kims — bū- 
siama. tiniausias įrankis ir ginklas.

Žiemą būdavo vilkimi ilgi kai
liniai. Kai būdavo kur nors to- —
liau važiuojama, tai ui juostos (VpTn 77 STs

• X įšoki namų pataisymai 
* Prieinama kaina. Virtuvių spin

telės ir kt.

IGNAS
Tel. 476-3405

GENUINE ABOflIGINAL
BOOMERANG

HAND CARVEP. COLORFULLY 
PAINTED. P1RECT FROM 

AVSTRALIA
A. faseinating. Seientifie Weapon 
that al'vays comes baek to you 
when you throw it.
16 inches long. Diree- psn 
tions ineluded. Special A * <HI 
discount for Grosą each
Quantity orders. ppd.

ORDER FROM 
FAR AWAY PLACES 

LMPORT - ENPORT CO.
439 Altą Avė. Dept. CP. 
SAXTA CRl Z. CALIF.

Gardaus maisto siuntiniai į visus 
kraštus. Pristatoma per 3-4 sa
vaites. Pilnai garantuota. Prašy
kite sąrašų ir kainorašėių.

GRAMERCY
SHIPPING CO.
118 E. 28th Street

New York 16, N. Y.
Tel. MU 9-0598

KAMERAS
MARQUETTE 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.

3314 West 63rd Street
Chieago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine.
savo klientų patogumui atidarė naują skyrių miesto centre 

176 West Adams St. (Chieago S, III.) tel. STate 2-0796

Dabar galite jų prityrusiu kelionių patarnavimu pasinaudoti 
2451 SO. OAKLEY AVĖ., YArds 7-3278 6 dienas savaitėje, o 
miesto centre nuo pirmadienio iki šeštadienio.

Abiejuose skyriuose sutvarkys jums kelionės dokumentus, 
parūpins bilietus lėktuvais, traukiniais, laivais ir autobusais 
keliauti Europoje, AZIJOJE ar kituose kontinentuose, o taip pat 
*r P- Amerikoj, Kanadoj ir pačioje Amerikoje įvairiose vietose.

SIUNTINIAI
I -

LIETUVĄ
Jau dabar siųskite 

VELYKOMS!

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMU 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

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

TeL Victory 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
RaštinS atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro lr Šeštadie

niais iki S vai. o. p.

DEL GARANTUOTO PRISTATYMO KREIPKITĖS Į

CENTRAL PARCEL SERVICE
PAGRINDINĖ ĮSTAIGA:

220 South State Street 
Tel.: WA 2-9354

NAUJAS SKYRIUS:

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

Atvykite ir apžiūrėkite mūsų gausų 

pasirinkimą prekių dovanoms.

JAU 16 METŲ 
PRISTATOM SIUNTINIUS 

Į LIETUVĄ 
— VISADA LAIKU !

SAVE WITH SAFETY
U P 6«39 % ON BONUS PLAN

ZL OCZ 07 QUARTERLY ON
/O REGULAR ACCOUNTS

Mūsų erdviose patalpose turime di
džiausi pasirinkimą visų modemiškų 
baldų, elektrinių krosnių, radijo ir 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kitų 
namams reikmenų.

ROOSEVELT FURNITURE CO
LIETUVIŲ IŠTAIGA 

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.
23(0 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč., ir šeštadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų

i,. , , „ INSFRED BY L’.S. GOVT. AGENCY
įdeal for Trust. Estate, Minors, Pension & Retirement, Wdfare. Profit 

Įbnaring, Partnership, Corporation. Labor Union. Church. College, Bldg. 
other Funds.

S*‘nd for Free List of Insured Savings & Ix>an Assoeiatlons
OUR 26th allison waugh & company, inc.

YFHR 6h7° northwfst highmay
liifui DEPT d. CHICAGO 31, ILLINOIS

STABDŽIŲ TAISYMAS 
■ R NAUJŲ ĮDĖJIMAS

(COMPLETE BRAKE SERVICE)

KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGIHIMAS IR DAŽYMAS
(BODY & FENDER W0RK)

Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 
mechaniški pataisymai.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.

Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuota ir sąži
ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 591h Street Chieago 29, Illinois

GRovehill 6-7777
— ■ _______ _____________ <2

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

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

AMERICAN BONUING COMPANY
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 

Dl BiųVE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
F1REMAN S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN‘8 INDEMNITY COMPANY

IN DVSTRIA L/INSURANCE COMPANY 
MASSACHrSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 

PEARL ASSL’RANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 

WE8TERN CA8VAI.TY & 8URETY COMPANY 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chieago Board of Undenvriters

O’MALLEY and McKAY. Inc.
222 W. Adams St.

Telefonas CEntral 6-5206
Room 800

sž?



