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TRYS OS POETĖS 

Nedaug teturime (jeigu iš 
viso) taip kruopčiai ir turinin-
viso) taip kruopščiai ir turinin
gai parašytų knygų, skirtų lie
tuvių kultūros istorijai, kaip 
ši. Savo 70 metų amžiaus su
kakties prof. M. Biržiška, ro-

kaip Dievo rykštė už aiškius 
griekus ir nežinia kieno nuodė
mes vis plaka nusiminusius 
žmones, kuriems neleidžia nei 
lengviau atsikvėpti, nei pasto
viau susitvarkyti (p. l l o ) . Ir 
tik kaikuri pararelė gal sun-

Ispaniškosios Amerikos poezijoje moterys sugebėjo prasimuš-

KULTŪRINĖ KRONIKA 

dos, nė negalėjo geriau beįpra kiau duodasi įspraudžiama į 
sminti, kaip šiuo veikalu, kurį ' tuos pat rėmus (kaip pvz. dai-
išleido Lietuvių Dienų leidykla, 
jau ir anksčiau išleidusi kele
tą grožinės literatūros knygų 
ir dabar leidžianti (jau spaus
dinanti) antrąjį "Lietuvių Tau
tos Kelio" tomą ir dar užsib
rėžusi išleisti Lietuvos žymes-
nybių žodyną (kadai Lietuvoj 
prof. Ereto pradėtą ruošti). 

Prof. M. BiržiSka 

Ši pirmoji "Lietuvių Tautos 
Kelio" dalis apima svarstymus 
"apie tautą savyje ir kaimynų j 
tarpe", ir bendrajai antraštei 
dar duotas papildinys "J Nau
jąjį Gyvenimą". Negalėtum pa
sakyti, kad tai būtų vien isto-

nos, moteriškėjimo sugretini
mas su tikėjimo "moteriškėji
mu"). 

Barokinis, kiek apkrautas, 
vietomis dėl to net mintį grasi
nąs pridusinti stilius vis dėlto 
yra toks mielas, biržiškiškas ir 
nepamainomas, kad, rodos, tik 
toks ir tegali atskleisti tai, kas 
buvo taip subtilu, paslėpta ir 
neišaiškinta. Ir reikia tiesiog 
stebėtis tokia nebe tik milžiniš
ka, bet iliuminacine, intuityvia 
atmintim, iš kurios autorius 
daugiausia sėmes (savo veika
lą pradėjo rašyti dar Vokieti
jos slėptuvėse) ir tiesiog ma
gišku istorinių, literatūrinių, 
politinių ir kitokių smulkmenų 
smulkmenėlių išvyliojimu mum 
į dienos šviesą. Visi tie dalykai 
kultūros ir literatūros istorikui 
liks nepamainomu turtu. Ne 
mažiau čia svarbios ir prof. 
Vacį. Biržiškos pastabos iš lie
tuvių būtovės, susietos su raš
tija. 

Iškeldamas lietuvių etnines 

Prel. dr. L. Stendelis, pami- kopijos -multiplikuojamos. Vė-
ti į pirmąsias kūrėjų eiles. Gražiame ^ ^ ^ ^ j e J o i n p r u - n ė d m kų n U Q u d rezistencijos laik 
kynė ^ l m i r a AGUSTINI Gabnela MISTRAL Alfonsma STOR- i sspausdini- raščiai. Viena pagrindžio spau-
NI ir Juana de IBARBOUROU, mes matome vis daugerjantj šio * . J . . l . \ J . . J i - x- J , 14.~~„ v>.-,v.s T.. *~Aia w v^««^„c r,~A m o i r taipgi savo 25 kunigys- dos klaida — raminimas žmo-kontinento kuriančiųjų dukterų burj. Jų žodis yra brandus, sod- . ...."* • - ,? * i J 
rus ir gilus, o žodžio forma nauja ir nebanali. t ė s A l i e j aus P™ga pasiūlė iš- nių, kad rusai neateis, kas ne

vertėjas savo žvilgsnį yra nukreipęs į moteriškąja kūrybą l e i s t l v i s ^ š v e n t f * R a š t £ * l i e t u " Paruošė prie pasitraukimo į už-
ypač tu Ispaniškosios Amerikos šalių, kurios mums ikpšiol buvo V1U k a l b a viename tome. Ifc sienį. Prelegentas, suregistra-
mažiau pažįstamos. Viena iš tokių mūsų iki šiol mažai pažįstamų 6io* m e s tokjo leidinio neturi- vęs 22 pogrindžio spaudos laik 
šalių yra "egzotiškoji" Kuba. me» Prelatas pasisiūlė tokį Iel- raščių vokiečių okupacijoj. An 

; 
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rijos filosofijos ar kultūros is- g a v y b e s , svetimųjų kraujo prie 
torijos veikalas, kaip lygiai jis 
nėra nei istorinis, nei filosofi
nis, nors jame užgriebta ir gi
liausios Lietuvos senovės ir at
skleidžiama lietuvių tautos sa
vybių, kokių tegali surasti ir 
atidengti filosofinis mąstytojas. 

Nors turinio atžvilgiu knyga 
suskirstyta j 4 dalis, bet iš 
tikrųjų ją gali suvesti į 2 pag
rindines — tautos charakterio 
savybes (savyje ir santykiuos 
su kaimynais) ir jos istorinę 
evoliuciją, pradedant ne tiek 
istorine tautos kaip valstybės 
raida, kiek krikščionybės įsi
galėjimo nuskirta linkme. Šie 
mąstymai svarstymai primena 
Herderio istorinio dinamizmo 
kelią, iškėlusį liaudį (Volk) 
(prieš bajoriją) į savito apsi
sprendimo, gaivalingo atbudi
mo viršūnes, kurios Lietuvai 
ypač skaidriai sušvito šio šimt 
mečio pradžioj ir skaidriausiai 
per 20 nepriklausomo gyveni
mo metų. 

Dėl to ir knygos autorius, už 
miršęs savo kelią, kurs jį ga
lėtų nuo liaudies (suprantamos 
tautos, ne klasės prasme!) ati
tolinti, tai liaudžiai reiškia sa
vo simpatijas ir kelia jos pa
siektus laimėjimus. Iš istorinės 
tamsos, iš ypatingos gyvenimo 
plėtros, j is iškelia aikštėn visa 
tai, kas padeda tai liaudžiai iš 
laikyti būdingąsias tautines sa
vybes — lietuviškumą. 