Valentinos Kojelienės koncertas 

Jaunimo Centre
J. ŽILEVIČIUS

Chicaga yra pilna > visokių jauna lietuvaitė — sopranas 
sta'gmenų. štai dar viena, ku- (dabar gyvenanti Chicagoje), 
ri daugelį nustebins: soRstė Va- debiutavusi Town Hali salėje, 

ųlertina Kojelienė pirmą kartą turi graži, balsą. Jos balsas yra 
koncertuoja lietuvių publikai labai specialios kokybės nepa- 
Jaunimo Centre “Laiškų. Lie- prastai sultingas lyrinei kolora- 
viams” metiniame pareng'me turai, kuris iš tikrųjų yra lyri- 
kovo mėn 9 j. 7 vai. vak. Kai nė koloratūra :r jo skalė yra 
kurie ją dar prisimena dainavu
sią įva;riuose Chicagos lietuvių 
parengimuose. Bet tai. buvo 
prieš daugelį metų, jos muziki
nės karjeros pradžioje Nese
niai buvo jos Chicagos debiutas 
Studebaker teatro salėje, kur. 
kaip teko girdėti, ji parodė sa
vo aukštą balso kultūrą. V. Ko- 
jePenė yra taipgi du kartu kon
certavusi New Yorko Town Hali 
salėje, susilaukdama nepapras
tai gerų įvertinimų iš žymiausių 
New Yorko muzikos kritikų.

V V. Kojelienė pradėjo moky-

S. Žilys Pieta (aliejus)

ŽIBGAS AR ASILAS? DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. vasario mėn. 23 d.

Žymus aktorius Devrientas 
užkariavo žiūrovus savo puikia mokslą dvigubai daugiau, negu gubai. — paklausė jis.
vaidyba.

Pasiekęs pačios garso viršū
nės, kartą Berlyne jis vaidino 
Ričardą Trečiąjį.

Ka:p veikale numatyta, penk
tojo veiksmo metu jis suriko:

— Žirgą! Žirgą! Už žirgą aš 
atiduočiau ištisą karalystę!

buvo pratęs imti iš kitų. — Bėl to, kad tave reikia iš-
Aristokratas nustebo. mokyti ne tik kalbėti, bet ir ty-
— Tai kodėl gi iš manęs dvi-i lėti.

G U A III X S Ei A S

ypatingai plačios apimties. Ka
dangi V. Kojelienė visai nėra 
varžoma aukštesniems sopra
nams tipiško skalės apribojimo, 
tai ji gali išdainuoti žemus to
nus tokiu pat lengvumu ir rezo
nansu, kaip ir aukštuosius - 
briliantinius. Jos programoje 
buvo atstovaujami skirtingi sti
liai. Ji vedė mus nuo Glucko ir 
Haendelio iki Wo!fo ir Straus-

Debussv ir Chausson, per j0 tiesioginės pareigos — Rytų S. Žilys gamtą ir žmogų išgy- 
Bažnyčios Archyve tvarkyti do- vena savitai, juos perleisdamas

NAUJAS UŽSLĖPTAS TALENTAS

Tada iš paskutiniųjų 
pasigirdo balsas:

— O ar netiks asilas?

suolų

Aktorius nesumišęs atsiliepė: 
— Tiks, tik ateikite čia!

DVIGUBA KAINA

Vienas graikų aristokratas

J. G. TELEVISPON CO.
251* W. 47th SL, FR 6-1998

TV. RADIJAI. HI-FI. VĖSINTUVAI 
Parduodam • Taiso m •

Sekm. uždaryta

MO V I NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA 5-9209 Chicago, IH.--

so,
Verdi, Davico, Banaitį, Kača- 
nauską iki Giannini ir Hage- 
man. Ir visa tai išpildyti jai ne-

Romoje švento Kazimiero nėtoji S. Pacevičienė su savo labai mėgo plepėti. Jis nuvyko 
Lietuvių Kolegijoje nuo 1957 dukra Irena. Bet kun. Žilys taip pas Sokratą, kad tas pamokytų 
m. gyvena kun. Stasys Žilys, pat nėra nė abstraktistas. Kun. jį iškalbos meno — retorikos.

Filosofas pareikalavo iš jo už

.k F. FI IIFIKIS
T RIDOTUVIU DIREKTORTTTS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yfi 7 1741-2 

4330-34 South California Avenue
Telefonas Lfi 3-0440 ir LA 3-985?

kumentacinį skyrių.

tis dainavimo Kauno konservą- sudarė jokių problemų. Gal kai 
torijoje, dar tebelan-kydama kam atrodytų, kad jos pagrin- 
gimnariją. Vėliau ketverius me
tus studijavo dainavimą Muen- 
cheno “Die Akademiė der 
Kunst” pas prof. Paul Neu- 
mann. Atvykusi į Chicagą, to
liau lavinosi su maestro Dino 
B’galli. Dabar laikas nuo laiko 
tobulina savo dainavimą su gar
siuoju pianistu Paul Ulanows- 
ky. Ji yra dainavusi Pavanne 
Operos teatre ir atlikusi pa
grindinius įvairių operų vaid
menis : Violetos (Traviata),
Mimi (Bohema), Gildo$ tRigo- 
letto), Fėjos (Hansel and Gre- 
*el).

Kas žino, kokią reikšmę turi 
artistams suruošti koncertą 
Town Hali arba Carnegie Hali 
salėse. New Yorke. tas supran
ta. kad solistei, dainavusiai šio
je salėje ir susilaukusiai palan
kios kritikos New Yorko dužio
joje spaudoje, jau yra atviros 
durys į plačiąsias pasaulinių 
koncertų auditorijas. Bet tegul 
kalba patys kritikai.

“Musical America”, New Yor
ke leidžiamas muzikos žurnalas 
1960 m taip rašė: “Solistė V.
Kojelienė, akompanuojant žy
miam pianistui Paul Ulanowsky, 
padarė puikų įspūdį. Ji gražiai 
laikėsi scenoje, nevartodama 

*gestų bei nereikalingų judesių.
Jos balso kokybė buvo gera.
Jos balso diapazonas buvo pa
kankamas išpildyti “Ah fors’ 
ė lui” taip pat gerai, kaip ir 
mažiau teatralinę R. Strausso 
“Staendchen”. Jos prancūziškas 
tarimas su pu’kia artikuliacija 
buvo malonu girdėti. Nepapras
to tobulumo ji pasiekė, atlikda
ma Chansson “Le temps de li- 
las”.

“New York Herald Tribūne” 
muzikos kritikas Walter Flana- 
gan rašo: “Valentina Kojelienė,

Valentina Kojelienė

pro savo jausmų prizmę. Jo pa
veiksluose tiek žmogus, tiek 
daiktai nors ir nepraranda sa
vo kontūrų, bet yra gerokai pa
sinešę nuo realizmo į šalį. Pa
gal jo dabar sukurtus ir kuria
mus paveikslus galima būtų au
torių glaudinti daugiau į impre
sionistų eiles.

Kun. S

Kunigas Stasys, be savo tie
sioginių pareigų, visą laisvą lai
ką skiria tapybai. Jo mažas 
kambarėlis yra apverstas baig
tais ir vis dar tapomais paveiks
lais.

Minimas dailininkas yra kuk
lus: nenori niekam savo darbų 
nei rodyti, nei jais girtis. Tik Kun- S- tapybinį meną
įsitikinęs, kad svečias nuošir- studijuoja pas Romos muzie- 
džiai geidžia jo tapytus paveiks- ^aus direktorių (buvusį meno 
lūs pamatyti, atidaro duris ir mokyklos profesorių) D’Aloi-
supažindina ateivį su savąja sio Vasto.
kūryba Mielai laukiama naujo daili-

Kun.S. Žilys turi nutapęs ke- ninko su savo Paroda lie’ 
liasdešimt paveikslų. Koloritas tuviškose kolonijose, 
darnus. Ekspresija stipri. Te- - K. P. C.
matika daugiausia religinė. Ke-__________________________
lėtas kūrinių yra tikrai aukšto — ■■■■■ .
meninio lygio. Jeigu kun. Žilys
gyventų kur kitur, tai galėtų 
drąsiai rengti savo darbų paro
das, kaip ir kiti menininkai.

THE EUROPEANS
Interior decorators and art galle- 
ry. Import original oil paintings. 
German china and painting mū
rais direct from Germany. Im- 
ported furniture, german Hi-Fi 
sets, portable bars, expert work- 
manship. Quality material. Show 
rooms of 63 collection of mūrais. 
We do complete painting paper- 
hanging and wall washing. Ali 
work guaranteed and free estima- 
tes.

5651 West North Avenue 
889-6732

Please mention this ad.

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-0’

AIKŠTIS AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mažoje Romos lietuvių kolo
nijoje, be žinomų Sofijos Pace- 
vičienės ir Irenos Pacevičiūtės,

dinė sritis yra opera, tačiau 
jautriausiai ir • subtiliausiai ji 
interpretavo Debussy “II pleu- 
re dans mon coeur” ir “En daįar iškyla ir trečias lietuvis 
sourdine”. Melodinis judrumas, dailininkas kun. Stasys Žilys, 
atrodo, jai nesudaro jokios Tik pastarasis nėra realistinės

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Ave. • Chicago 32

problemos”.
“New York Times” muzikos 

kritikas John Briggs atsiliepia: 
“V. Kojelienė padarė malonų 
įspūdį savo nuoširdžia laikyse
na scenoje ir sąžiningu įsijauti
mu į programos muziką. Buvo 
aišku, kad rečitalis paruoštas 
rūpestingai ir kad jos muzikos 
pažinimas yra labai geras. Bal
sas malonus, patraukliai skam
bąs, pvz. prancūziškų kūrinių, 
grupėje buvo nepaprastai eks
presyvių momentų”.

“Musical Leader” žurnalo mu
zikos kritikas W. F. Loeb taip 
jos rečitalį apibūdino: “Jos de
biutinis rečitalis Town Hali sa
lėje savo muzikalumu teikė 
klausytojams didelį pasigėrėji
mą. Talentinga dainininkė, at
likdama savo programą, sudarė 
puikią galimybę įvertinti jos 
muzikalumą ir techniką. Verti
nant, reikia pripažinti, kad mu
zikalumas ir išpildymo techni
ka V. Kojelienės yra aukštai iš- j 
vystyta. Balsas išlavintas irį 
skoningas. Ypač mums patiko; 
Debussy ir Chausson kūriniai”.,