Žavi čia skaitytoją ir giedras 
tų svarstymų, pobūdis. Rodos, 
pati istorinė plėtra reiškėsi 
taip, kad viskas išeitų į optimi 
stinį, leibnicinį gera. Ir tik re
čiau pasigirsta liūdnesni aidą! 
dėl sunkaus tautos likimo, kaip 
šit: "Svetimų Bažnyčios tarnų, 
karališkojo dvaro, varšuvinių 
seimų, "lenkiškųjų" bajorijos 
vedybų, lenkiškai žydiškų mie
stų ir miestelių įtaka slegia 
tautinę lietuvio dvasią, o dažni 
karai, susiję su krašto naikini
mu, medinių miestų ir kaimų 
gaisrai, badmečiai ir marai, 

maišas (gal nė nebeaiškias to
toriškas Botyriams, Bukotoms 
ar Bulotams ir žydiškas 
Matulaičiams ir Vailokai-
č i ams . . . ) , parodydamas at
skirų Lietuvos sričių kūrybos 
žmonių darbų panašumus, M. 
Biržiška bus čia bestelėjęs vie
ną kitą gairę mūsų literatūros 
istorijai tirti pagal kiltis (gi
mines, Staemme). Norą šis li
teratūros metodas dar, paly
ginti, naujas (čekuos ir vokie
čiuos iškilęs su prof. Saueriu 
ir Nadleriu), bet literatūros is
torijai reikšmingas ir lietuvių 
literatūros istorijoj laukiąs ty-
ninėtojų. 

MARIA SANCHEZ FUENTES 
TU TAI GERAI ZINAI 

Gyvenime yra sielų, panašių 
į šaltinius slaptingus. 
Soduose, kuriais jos tyliai plaukiu, 
rožės žydi ir kvepia daug stipriau. 
Kalnų šlaituose atgyja žalios samanos, 
nes ji, siela geroji 
jas šlaksto savo ašaromis. 
Kokios raudonos šiandien aguonos, 
šviesių javų aguonos! 
Nes tyli siela pro jas praėjo 
ir krauju lapus nudažė. 
Kas ji — nieks nežino. 
Aš tiktai tiek galiu tau pasakyti 
(ir tu žinai gerai tai), 
kad gyvenime yra sielų, panašių 
į šaltinius slaptingas. 

DULCE MARIA LOYNAZ 
SLAPTINGAS VANDUO 

Tu esi tamsus vanduo, 
kurs sruvena uolds vidury. 
Tu esi tamsus ir nuoširdus vanduo, 
kurs plaukia po žeme, 
kurio nepažįsta saulė 
ir troškulys žmonių, kurie mindo 
žemę arba žeme keliauja. 
Tu esi nekaltas vanduo1, 
be krypties ir be geografinio vardo; 
tu esi neliestas gajumas, 
gajumo slaptas virpėjimas, 
virpantis džiaugsmas 
manojo švelnumo (kuris esi tu), 
anos vandens gelmės (kuria tu visuomet buvai), 
negeisdamas būti nieku kitu kaip tik 
tamsiu, bevardžiu vandeniu.* 

Ir glaustis, glaustis prie manęs! 

JOSEFINA DE CEPEDA 
AŠ DABAR GYVENU 

Aš dabar gyvenu! 
Laiko pakriautėmis joja Mirtis, vis joja ir j&ja; f!? 
tamsi ir kaulėta. 
Aš dabar gyvenu! 
Mirtis už akių mane seka, vis, seka ir seka 
savo juodu žingsniu. 

Aš dabar gyvenu! 
Miške tolimam Mirtis kerta vis, kerta ir kerta 
mano karstui medį. v 

Aš dabar gyvenu! 
Mirtis įkyriai mane šaukia, vis, šaukia ir šaukia, 
o aš neklausau: ai dabar gyvenu! 

Iš ispanų kalbos išvertė 
JUOZAS KĖKŠTAS 

dinį išleisti savo lėšomis, skir- troji rusų okupacijoj pogrin-
damas šiam 10,000 dolerių, ir džio spauda ypač reiškėsi 1945 
patį leidinį aukodamas šv. Ka- —1947 m. Visi rotatoriumi ir 
zimiero Kolegijai Romoje, šis pan. leidžiami, nei vieno spaus-
prelato L. Mendelio su many- din to. Matosi geras Rusijos pa

tas skatino prieš darant inter-
view daugiau pažinti asmenį su 
kuriuo bus kalbama ir objektą 
— kurie klausimai keltini. Nu
pasakojo pasikalbėjimo rūšis 
ir jų rašymo techniką. 

Dail. Ed. Krasausko kūrybos 
leidinys. VVaterbury, Conn., gy
venąs prieš 3 metus į JAV at
vykęs dailininkas Eduardas 
Krasauskas, vienos lietuvių kny 
gų leidyklos pakviestas, ruošia 
savo grafikos darbų leidinį. 

Dailininkas pasirinko specia-mas, jo paties dosnumo de- dėties ir užsienio politikos zi- .. . ... f. w . . . j , x . , t _ - r • hai iliustruoti Maironio bala* ka, jau pradeda tapti realybe, nojimas. Juose yra atgarsių , - .- . 
6; i i r t r » w „ . * » . ~*~,»;~.~*„ * ^ u ~ J« :* ix+w.~*. ,^. , ; a i w t _ a i ^ę ClCinsKą. 

Numatoma, kad baladė bus 
išreikšta ne mažiau kaip 30 di
delio formato grafiškų vaizdų. 

Manoma, jog leidinys pasiro
dys kitais metais. 

Dail. Ed. Krasauskas šiuo 

Šiuo metu yra rengiamas teks- ir iš ištremtųjų į Sibirą. Skun 
tas. Bus spausdinamas arkiv. džiasi, kad inteligentai, kuriems 
J. Skvirecko peržiūrėtas ir pa- tauta nieko nesigailėjo, beveik 
taisytas vertimas. Jo Eksce- nedalyvauja rezistencijoje, o 
lencija šį darbą jau baigia, prisiglaudę sovietinėse įstaigo-
Trumpus įvadus ir paaiškini- se ar pabėgę, ir didžiąją pasi
nius parengė, bei spausdinimo • priešinimo naštą neša kaimas, 
darbą prižiūrės vysk. V. Padol- Po paskaitos prelegentas suruo 
skis ir prel. L. Tulaba. Spaus- šė rezistencinės spaudos paro 
dinimas bus atliktas Romoje 
ant plono popieriaus, taip kad 
knyga neišeis perdaug didelė. 

dėlę. 

Bernardas Brazdžionis, vai-

metu dirba savo specialybės 
darbą vienoje komercinių ir li-
tografinių darbų spaustuvėje. 