Panašiai buvo rašoma 1961 
metais ir apie antrąjį rečitalį. 
Tad.lietuvių muzikos mėgėjams 
tikrai bus reta proga, atsilan
kius kovo 9 d. į “Laiškų Lietu
viams” parengimą, išgirsti šios 
amerikiečių kritikų išgirtos so
listės koncertą, kuriame bus 
nauja, įdomi programa su lie-; 
tuvių ir kitataučių kompozito
rių kūriniais. Kadangi koncerto 
salėje visos vietos yra nume
ruotos ir susidomėjimas kon
certu gana didelis, nes nemaža 
bilietų jau išpirkta, tai koncer
to rengėjai pataria visiems įsi
gyti bilietus iš anksto, nes vė
liau jų gali pritrūkti. Bilietus 
galima gauti Jaunimo Centre, 
“Marginiuose”, Karvelio krau
tuvėje ir “Laiškų Lietuviams” 
administracijoje, iš kur, atsiun
tus pinigus, galima užsisakyti 
bilietus ir laišku. Auka į kon
certą 3 ir 2 dol., o į vakarienę, į 
kuri po koncerto bus apatinėje j 
salėje — 2 dol. Prieš koncertą 
bus įteiktos premijos “Laiškų 
Lietuviams” konkurso laimėto- ♦
jams.

mokyklos sekėjas, kaip kad mi-

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave.
Tel. FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais lr sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
* 715# So. Maplevrood Ave.,

Cblcago 2#, I1L

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

0312 So. YVestcm GR 6-6592
Atdara 11-4 ir 6-8

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. Žiema kainos papigintos

Tel. CLiffside 4-1050

Vargstat su šildymu?
• THERMOSTATS
(M inneapolis Honey.vell )
• AUTOMATIŠKOS 

KONTROLES
EMKRGENCY SERVICE 

ON
On. or GAS 

BOILERS. FURNACES 
& STOKERS

DAV OR NIOHT 
CALL 224-0474

JAMES HEATING Co., Ine.

SIGNOKKMO HEATING 
and GAS Eųt lI’MENT CO.
t'tty-Wi<l<- Salos and Service 

Guarant'-ed Work, Memtaer of 
Mechanical Contractors Ass'n 

Residenttal — Commercial 
Industrial

3*38 £. Arclur I.A 3-1002

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VISADA APSIRŪPINKITE MŪSŲ SKANIAIS TORTAIS, 

0 YPAČ UŽGAVĖNIŲ LAIKOTARPIU ’
•’ i

Cikagiečiams jau gerai yra žino
mas puikus Brighton Bakery Felikso 
Mackevičiaus gaminių skonis. Gyve
nantieji ne Chicagoje dabar taip pat 
gali apsirūpinti skaniais Brighton 
Bakery gaminiais: Raguoliu (Baum- 
kuchenu). lietuviškais biskvitais, įvai
rių skonių pyragaičiais, aguoninėm 
babkom, medauninkąis, mazurkomis,
lietuviško skonio keksais, įvairiais tortais, aštuonių rūšių duona 
ir kitais gaminiais. Tuos visus gaminius BRIGHTON BAKERY 
pasiųs jums paštu. Reikalaukite gaminių kainoraščio, iš kurio 
pasirinksite kas jums yra reikalinga. čikagiečiai gah vietoje (ke
pykloje) gauti jau pagamintą prancūzišką tešlą, iš kurios patys 
namie pasigamins sau pageidaujamus kepinius.

BRIGHTON BAKERY
2457 West 46th Place

Chicago 32, Illinois Telef. Vlrginia 7-1250
BRIGHTON BAKERY GAMINIŲ REIKALAUKITE 

VISOSE MAISTO KRAUTUVĖSE, KAIP CHICAGOJE,
TAIP IR KITUR.

NARYS I.ITHI’ANIAN CHAMBER OF COMMERCE

Q |Z I B’C S E L F □ l\lr ^SERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVL ALL PHONES WA 5-8202

FEBRUARY — VASARIO 21, 22, 23 D D.

DUARDIN IMPORTED
GERMAN BRANDY Fifth $4.98

LEMON ICE LIQUEUR, 70 Proof Fifth $3-79

MANDOCREMA (GOLD DROPS)
~Imported Italian Wine Fifth $1.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
$4.89C. S. P. Futh

RICCA DONNA IMPORTED VERMOUTH 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

VANDERFLIP DUTCH CHERRV, 
RASPBERRY or BLACKCURRANT 
WINE

$1-29

$1.89
CANADIAN EIGHT 8 YEAR OLD 86.8 Proof 

C A?* AIMAN WHISKEY Fifth $3.98

BORDONI Imported Chianti Wine Quart ,98c-

PABST BLUE RIBBON BEER 

Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles $3-59

MTLLF.R HIGH LIFE BEER
Case of 12—12 oz. Throvv Away Bottles $^.59

Fifth

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lie tūrių Laidotuvių Direktcrių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. G9th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

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

3307
ANTANAS M. PHILLIPS

LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

TeL YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 6Srd STREET 

Telef. PB 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nao kapinių

i
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Pasaulio Lietuviu Katalikių Motery Organizacijų 
sąjunga švenčia 40 metu sukaktį

yvemma
Redaguoja SL Semėnienė, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. Cl

PAVASARIS MADŲ

PASAULYJE
Iš spaudos teko sužinoti, kad — Ir šiais metais 

Korp! Giedra ir šį pavasarį ruo- Giedrai talkininkauti Alė 
šia madų parodą. Berods, pe- lienė. Turėsime ir vėl 
reitų metų pelnas buvo skirtas jos komentarais pasigėr 
Giedros skelbiamo romano pre- — Vienas svarbiausių 
mijavimui, kuris jau šį rudenį rių parodoje — tai mod 
bus realizuotas. Su pasigėrėji- jos. Kas koordinuoja jų 
mu seku Giedros veiklą, todėl dymą ?
norėčiau ir šį kartą iš anksto — Atrodo, daugumai 
skaitytojus supažindinti su or- pereitais metais Nijolės 
ganizatorių planais. Todėl krei- lienės modeliavimas. To* 
piaus į rengėjas: žomės į ją kreiptis, ka

— Kuo skiriasi ši paroda nuo metais savo nuožiūra p;
buvusių pereitais metais? modelius.