Dailininkas Romualdas Braž-

Bus dedama visos pastangos, 
kad leidinys išeitų kiek galima **„ Nemuneho. vaMu, paruošė 
meniškesnis. j p u i k , » s a v o . e l I ė r a š «"» r l n k l n l 

I musų jauniausiems, pavadintą 
Dr. P. Jonikas Žurnalistikos "Po tėvynės dangum", čia telpa 

dys, kilęs iš Panevėžio, iš žl-
kų literatūroje besireiškiąs Vy- n o m o g i r g a u a i o g m ^ ų ^ 

menininkų Braždžių šeimos, ap 

Dr. \A. šešplaukis-
Tyruolis 

Prityrusio, ilgamečio Lietu
vos pedagogo, augštosios mo
kyklos jaunimo brandintojo, 
reikšmingi ir brangintini šios 
knygos patarimai, išplaukia iš 
istorinių pamokų. Gal aktua
liausias čia dabar mums būtų 
Amerikos lietuvių, senųjų ir 
naujųjų, klausimas, apie kurį 
prof. M. Biržiška rašo: "Lie
tuvių kalbos nustojęs Ameri
kos jaunimas būtinai yra rei
kalingas didesnės tautinės jung 
ties su Lietuva, šios kultūrinės 
šalpos Amerikos lietuvių kul
tūrai, spaudai, teatrui, litera
tūrai, chorams, muzikai, moks
lui ir t.t. pakelti ir suderinti. 
O vėl Lietuvai labai svarbu įsi
tvirtinti sau daugiau Amerikos 
savybių — gyvenimiškos demo-
kratybės, natūralaus laisvumo, 
individualios iniciatyvos, ryžtin 
gumo, lankstaus prisitaikymo 

prie besikeičiančių gyvenimo 
sąlygų, drąsių ekonomiškų, vi
suomeninių ir politinių horizon 
tų, pasitikėjimo savo jėgomis 
ir pan." (p. 94). 

Tikru tautos auklėtoju Bir
žiška pasireiškia svarstydamas 
peiktiną mūsų tautiečių įprotį 
— girtavimą, pragaištingai 
griaunantį jau ir mūsų jauni
mą: "Valančiaus šventoji "Die
vo rykštė" vėliai plaka lietu
vius, matyti, dėl šiokių ir tokių 
josios nuodėmių ir nuodėmėlių, 
ir reikalingas nepaprastai stsp-
rus tautinis sąjūdis, kad vėl 
mums grįžtų "Dievo malonė"— 
protelis į galvą. Tik atsiminkim 
ir įsidėkim sau į galvą: gir
tavimu kad ir /dar toli nepri-
lygdami maskolius, vokiečius, 
deja, jau esam pralenkę. Na
minio alučio mes nė neminė
sim" (p. 107). 

Ne mažiau liūdnesnis reiški
nys yra gimtosios kalbos me
timas svetimame krašte. Tie
siog pragaištingos yra sąmo
ningos pastangos savo kalbą 

ti. "Kalbos nustojtmu seka nu
tautėjimas, tautinio medžio pa 

Institute kalbėdamas apie lie
tuvių kalbą, pažymėjo, kad 
bendrinės kalbos būdingos žy
mės yra: 1) Intelektualizacija, 
pvz. įvedimas tokių žodžių, kaip 
sąvoka, kokybė, 2) Normaliza
cija — sunorminimas. Liaudies 
kalboj tarmėse žodžių sąvokos 
nevienodos. Bendrinėj — suvie
nodintos. 3. Stabilizacija — su-
pastovinimas nustatytų 'bend
rinės kalbos normų. 4) Bend
rinės kalbos yra kelios rūšys: 
a) Pašnekesio — ji artima liau 
dies kalbai, dažnai sakiniai 
neužbaigti, numanomi iš gestų, 
mimikos, b) specialybės, ama
to kalba, pvz. sportininkų, žve
jų; čia bendrinės kalbos funk
cija griežčiau pasireiškia, c) 
Mokslinėje tobuliausiai pasi
reiškia bendrinės kalbos funk
cija, atskiri žodžiai virsta ter
minais, posakiais priartėja prie 
sprendimo, preciziška, tiksli, 
d) Literatūrinė, poetinė bend
rinė kalba daug kuo skiriasi 
savo žodynu. Čia kaip vaizduo
jamoji priemonė gali būti ir 
barbarizmai; gali būti vartoja
mos specialios lytys, kaip "aše-
nai" ir t. p. Išvada: negalima 
vienodai traktuoti įvairių ben
drinės kalbos rūšių; reikia at
sižvelgti į jų paskirtį. Laikraš
ty gali būti įvairių čia suminė
tų bendrinės kalbos rūšių. Šian 

15 jo eilėraščių apie Nemuną 
bėgantį pro Kauną, apie Ra
munės sodybą Panemunėj, apie 
koplytėlę prie kaštano, apie Ka 
ro muzėjų, Vilniaus gėles, apie ao""pa7adintąT 
mintis prie Trakų ežero, apie 
vasaros drugių ir jaunųjų šo
kius, apie dėdės dovanas — 
obuolius, apie nykštukų gry
bus, riestainių stirtas, apie Ri-
mantėlį ir Mildutę — statan
čius lėktuvus, apie Geležinį Vii 
ką, ketvirtokių vaidinimą, apie 
Baltojo Vyčio viziją. Kiekvie
nas eilėraštis įdėtas į ružavos, 
melsvos, gelsvos, žalios, viole
tinės ir kitokių spalvų fonus— 
dailius, plačius "rėmus". Kny
gą atvertus — vienoj pusėj 
eilėraštis, o kitoj — per visą 
puslapį — Vytauto Augustino 
paruoštos nuotraukos ar foto 

sigyvenęs Medelline, Kolumbi
joje, dirbo meniškus odos albu
mus ir estetinius minkštus žais 
liukus. Drauge su žmona daug 
ir atkakliai dirbdami, dabar 
atidarė odos dailės išdirbinių 
kabinetą "Estudios Romual-

Giedra Gudauskienė yra jau 
sukūrusi apie 15 naujų dainų 
ir planuoja išleisti jų rinkinį 
lietuvių ir anglų kalbomis. Jo 

| paruošimas spaudai dar gali 
kiek ilgėliau užtrukti. 

Pietų Kryžiaus Padangėje, 
rinkinys Pietų Amerikos nove
lių, kurį leidžia kun. V. Bagda-
navičiaus vadovaujamas Liet. 
Knygos klubas, jau šią savaitę 
baigiama spausdinti. Tuojau 
atiduodamas į rišyklą ir neužil
go pasirodys knygų rinkoje. 

Dailininkas E. Kulvietis su-
montažai. Knyga kietais virše- ruošė Bogotoje, Kolumbijoje, 
liais. Tai nuostabaus vaizdumo jau ketvirtąją savo kūrinių pa
eiliuotas Lietuvos albumas ma- irodą. Buvo daug naujų darbų, 

įdomių Bogotos apylinkių vaiz
dų, kurie turėjo ypatingą pa-

žiesiems, pati geriausia kultū
rinė, lietuviška švenčių dovana 
mūsų jauniesiems. Tokio lei- jsisekimą kolumbieČiuose. Daug 
dinio, berods, nei Lietuvoje ne- jpeisažų parduota, paroda gra-
turėjome. Išleido knygų leidyk- žiai aprašyta ir spaudoje gerai 
la "Vaga", JAV-se. 