— Esminiai tuo, kad de- — Ar tiesa, kad mod< 
monstruojamus rūbus žiūrovės jos modeliuos ir šukuosei 
galės įsigyti Chicagos geresnių- — O, taip! “Fantasy” 
jų rūbų krautuvėse. Gi gabios saliono savininkės A. Jo 
moterys ir pačios galės juos pa- ir I. Miecevič;enė sutiko 
sisiūti. Tačiau, gyvenant tempo liūs sušukuoti,
amžiuje, yra daug patogiau nu- — Ar planuojate svečius pa
sipirkti aprangą krautuvėje. vaišinti?

— Ar ši bus vienintelė šio — Būtinai. Truputį kitaip,
sezono paroda? negu pernai Vaišės bus įtrauk-

— Taip atrodo, neteko gir- tos įžangos kainon.
dėti, kad kokia kita būtų orga- — Gal turite dar kokių ko- 
nizuojama. mentarų?

sutiko
■ Kėže- 
progos

fakto-

patiko
Mane-

mode-

— Kokie rūbai bus modeliuo
jami?

— Pilna apranga. Apsiaustai, 
eilutės (kostiumėliai), sportiš
ki drabužiai, dieninės, popieti
nės bei vakarinės suknelės.

— Didelį įspūdį paliko perei
tų metų komentatorė Alė Kė~ 
žolienė; kas šiais metais turės 
šias pareigas?

Ar tik ne pavasario pėdos? Nuotrauka Vytauto Maželio

UŽGAVĖNIŲ KEPUČIAI
STEFANBIA STAS1ENĖ, Cleveland, Ohio

— Tur būt, tik tiek, kad de- Senu mūsų papročiu mes Už- grietinėlės (tirštos - whipping), 
damos geriausios pastangos, ti- gavėnių patiekalus visuomet ga- 1 arbt. šaukšt. vanilijos ekstr. 
kimės suruošti išsamiai planin- mindavome sočiai ir riebiai, nes ir truputį druskos.
gą parodą. po šio sotaus valgymo sekdavo; Kiaušinius ištrinti su cuk-

liesas gavėnios metas. Užgavę- rumi ir vanilija. Supilti grieti- 
nių dieną, be mėsos patiekalų, nėlę, druską ir miltų tiek, kadParoda įvyks kovo 10 d. 3 

vai. p. p. Jaunimo Centre. Ren- dar buvo labai mėgiami įvairus tešla būtų ne per minkšta ir ne
gėjos nuoširdžiai kviečia plačią- teSlainiaii taukuose Įval. per kieta. Gerai išminkytj, pas-

riaušių pavadinimų tešlainiai, į kui iškočioti plonai ir supiaus- 
kaip antai: žagarėliai, ausikės, tyti juostelėmis. Kiekvieną 

I rožiukės, bobausiai, pumpurė- juostelę supiaustyti 4 co
liai, spurgos, kepučiai, jau vien i, lių ilgumo. Tokią juostelę
savo išore kiekvieną pritraukda- per vidurį įpiauti ir vieną 
vo ir versdavo ragauti bei gar- galą išnerti arba abu, tik į prie- 
džiuotis. O sklindžiai ar lieti- šingas puses. Virti karštuose 

sezonu,"‘Skaį^s^ieturių Mo- ! ročfus“ s^iaun^s"amerikietės“- “.ai kai? .buvo mėgiami! Kiek- riebaluose.^ Norint, kad žagarė- 
terų klubas ir vėl visu intensy- i lietuvaitės mergaitės elegancija viena šeimininkė visus šiuos liai būtų sviesus, rei ia jpi i j 
vumu planuoja Gintaro balių, bei žavingumu, kai ji planavo 5J^da™_ ,P&gal

formalų pristatymą.

ją visuomenę atsilankyti.
Kristina Dauginienė

Kas naujo moterų fronte?
Su prasidėjusiu debiutančių ' ji sujungė lietuvių protėvių pap-

Prisimenant mūsų lietuves 
katalikes moteris, kurios Lie
tuvos atstatymo ir atgimimo is
torijoje paliko žymų pėdsaką, 
tenka panrnėti buvusią Lietu
vos Seimo narę Magdaleną Gal
dikienę. kurios iniciatyva Kau
ne 1922 m. buvo įsteigta Kat 
Moterų Organizacijų Sąjunga, 
pradžioje pavadinta L. K. M. 
Vyriausiu Sekretoriatu. Jo įsta
tuose buvo užsibrėžta ne t'ktai 
jungti visas katalikių moterų 
kultūrines, ekonomines, profe
sines ir visuomenines organiza
cijas, bet kartu jas stiprinti. 
Ta;gi, paliesti visas gyvenimo 
sritis. Moterų spaudos rėmimas, 
knygų ir laikraščių leidimas, 
kursų, suvažiavimų bei kongre
sų rengimai buvo taip pat L. 
K. M. O. Sąjungos veiklos pro
gramoje.

Pirmas:s masinis suvažiavi
mas įvyko 1923 m. Kaune; 1925 
m. sušauktas plataus masto 
Kat Moterų Kongresas; 1929 
m. surengti socialiniai kursai. 
1933 ir 1939 sekantieji kongre
sai Kaune, o paskutinysis įvy
ko 1940 m. Vilniuje. Nuo 1930 
m. Liet. Kat. Mot. O-jų Sąjun
ga įstojo teisėta nare į Tarp
tautinę Kat. Moterų O-jų uni- 

I ją, prisidėdama prie viso Pa
saulio Kat. Moterų reikalų 
svarstymo.

Sąjunga atgaivinta tremtyje

1946 m. sąjunga atgaivinta 
tremtyje dr. Karvelienės pastan
gomis Tuebingene, Vokietijoje. 
1951 m. sąjunga pavadinta Pa
saulio Lietuvių Katalikių Mote
rų O-jų sąjunga ir nuo to lai
ko centro valdyba įsikūrė Pa
ryžiuje, Prancūzijoje. 1956 m. 
sąjungos būstinė atkelta į New 
Yorką. PLKOS globėju yra vys
kupas V. Brizgys.

Sąjungos atstovė Europoje 
B. šlepetytė - Venskuvienė jau

kai parinkta lietuvaičių mergai
čių grupė bus pristatyta visuo
menei. Debiutantės “nusilenks” 
visuomenei birželio 23 d., sek
madienį, South Shore Country 
klube, kaip tai buvo pranešta 
baliaus pirmininkės Marijos Ru 
dienės neseniai įvykusiame su
sirinkime jos žavingoje reziden
cijoje. Kartu su klubo pirminin
ke Genovaite Giedraitiene buvo 
išrinktos įvairių sričių pirminin
kėmis:

Joan Oksas, baliaus vicepir
mininkė ir dekoravimo pirmi
ninkė, o jos padėjėja — Irena 
Zibienė;

Genovaitė Giedraitienė, klubo 
pirmininkė ir programos pirm., 
asistuojant Mary Bulaw;

Christine Austin, klubo ir ba-

Ji glūdi visų klubo narių šir
dyse lygiai taip pat, kaip ji yra 
gerbiama visų lietuvių.

Kitos Gintaro baliaus rengi
mo komiteto narės yra: Cathe- 
rine Rempart, Ann Aukers, A- 
deline Kutchins, Victoria Kut- 
chins, Nora Gugienė, Helen Al- 
len ir Helen Woidat.

Genovaitė Giedraitytė, kuriai 
klubas yra giliai dėkingas už 
jos nepaprastai puikią choreo
grafiją per paskutiniuosius du
pristatymus ir vėl bus debiu- niausiom priemonėm gamintų, 
tančių instruktorė ir pamokys tačiau su atžymėjimu “Old fa- 
jas šokti lietuvišką tautinį šo- shion” ar “Grandmother’s sty- 
kį “Sadutę.” G. K. jg” Tai, atrodo, suteikia gami-

savo atskirą receptą, kurio, ži- Pilant spiritą, reikia riebalus 
noma, niekam neišduodavo, o nuo ugnies atitraukti, 
laikydavo kaip šeimos paslaptį Juostelių iškočioti tiek, kiek 
Todėl kiekvienos šeimininkės vienu kartu įmanoma išvirti. 
Užgavėnių kepučiai savo koky- Iškočiojus nereikia ilgai aliky- 
be bei skoniu š!ek tie skirdavosi, ti, nes žagarėliai džiūsta ir nu- 
Ir šiandien kiekviena jauna šei- stoja trapumo. Išvirtus žaga- 
mininkė domisi savo mamytės rėlius pabarstyti cukraus pud- 
ar močiutės patirtimi — jų ka- ra.
daise gamintais Užgavėnių gar- p . , ,auginimą
durnynais. Dažniausiai ne nauji * e »
ar modernūs receptai įdomūs, Straipsnyje “Kopūstų istori- 
bet kaip tik seni susiję su še- ja ir jų rauginimas” (Moterų 
nom tradicijom. Ypač šiame Gyvenimo sausio 26 d. nume- 
krašte mes matome daug įvai- ryje) įsibrovė keletas netikslu- 
rių produktų, nors ir moder- mų:

1. .Kopūstams (numatytam 
kiekiui) reikia ne 2-jų galionų 
talpos indo, bet 4 galionų.

2. Kmynų dėti ne puoduko,

★ Alice Stephens dainininkės ’- — , , r . . Tad pamėginkime ką nors pagal
liaus sekretorė ir pakvietimų dalyvavo tarptautinėje progra- mo{iutįs bMą Užgav4n5ms pa. 
pirmininkė; jai padės Donna moJe vasario 10 d. vakare Pal- sįgamįntį
Oįį. mer House salėje. Koncertas

buvo suruoštas gauti lėšų pro- Močiutės žagarėliai
rezervacijomis rūpinsis Jose- tiniai atsilikusių vaikų mokyk- Imti: 6 kiaušinio tryniai, 6

phrne Lapinskas, padedant Ruth jaj (Southvvest School for Re- lygūs arbatiniai šaukšt. cuk- 
W°idat; tarded Children). raus, 6 lygūs arbat. šaukšt.

reklamavimo pirmininkė Ge-
ne Krajicek;

niui geresnę kokybę, geresnį ar bet Vi puoduko ar net mažiau 
labiau mėgiamą skonį bei vertę. — pareina nuo skonio.