Dail. Jonas Rimša Bariloche-
je, Pietų Argentinoje, piešia 
naujus paveikslus, ruošdamasis 
būsimajai savo paveikslų paro
dai Amerikoje. Iš jo paskutinių 

įvertinta. 
Dail. Pov. Kaupas dirba prie 

dekoravimo vienos didelės ame 
rikiečių įmonės Chicagoje; ne
seniai baigė dažymo darbus 
naujose Marijos Augšt. Mokyk 

įdroa ,i i „,,1,,/i,,,-.- ir los d i C n V i 8 ° S k i t ° S b e n d r i n ė s k a l ; kad Rimša smarkiai stumiasi skiros , »t i įtui.uiiu.ih «. jos b o g š a k o g . ^ ^ ^ teatras, iš 
nulūžusios, tad sužalotos, ne-
besveikos, mėginimas įsidiegti 
kitos tautos medin kur bus silp 
nesnės šakelės, be reikalo sva
jojančios prilygti sveikas: ne
daug bėra vilties" (p. 130). 

Ne be reikalo "Lietuvių 
Tautos Kelias" kai kieno paly
gintas su "mažąja enciklopedi
ja"—tiek jame sukaupta litua
nistinių žinių (nors 4—6 tomų 
liet. enciklopedija dabar dau
gumos lietuvių svajonė...). Tad 
kiekvienam lietuviui bus bran
gu turėti pas save savo tautos 
nueito kelio apmąstymus, pa
rašytus daug patyrusio ir ne 
mažiau atsimenančio raštui mū 
sų tautos veterano. 

Kristus neskelbė nei savęs, 
nei naujų dogmų ar mokslo, jis 
skelbė tik Dievo meilę. Kiek
vienas krikščionis turi būti kaip 
Kristus. 

užmiršti ir svetimą pasisavin- — Rabindranath Tagorc 

dalies paraližuotos; laikraštis 
daugiausiai gali pasitarnauti 
lietuvių kalbai ir laikraštinin
kai turi budėti, kad bendrinės 
kalbos baras nesmuktų. Kalba 
yra susijusi su tautos mąsty
mu, su dvasine kultūra, svar
bu ją tam tikram.; augštyje iš
laikyti. 

Bronius Kviklys Žurnalisti
kos Institute dėstydamas apie 
pogrindžio spaudą, suminėjo, 
kad slaptoji spauda Lietuvos 
istorijoje buvo pasidaręs beveik 
normalus reiškinys. Pirmoje 
bolševikų okupacijoje jau ėmė 
rastis atskirų ranka "drukuo-
tų" atsišaukimų, trejukių gru
pės jau buvo pradėjusios šapi-
rografais, kitomis priemonėmis 
leisti atsišaukimus. Vokiečių 
okupacijoje pirmieji rezistenci
niai raštai — atsistatydinusių 
pareigūnų memorandumai, ku
rių pirmasis egzempliorius bu
vo įduodamas okupantams, o 

paveikslų nuotraukų matyti, los patalpose. Laisvu laiku pie
šia portretus, peisažus. 

pirmyn savo naujame kūrybos 
posūkyje. Tačiau jo sveikata 
labai pašlijo, kad turėjo, gydy
tojų patariamas, kuriam laikui 
nutraukti kūrybinį darbą. 

Kan. dr. J. Končius ryžosi 
išleisti antrąją laidą J. E. ar
kiv. J. Skvirecko paruošto S. 
Testamento su plačiais paaiš
kinimais, š i laida bus dviejuo
se tomuose. Ši antroji laida iš 
leidžiama pagerbiant Šv. Rašto 
vertėją į lietuvių kalbą — J. E. 
arkiv. Skvirecką, kurs ateinan
čiais metais švenčia 80 m. am
žiaus sukaktį. 

Dr. Juozas Prunskis žurna
listikos Institute dėstydamas 
apie interview, priminė, kad 
jau graikų filosofų raštuose 
(pvz. PJatonas) buvo panaudo
ta pasikalbėjimo forma. Pir
mas interview JAV-se buvo iš
spausdintas 1836 m. "New York 
Heralde", kur James Gordon 
Bennet kalbino moterį, suse
kusią žmogžudystę. Prelegen-

Dail. K. Žaromskis padarė 
apie 30 eskizų iš Beverly Sho-
res vaizdų; dabar kuria daug 
kompozicijų religinėm temom, 
kartais restauruoja senųjų mei 
sterių paveikslus. 

hail. Teof. Petraitis, gyve
nąs Elizabeth. N. J., Šį sezoną 
padarė nemažai jūros ir savo 
apylinkės peisažų. 

Dirigentas Zenonas Jonušas 
išsikelia iš Medellino į Pereirą 
— konservatoriją arba į Calį 
miestą toje pačioje Kolumbijoj. 

Jonas Karys, gyvenantis Brid 
geporte, Conn., uoliai renka me 
džiagą apie Lietuvos numizma
tiką. 

Prof. VI. Jakubėnas baigia 
instrumentalizuoti savo suitą 
baletui, rašo dainas solo bari
tonui. 

Žurnalistikos Institutas savo 
paskaitas numatęs baigti apie 
gruodžio mėn, vidurį. 

• 
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DR. P. SKARDŽIUS IR S. BARZDUKAS 

76. BAŽNYČIA IR EKLEZIJA 
' Ligšiolinėje lietuviu kalboje, tiek senovinėje, tiek dabartinėje, 

visuotinai buvo vartojama bažnyčia, paskolinta iš slavų božnica, 
kuri su priesaga -nica yra sudaryta iš bog "dievas". Senovinėse 
gudų (rusų) ir lenkų kalbose božnica reiškė "dievo ™™"?' 
dyklą, šventyklą (lot. templum)". Dabartinėj rusų kalboj božnica 
w a "mažutė bažnyčia, koplytėlė; pagonių* maldykla" o enkųkal-
boi įgavo "žydų šventyklos, sinagogos" reikšmę. Ukrainiečių 
kalbo* božnic'a yra "maldykla, cerkvė", dažniau "kitatikių 
šventykla". Krikščionių (katalikų) bažnyčiai (eklerijai) va
dinti šiose slavų kalbose dabar vartojami įvairūs kitf pavadi-
nimai Pvz. lenkų kalboj tam reikalui vartojamas kosciol, per 
čekų kostel kilęs iš lotynų castalliim "miestelis (nuo castrum 
"sutvirtinta vieta, tvirtovė; karinė stovykla"); seniau ta pat 
reikšme čia šalia božnica dar buvo vartojama ir cerkiew (cyr-
kiew), kuri 15 amžiuje visai išnyko. Taip pat ir rusų kalboj 
oficialus pravoslavų (stačiatikių) bažnyčios pavadinimas yra 
cerkov' ukr. cerkva. Todėl dabar liet. kalboj stačiatikių baž
nyčia irgi vadinama cerkvė (iš gudų cerkva). Dabartine l iet 
bažnyčia yra tuo būdu išlaikiusi ne tik senesnę "maldyklos , 
bet šalia to dar vėliau įgavusi ir naują eklezinę reikšmę "reli
ginė krikščionių (katalikų) bendruomenė". Ir dar daugiau: 
bažnyčia, ilgai ir plačiai vartota liet. kalboje, dabar yra gi
liai įsišaknijusi tikinčiųjų sąmonėje ir kasdieninėje vartoseno
je todėl sutinkame jos ir daugybę įvairių tolimesnių darinių, 
pvz- bažnytinis "su bažnyčia susijęs" (bažnytiniai drabužiai, 
bažnytiniai pinigai ir kt . ) , bažnytiškas "bažnyčiai būdingas" 
(pvz- kaimo jaunimas jau moka ir bažnytiškai pagiedoti), 
bažnytininkas "į bažnyčią išėjęs ar iš jos grįžęs žmogus; kas 
bažnyčios reikalais rūpinasi", božnytpinigiai "bažnyčiai duo
dami pinigai", bažnytkeiis "kelias bažnyčios link", bažnytkai
mis "kaimas, kur yra bažnyčia" ir kt. Ypač nemaža yra bu
dingų posakių su bažnyčia, pvz. nėr tos bažnyčios, kur ne
skambintų varpai ; bažnyčios ir šluota brangi; žmonės plytas 
veža bažnyčiai statyti; sidabrą ir pelenuose pažįsta, o kvailą 
ir bažnyčioj; kokia čia jau mano sveikata, kad į šarkų bažny
čią (t. y. kapus) žiūrau; įleisk ožką bažnyčion, užlips ir ant 
altoriaus; atvažiuoja bernužėlis su meiliais žodeliais, reik va
žiuoti bažnytėlėn mainyti žiedeliais, ir t.t. 

Bet arkivysk. J. Skvireckas yra kitokios nuomonės; jam 
atrodo, kad bažnyčia, paskolinta iš slavų, neturinti jokio ry
šio su liet. kalba ir jos sąvoka neatatinkanti lotyniškos ekleri-
j©K reikšmės, todėl jis savo IV laidos Naujojo Testamento ver
time, 1947 m. išspausdintame Stuttgarte, atsargiai mėgina ją 
pakeisti kitais, tariamai geresniais pavadinimais. Tai jis įvai
riai daro. Ten, kur graikų eklėsia reiškia kokį nors susirinki
mą, ten jis šį žodį paprastai ir verčia lietuviškai susirinkimu, 
pvz.: Tenai vieni šaukė tą, kiti kitą. Nes susirinkimas buvo 
sumišęs, ir daugelis nežinojo, ko jie buvo susiėję (Apd 19, 
'32). Jei jūs jieškosite kokio kito dalyko, tai gali būti nutar
ta teisėtame susirinkime (Apd 19,39). Jis tai susirinkime ty
ruose buvo su angelu... ir taip pat su tėvais (Apd 7,38). Bet 
jei ta pati eklėsia reiškia krikščionių bendruomenę (tos ben
druomenės susirinkimą, vienoje kurioje vietoje gyvenančių 
krikščionių visetą ir kt.) arba turi visuotinę reikšmę (t. y. 
reiškia krikščionių bendruomenę, visuotinę jų bendriją), tai 
pirmoj vietoj vartoja žodį bažnyčia ir toliau skliausteliuose 
ejtfezija, pvz.: kada jūs susieinat į bažnyčią (ekleziją), aš gir
džiu e^ą jūsų tarpe suskilimų (I Kor 11, 18). O Saulius naiki
no Bažnyčią (Kklezij:)); jis verždavosi į namus, ištraukdavo 
vyrus ir moteris ir paduodavo į kalėjimą, (Apd 8,3). Ir aš tau 
sakau: Tu Petras (uola), ir ant tos uolos aš pastatysiu savo 
Bažnyčią (Ekler/iją), ir pragaro vartai jos nenugalės (Mat 
16 (18). Antijokijos bažnyčioje (eklczijoje) buvo mokytojų ir 
pranašų (Apd 13, 1). Pagaliau ten, kur graikų eklėsia reiškia 
"maldos, Dievo namus, lot. templum" (plg.: Bažnyčia namai 
Dievo, namai maldos yra, M. Daukšos Post. 314), ten arkivysk. 
J. Skvireckas jau vartoja šventyklą, šventovę ar dievnamį, 
pvz.: Jis įėjo į Jeruzalę, į šventyklą (Mk 11, 11). Kartą Pet
ras ir Jonas ėjo... į šventyklą (Apd 3,1) . Jėzus įėjo į Dievo 
šventovę ir išvarinėjo visus parduodančius ir perkančius šven
tovėje (Mat 21,12). 

Tad dabar kyla klausimas: ar šitokia vartosena yra pa 
teisinama, gera? Mano nuomone, tai nėra visai kaip reikiant, 
ir štai kodėl. Vigų pirma ekleziją yra tokia pat svetima liet. 
kalbai, kaip ir bažnyčia, tik toks yra skirtumas, kad ši pasta 
roji (bažnyčia) yra juk plačiai įsigalėjusi liet. kalboje ir turi ^ 

visai tą pačią' reikšmę, kaip ir naujai teikiamoji eklerija, pvz.: 
visuotinė Romos Katalikų Bažnyčia; Bažnyčios tėvai to mus 
moko, ir t.t. Be to, naujoji ekleziją vargiai kada nors galėtų 
atstoti senąją bažnyčią savo darumu ir reikšmės atspalviais; 
pvz. dabar gana neįprastai ir keistai atrodytų tokie pasaky
mai: ir anas eina su ekleziniais (bažnytiniais) žmonėmis; jau
nimas ekleziSkai dainuoja; Daukšių cMezkaimis; tas eklezkelfa 
labai bjaurus; ar jau sumokėjai oklezplnighis? Žmonės veža 
plytas eklezijai statyti; eklezijos bokštai augšti; įleisk ožką 
eklezijon, užlips ir ant altoriaus ir t.t. Šitos rūšies pavyzdžiai 
aiškiai rodo, kad istorijos ratą bus labai sunku atgal atsukti. 

Antra vertus, ekleziją nėr labai plačiai dabar ir kitur var
tojama; pvz. V. Europoje ją vartoja tik italai (chiesa), pran
cūzai (ėglise), iBpanai (iglesia), airiai (eelis) ir kaikurie kiti. 
Daugely kitų kalbų bažnyčia yra pavadinta nuo sen. graikų 
kyriakon (kyrikoti; "viešpaties namai", kuris savo keliu su 
priesaga -ako- yra sudarytas iš kyrios "mokytojas, viešpats", 
pvz.: anglų church (vid. anglų chirche iš anglų saksų circe), 
vok. Klrche '(sen. vok. augšt. Kiricha), čekų cirkev "church; 
house of God; cpngregation, ecclesiastic community", ukr. cerk
va ir kt. Lenkai, kaip jau augščiau minėta, turi savo kos'ciol, 
kuris "katalikų bažnyčios" reikšme yra toliau patekęs į kaimy
nines kalbas, plg. rusų ukr. koatiol, gudų koscol ir t.t. 