A. Mončys

daugiau kaip dešimt metų vie
šuose pasikalbėjimuose, minėji
muose, tarptautinėse parodose, 
suvažiavimuose bei kongresuose 
Paryžiuje, Romoje, Madride, 
Ženevoje, Vienoje ir kitur in
formuoja, rašo straipsnius, skai
to paskaitas mūsų tautos ir re
ligijos klausimais. B. Vensku
vienė yra Pasaulio Kat. Moterų 
centro biuro narė, kurio būsti
nė yra Paryžiuje, ir jame ji at
stovauja visas pavergtas tau-, 
tas. Šis biuras jungia visas ka- 1 
talikes moteris pasaulyje.

Skelbimas pasauliui apie 
kenčiančią tautą

Ne tylėti ir laukti kol kas 
Lietuvos laisvės klausimą iš- j 
kels, bet mums pačioms reikia 
tuo sielotis ir rūpintis. Mes tu-' 
rime įtikinti tarptautinę visuo
menę, kad lietuvių tauta yra 
darbšti ir kūrybinga, veržli ir 
religinga ir turi teisės laisvai 
ir nepriklausomai gyventi. Sve
timų kraštų atstovės ne 
kartą mums parodė didelį dė
mesį ir norą mus arčiau pažin
ti, kaip tautą — pažinti mūsų 
kultūrą, papročius, dabartinius 
kryžiaus kelius, kuriais praeina 
likusieji tėvynėje mūsų broliai 
ir seserys. Mes negalime būti 
abejingomis jų dėmesiui. Taip 
pat turime sekti ir domėtis 
bendrais pasaulio kat-ių mote
rų reikalais, kelti dvasios kul
tūros lygį. Pasaulis turi plačiau 
išgirsti apie mūsų kenčiančią 
tautą; turime plėsti savo drau
gų ratą, kuris mus remtų ko
voje už laisvę ir nepriklauso
mybę.

Su malonumu tenka pabrėžti, 
kad PLKOS įkūrėja ir ilgametė 
darbuotoja M. Galdikienė yra 
dabartinė valdybos pirmininkė; 
vicepirmininkės — M. Xižytė 
ir G. Kaneb, sekretorė dr. N. 
Bražėnaitė - Paronetto, infor
macijos skyriaus vedėja dr. A. 
Šlepetytė - Janačienė, iždo rei
kalų vedėja A. Dumbrienė. Su
darytas PLKOS fondas, kurio 
valdyboje darbuojasi M. Lušie- 
nė, dr. A. Radzivanienė, E. Min- 
kūnienė ir Dzikienė.

Noras suartėti su L. K. Moterų 
Sąjunga

PLKOS valdyba savo pasku
tiniuose posėdžiuose New Yor
ke tarp kitų reikalų svarstė, 
kaip palaikyti tampresnius ry
šius su Liet. Kat. Mot. s-ga 
Amerikoje ir kaip geriau su
pažindinti jos skyrius su tarp
tautine kat. moterų veikla ir 
lietuvės atstovės darbuote joje. 
Tam tikslui į lietuvių kalbą ver
čiamos ištraukos iš tarptauti
nių kongresų biuletenių, pra- 
matomi specialūs pranešimai 
bei paskaitos lietuviškose kolo
nijose. Iki šiol didelį supratimą 
ir dėmesį parodė Australijos,

šokėja Urugvajaus, Kanados ir Water-

būrio skyriai bei atskiri asme
nys, kaip E. Vilimaitė iš Chi
cagos ar pačios PLKOS valdy
bos narės, kurių dėka fondas, 
nors dažnai ir pavėluotai, įsten
gė kasmet pasauliniam centrui 
— Tarptautiniam Biurui įnešti 
nustatytą metinę duoklę, be ku
rios veikla būtų neįmanoma.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Moterų Organizacijų sąjunga 
šiemet švenčia 40 metų sukaktį. 
Ta proga kovo 9 d., šeštadienį, 
5 vai. p. p. rengiamas iškilmin
gas minėjimas Baltų Laisvės 
namuose, New Yorke. Visa lie
tuviška visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama atsilankyti.

Birutės Kemėžaitės 
rečitalis

kokteilio biletėliai baliuje bus 
parūpinti buv. baliaus pirminin
kės Constance BaJtutytės-Hofer.

Juzė Daužvardienė, Lietuvos 
generalinio konsulo žmona, tik
roji lietuvaičių pristatymo vi
suomenei sumanytoja bei ska
tintoja, yra garbės pirmininkė 
ir baliaus vedėja (Master of 
Ceremonies). Miss Irene Pow- 
ers, dienraščio Chicago Tribūne 
“Sočiai Pagc” korespondentė, 
teisingai ją pavadino “Beloved 
Lithuanian Lore Lady” (numy
lėta lietuviškų tautinių vertybių 
— tautosakos, meno, papročių, 
tradicijų ir t.t. moteris)... ir vi
sai užtarnautai. Jos sumanumai 
bei gabumai buvo parodyti, kai.