Pagaliau bažnyčia kaip kultūros žodis lietuvių kalbon yra 
patekusi tuo pat keliu, kaip ir visa eilė kitų tikybinių terminų, 
pvz. Kalėdos (iš gudų koljady), senovinėje liet. raštų kalboje 
Vefyka, vėliau ds. Velykos (iš gudų velikij den' "didžioji die
na"; latviai iš rusų, arba kr ievų, kalbos turi išsivertę savo liei-
diena), Kūčios (iš sen. gud. kutja, dabar kucc'a), mišią (iš 
lenkų msza, o toliau iš lot. mLssa;, popiežius (iš lenk. papiež), 
vyskupas (iš gud. lenk. tarm. wiskup), vargonai (iš gud. var-
gany) įr kt. Dabar daugelio šios rūšies svetimybių mes nega
lime lengvai atsikratyti, nes panašiai kaip pinigui, pipirui, por 
pieiiui, šilkui, kryžiui ir kt., neturime jiems tinkamų pakaitų. 
Tik tam tikra dalis svetimųjų tikybinių terminų mums lig šiol 
yra pasisekę pakeisti savais atitinkmenimis, kurių jau nuo se
niau yra buvę mūsų kalboje arba kurie vėliau galėjo būti vy
kusiai naujai sudaryti; pvz. užuot dūšia, čyščius, pekla, po-
kuta, sumnenė, sūdąs, sūdžia, traicė, žyvatas dabar beveik jau 
visuotinai vartojama siela (arba vėlė), skaistykla, pragaras, at
gaila, sąžinė, teismas, teisėjas, trejybė, |sčia (arba įsčius) ir kt. 
Pastaruoju laiku vienų kitų net bandoma ir rožančių su rojumi 
versti rožiniu (rožynu) bei dausa. 

Dėl visa to, kas augščiau sakyta, aš dabar, kaip ir anksčiau 
(žr. 1D50 m. Draugo Nr. 104), manau, kad bažnyčios neapsimo
ka lietuvinti, kol neturime visai tinkamo pakaito, arba jos keisti 
taip pat svetima ekleziją* nes bažnyčia, kad ir būdama slaviš
ka, visdėlto perdaug giliai yra įleidusi šaknis mūsų kalboje ir 
perdaug esame su ja apsipratę; antra vertus, ekleziją nieko 
naujo daugiau nepasako, kaip ir bažnyčia. Kad tai yra gana sun
kus ir keblus dalykas, aiškiai rodo dar tas faktas, kad arkivysk. 
J. Skvireckas, neradęs visai tinkamo lietuviško bažnyčios pa
kaito, kuris vienas reikštų "Dievb, maldos namus (templum)" 
ir eklezinę krikščionių (katalikų) bendruomenę, paskutinėje 
Naujojo Testamento laidoje sen. graikų ekktėsia, lot. ecelėsia, 
etimoiOgfškai susijusią su graikų veiksmažodžiu ekkalem "iš
šaukti, išrinkti, to call out, to summon forth", verčia keleriopai: 
susirinkimu (arba susibėgimu), šventykla, šventove, dievnamiu 
ir pagaliau bažnyčia (ekleziją). Tai įš tikrųjų yra ne kas kita, 
kaip bėdos priemonė (Notoehelf), ne paties klausimo vykęs iš
sprendimas. Norėdami bažnyčią pakeisti ekleziją, mes elgiamės 
panašiai kaip tie, kurie mūsų gudiškas Velykas mėgina (arba 
mėgintų) pakeisti graikiškomis žydiškomis Paschomis arba 
Paskomis, kilusiomis iš hebrajų pessah "praėjimas", t. y. vie
na iš trijų svarbiausių žydų švenčių Izraelio išvadavimui iš 
Egipto paminėti. Bet šios rūšies barfdymas tegali būti visai ri
botas, t. y. Paschos arba Paskos vargiai kada galėtų atstoti 
senas Velykas ne tik žmonių, bet ir bendrinėje arba net tikybi
nėje kalboje; nebent tai galėtų būti pateisinama tik literatūri
nėje kalboje, pvz. V. Krėvės "Dangaus*ir žemės sūnuose", kur 
autorius, norėdamas daugiau paryškinti savo orientalinį stilių, 
kasdieninių Velykų vietoje vartoja tiesiog hebraišką Pesechą; 
plg. dar jo ir kitus savotiškai vartojamus pavadinimus, pvz. 
Jfešua "Jėzus", Mošė (hebr. Mošeh) "Mozė", parisimai (hebr. 
peruKim) "farizėjai" (arkivysk. J. Skvireckas juo;, vadina pa-
risiejais) ir kt. p . g. 
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Iki 9 vai. TrečiP.d. ir ftest. uždaryta 

GRovehUl 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖJ 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—13 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd. 

Tel. ofi*o H. 7-0&8S. re*. B E . 7-7868 
DR. BIEZIS. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 \Vest Cerraak Road 

VAL.: 1—8 popiet Ir 7—8 v. vak. 
Tročiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Šeštad. tik nuo l—3 vai. popiet. 
Hezld. S241 U (lOtli PLACJB 

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 We»t 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., .penkt. 1-4 ir 7-9 i 
Antr. 1-6, trec. ir šešt. pagal sutarties 

^ 

Ofisas Ir rezidencija — YArda 7-8626 
DR. G. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaiku, nervų gydytojas 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Archer Ave 

(prie Californla Ave.. Siaury t. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:30 p. m. 

šeštad. 1—6 p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-3060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Šęštad. priima tik pagral susitarimo.. 

Rezld.: 10888 So. Wabash Ave. 

•^el. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(SĮIIT . U K.I. m ligos fr akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer ir Californla Ave. 
VAL.: 2—4 ir «—e v. p. p. 

Išskyrus sekmadienius. 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 E*. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v . v 

Hutas 1832 So. 49th Ct. 

Telefonas RKliance 6-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
, (LIETUVIS GYDYTOJAS) 

3925 VVest 59th Street 
V A L 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 

Trečiad. pagal sutartį 

ToL ofiso Ir buto OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49th Ct., Cicero 

Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadieniais 12—2 v. ir S—5 v. v. 

Butas 1804 So. 40th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie S-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
G Y D Y T O J A I R Q H I R U R G f i » 

4 1 4 6 S. Archer A v e . 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt, 6-8:80 v. 

Trečladien) tik susitarus 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PIL 6-8484 

DR. V. P. TUMASOMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6 2 5 5 S o u t h VVestern A v e n u e 

VAL. kasdien 2—4 p.' p. ir 6—8 vak. 
Žeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas I>Anuhc 0-1125 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Motery Ligos 
3267 S. Halsted St. 