Raudonoji Giljotina
Jos vardas yra Hilde Benja- 

min, o jos titulas — teisingu
mo ministerė Rytų Vokietijoje. 
Tačiau vokiečiams ji tėra žino
ma Raudonosios Giljotinos var
du ir labiausiai bijoma ekzeku- 
torė bet kuriame iš komunistų 
satelitų kraštų.

H. Benjamin, 60 m. amžiaus 
žydė, užsitarnavo tą žiaurų var
dą 1950 m lapkričio mėn., kai 
vienos savaitės bėgyje ji pasiun
tė po giljotina 41 asm., o dvi 
iš jų buvo net laukiančios kū
dikių moterys, kurios bandė pa
bėgti j Vakarų Vokietiją. Nuo 
to laiko “kruvinoji ragana” 
(antrasis epitetas, pagal kurį 
ii vra žinomai n,įkirto palvas
daugiau, kaip 1,000 žmonių. 

Šiandien ji gyvena viena pa
ti, saugoma dieną - naktį trijų 
stiprių raudonųjų sargų. Ji yra
skaitoma esanti Rytų Vokieti
jos viena svarbiausių dviejų ko

Dalia N. Kučeniene

ESKIZAI

Žiemos žieduos sustingo bitė 
Suledėjo žvaigždžių puokštės. 
Klajojančios žiemos paukštės, 
Eskizus raizgo sniege.

Nusiminęs stovi sniego senis. 
Varvokliai puošia anglies akis.
Toks misteriškas gyvenimas.
Kaip senis saulėtą dieną — pranyks.

TYLA
Tavo namai tylos oazė 
Miesto tvankiam ūžesy.
Atgimė Izraelis tyruos 
Ramybėje — Tu esi.

Vidaus audra brouhana •) liejasi.
Audras, vėtras ramini Tu,

Sinajaus kalne pranašas Mozė
Tyloj išgirdo Tavo žodį

Trys ponios “B" apžiūri Kla’pėdos atvadavimo vaizdų parodą 
New Yorke. Iš k. j d. R. Budrienė, O. Baekienė ir L Bieliukienč.

Nuotr. Vyt. Maželio.

munistų šulų. šitokias žinias 
plačiai paskleidė Greensboro 
Daily News. .

Tavo minai tylos oazė 
Miesto tvankiam ūžesy,
Atgimė Izraelis tyruos
Ramybėje — Tu esi.

•) Prancūzų kalboje triukšmas, blaškymasis.

Birutė Kemėžaitė

Sol. Birutės Kemėžaitės dai
nų ir arijų rečitalis įvyks Jau
nimo Centre kovo mėn. 23 d. 
7 vai. 30 min. vak., akompa
nuos prof. VI. Jakubėnas. Šis 
koncertas bus kartu ir pade
monstravimas, ką jaunas žmo
gus gali padaryti, gyvendamas 
nors ir vienas ir tarp kitataučių.

Birutė Kemėžaitė, lyriniai 
dramatinis sopranas, šalia stu
dijų tremtyje pradėjo mokytis 
dainuoti pas VI. Ivanauską 
(buv. op. sol.). Chicagoje dai
navimo mokėsi pas J. Būtėną, 
AI. Dičiūtę - Trečiokienę, Gra
ce B. McKeller. 1958 m. vaka
rais pradeda studijas American 
Conservatory of Music, gi die
nomis dirbo raštinėje, kad ga
lėtų pragyventi ir už mokslą 
sumokėti, nes, būdama našlaitė, 
jokių giminių bei artimųjų čia 
neturi, kas būtų galėjęs bent 
kiek padėti. Po pirmojo semest
ro, sveikatai sušlubavus, tekc 
atsisakyti studijų. Vėliau toje 
pačioje konservatorijoje dvejus 
metus lavino balsą pas W. 
Clark Paskui pas Dino Bigalli, 
o pastarajam mirus, pradėjo 
mokytis pas naują mokytoją 

, E. Steen - Lamont.
1 Reikia tikėtis, kad lietuviai 
J jaunai solistei nebus abejingi ir 
neapvils idealistės, bet gausiai 
dalyvaus, tuo paskatindami ne
palūžti, siekti užsibrėžto tikslo, 
nes tai yra ne tik vienos solis
tės, bet ir visų lietuvių garbės 
reikalas. K. B.

AUKŠTAI JIE SKRAIDO

Senovėje net galiūnai daug 
ko bijojo: ir dangaus ženklų, 
ir monų, ir piktų žmonių akių; 
kiškio, kelią perbėgančio, ir to 
baidėsi. O dabar girdi, kaip kal
ba jauni: pasakyk, ko žmonės 
senovėje nedrįso, aš padarysiu! 
Ir padarys. Ereliai kietanagiai 
jie, ne vyrai! Nors sparnų netu
ri, bet aukštai jie, skraido.

V. Krėvė

ATOFTOC.CS IR GYDYTOJAS 
Vokietijos kanclerį Adenaue-

rį bičiulis paklausė, ar jis va
žiuodamas atostogų ima su sa
vini ir gydytoją

— Niekados. — atsakė kanc
leris. — Aš tada juk vykstu 
pasilsėti.
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