Vai.: 1-4 ir 6-8 vak. 
šoMadienials 1-4 v. p. p. 

: 
• Užtikrinta Apsauga ir Priede 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse mėty! Daug patar
navimu iškaitant paskolos namu pirkimui; žema kaina —• skubus patarnavimas — 

išsimokejimai. ilgi 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights, Illinois 

Tel. ofiso YA. 7-1166, rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

7 5 6 W e s t 3 5 t h S t r e e t 
(kampas Halsted ,ir 36-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p .p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
R e / . 3247 $. EMF.RAM> AVE. 

Tol. ofiso P I 3-06(10, buto CO t-«100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
IM i i . K O S I ; I V U C K , u i / . 

(Dr, W. V. Novak ofise) 
Vai. 6:80-9 vai. vak., išskyrus sekm. 

Tel. ofiso YA. 7-6557. ree. RB. 7-4966 

DR. FRANK C. KWIMN 
(KV1EČJNSKAK) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street 

MGONIU8 PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v4 popiet. Nuo 7 v. lkl 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26Ui Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofls. l iA 1-1810; Rez. CH 7-8315 

Tel. ofiso GR, 6-5809. VU. 6-4-7S2 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West 63rd Street 
(kampas 68 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak 
TreA ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uždai-

T< I. «»fi*o PR. (i-0446, re*. HM 4-3150 
DR. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 \Vest Marųuette Rd. 

VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj 

Tol. ofLso CA. 0-0257, rez. P R 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Itr/iii. 0600 8. Artesian Ave. 

VAL. II v. r. iki 3 a. p.; 6—9 v. v. 

Telefonas OLympio S-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p. 

penkt. 3—6, 7—9 p. p. 
8147 S. Halsted St, Chicago 

VAL.: pirm., treč., šešt. t—8 p. p. 
penkt. 10—1 2 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput) J rytus nuo fnllfornla 

Tol. YAnls 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2728 West 71st S t 
Pričminio laikas pagal suHitarimą 

Telefonas <;Rovehill 6-67H5 

— • • — ' ' ^ ' 

V . • 
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Ofiso GRovehUl 6-4020 
Rezidencijos IUlUoį/ R-1B60 

Dr. Alexander J. Javais 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd, 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad.. Ir Aeitad. pagal sutartj 

skelbkites "Drauge" 
• į 

Platinkite "Draugą; 
• 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 We*t 71st Street 
(prlo Californla Ave.) 

LIGONIUS PfUIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 Iki 9 v. v. 6«>fttad. nuo 
2 Iki 4 V. Trečiad. pagal susitarimą 

KunitaHnuit skamb. ORo. 6- 1 82l . 
Jei n<»H,t*IH»pla —• VTnr»*iuo» t-19^0 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 West 241b Street 
Priftmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ «GYDYTOJAS 

25 įiiriij iMityrinias 

T*L YArda 7-iH2» 
Prilaiko akinius 

Kreivas akis 
iSta-lMO 

Ofisus ir akiniu dirbtuve 
756 West 35th Street 

VAL. nuo 10 iki i, nuo 6 iki 8, tro-
ftiad. nuo 10—12; šeštad. 10- -8 p. p. 

<«f<«», ...inf.ui.Hi. V l r d i n l a 7-18HS 

DR. AL. RAfcKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus 

DR. J. I. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad, 
penktad. 0:30—-12; 1 : 8 0 - 8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9; 30 iki 

12; 1:30 iki 3 vai. po plotu 
OAnal U-052S Pi..n iu.k 

DR. SaMA L SODEIKA 
OPTOMETRISTE 

PriČmimo valandos pagal sutartį. 
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kedzie Ave. 
Tel. Prospect 6-2635 

file:///Vest
file:///Vest
http://inf.ui.Hi
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LUDVIG VAN BEETHOVEN 
JUOZAS BERTULIS, I / * Angeles, Callf. 

A5 esu labai laimingas miške. 
Kiekvienas medis kalba apie 
Tave. O, Dieve, koksai grožis! 

L. v. Beethoven 

Šiemet suėjo 125 m. nuo mir
ties Liudviko Beethoveno, kuris 
muzikos klasikiniam menui da
vė tiek daug naujų kelių, 
naujų formų, naujos medžia
gos. 

L. v. Beethoveno gimtine 

Vokietijos Parelnio didmies
čio Bonnos senamiestyje, Bonn-
gasse 515, yra siauras trijų 
augžtų namas. Jame 1770 m. 
gruodžio m. 16 d. vargingame 
kambarėlyje, palėpėje, gimė 
Ludvig van Beethoven. Dabar
tiniu metu šis namas paverstas 
muzėjumi. 

Genijaus darbo kambarys ne
didukas, kaip ir visi kiti kam
bariai. Oia stovi spinet (seno
vės fortepionas), prie kurio jis 
mokėsi, o vėliau ir komponavo. 
Ant stalų po stiklais išklostyti 
rankraščiai, programos, laiškai 
ir t.t. 

Daugiausia į susikaupymą 
lankytojus įveda III augšto 
mažyti9 kambariukas palėpėje, 
kuriame Beethovenas gimė. čia 
ant augštokos papėdės (kolo
nos) stovi genijaus oiustas. Pa 
pėdėje padėtas gyvų gėlių vai
nikas. Nors Beethovenas mirė 
Vienoje (Austrijoje), tačiau 
Bonnos miesto Valdyba nutarė, 
kad čia irgi būtų paskirta vieta 
jojo mirimui paminėti. Tam 
tikslui išrinktas kambarėlis. 

Dešimties metų Liudvikas pa 
galiau pateko į tikrojo meninin 

Kultūros eentre — Vienoje | Ir tokiame stovyje būdamas,, davė vien savajai kūrybos mū-

Vos nuvykęs j Vieną, gavo 
žinią, jog tėvas mirė. Liudvikui 
teko viena išeitis - abu broliu 
pasiimti pas save. Nors pavyko 
abiem broliam parūpinti tarny-

jis sukurs savo didžiuosius vei-1 zai. 
kalus: D-dur Mišias ir Devintą 
ją Simfoniją. 

Paskutines dieno* 

Sveikatai neinant 
ko rankas; taį buvo rūmų var , 

bas, tačiau šelpti juodu teko B e e t h o v e n a s s u m a n g v y k t i į 
gamtą, į ūkį pas savo brolį Jo (per visą gyvenimą, 

gonininkab Chr. G. Neefe. Pas V i e [ m ^ ^ ^ c e n t , .a 8_ 
jj mokydamasis jaunasis Liud
vikas jau į antrus metus taip 
subrendo, kad parašė sonatą 
F-moll, kuri buvo atspaudinta. 
Jis patsai jau galėdavo pava
duoti savo mokytoją prie var
gonų, buvo priimtas | rūmų 
kapelą. 

Uždirbdamas bent kiek pini
gų, jis jau galėjo pradėti sa
varankišką gyvenimą ir tėvo 
svajonės (pasinaudoti "vunder
kindu") nuėjo niekais. 

I tikrąjį gyvenimą 

Pasekti Mozartą buvo di
džiausia L. v. Beethoveno sva
jonė. Įvairiais būdais jis sten
gėsi surasti galimumų su juo 
susitikti. Ir kada 1787 m. jam 
pavyko nuvykti j Vieną, nors ir 
su dideliu vargu, jis vistik Mo 
zartą surado. 

,ną. Tačiau šis jam buvo šyk-
Cia gyvenantieji kunigaikščiai ^ ^ d a v - n e a pkūrenamą, drėg 
Lichnovsky, Lobkowitz, grovas 
Razumovsky ir kt. buvo dideli 
muzikos rėmėjai. Prie savo rū
mų jie laikydavo nuolatines 
kapelas. Tų kapelų dirigentai 
naujus kūrinius tuoj pat atlik
davo, įsiterpęs į tą sūkurį, 
Beethovenas visai, subrendo. 
Cia jis rašė sonatas, koncertus, 
simfonijas, uvertiūras ir t.t., sa 
vyje gi augino žmogų — kūrė
ją, stiprią asmenybę. Goethe jį 
apibūdino, kaip pilną energijos, 
bet irgi pilną savotiškumų. 
Kaip pavyzdį, jis aprašinėja 
faktą: bevaikščiodami po Vie
nos parką, susitiko karalių ir 
jo šeimą. Goethe jiems atidavė 
priderančią pagarbą. Beethove
nas gi, rankas sunėręs už nuga
ros, nužingsniavo net nepažvel
gęs į juos. Kai Goethe, grįžęs, 
ėmė Beethovenui įrodinėti jo 
netaktą, šis atsakė, jog ne Beet 
hovenas, bet karalius turėjęs jį 
pirmas pasveikinti, nes kara
lius esąs tik laikinas, Beethove
nas gi — amžinas... 

,ną kambariuką, silpną maistą. 
Beethowenas nusilpęs susirgo. 
Paprašė brolio, kad duotų ark
lį grįžti į Vieną. Tai buvo gruo
džio mėnuo, krite šlapias snie
gas ir pūtė Vėjas. Brolis jam 
davė paprastą nedengtą, pie
nui vežioti vežimuką. Beetho
venas šiltesnių rūbų neturėjo. 
Kelionė truko dvi dienas. Beet
hovenas visai persišaldė, gavo 
plaučių uždegimą. 

Ligai galutinai užviešpata
vus, Beethovenas duoda savo 
brolvaikiui paskutinius pinigus, 
kad pakviestų gydytoją. Brol-

Kitiems atrodS Beethovenas 
perdaug išdidus. Jo siela tikru
moje buvo pilna naivaus vai
kiškumo, bet žmonės jo nesu-

geryn, Į prato. Dievybė viena tebuvo 
Beethoveno tikruoju sielos 
draugu, nes tik Ji viena tega
lėjo tikrai suprasti jo dvasinį 
pergyvenimą. Su 'džiaugsmu jis 
pasitiko mirtį, nors ji atėjo ank 
sčiau, negu jis laukė. 

ją "Alyvų Daržely", 12 uvertiū 
rų, 2 Mišias, 5 koncertus pia
nui, 1 koncertą smuikui ir di
delį skaičių mažesnių dalykų. 

Pirma geležis sutirps į vašką 
ir vanduo pavirs uola, negu mes 
ištartą žodį atšauksime. 

— 'J. L. K. Gediminas 
.. -. 

^ 
= ^ 

Dvasinis jo stovis laba; ryš
kiai atsispindi visuose jo kū
riniuose, pav.: Beethovenas 
švelnus (įv. menuetuose), su
simąstęs (Mėnulio sonatoje, Pa 
tetinėje sonatoje, smuikui kon
certe ir kt.), jaunatvėje gyvas 
(I simfonijoj, III sonatoje ir 
kt.), pilnas naujų žygių (uver
tiūros, kvartetai, simfonijos). 
Jis muzikoje net gi iškelia savo 
revoliucinę nuotaiką (simfoni
ja "Eroica"), bet šitą jam įk
vėpė išviršiniai įvykiai (Napo-

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

vaikis gi nuėjo ne pas gydyto- l e o n a s n ) R e v o h u ą m u . 
ją, bet j smuklę. Bene po poros z i k o j e j į s r y § k i a i s k e l b i a ^ 

L. v. Beethovenas 
Nėra pasauly kampo, kuriame 

šiais laikais nebūtų girdėtas | I jaunojo Liudviko skambini 
bei studijuotas L. v. Beethove
nas. L. v. Beethovenas griež
tąjį klasicizmą privedė ligi ze
nitinio punkto, jo pralenkti ne
bepajėgė nei vienas sekančio
sios kartos kompozitorius. Ne 
gana to, jis jau buvo beprade
dąs jieškoti naujų kelių (pas
kutinėse sonatose), už ką kon
servatoriai jam darė aštrius iš
metinėjimus, o šių laikų muzi
kai laiko jį naujosios muzikos 
epochos pradėjėju. 

Liudviko jaunatvė 

Kai mažasis Liudvikas ėjo 
ketvirtus metus, tėvas pastebė
jo muzikalumą. Jam kilo min
tis iš savo vaiko padaryti "vun
derkindą", antrąjį Mozartą, ir 
gauti naują pajamų šaltinį. 

Tėvas pedagoginių gabumų 
neturėjo. Sūnui muzikos pa
mokas dėstydavo brutališ-
kai. Kadangi vaikas atsisė
dęs negalėdavo pasiekti klavia
tūros, tėvas jį versdavo skam
binti stovintį. Kai užduotos pa
mokos nebūdavo gerai paruoš
tos, tėvas jį uždarydavo šalta
me rūsyje ir ten išlaikydavo 
valandomis. Visdėlto pasiekė, 
kad šešerių metų mažasis Liud-
vikas jau koncertuodavo. 

Pagilinti muzikos žinioms, 
tėvas jj atidavė muzikui Pfeif-
fer, kuris buvo girtuoklis. Kai 
tėvas su Pfeifferiu nakčia grįž
davo iš smuklės, žadindavo 
mažąjį Liudviką ir jį ligi ryto 
kankindavo prie fortepiono. 

Mažasis Liudvikas augdamas 
nuolatinėje baimėje ir skausme, 
grūdino savo vidujinį atsparu
mą, bet skurdas uždėjo savo 
antspaudą: nešvara prisidėjo, 
kad mažasis Liudvikas apsirgo 
raupais. Nesant priežiūros, rau 
pai smarkiai subjaurino Liudvi
ko veidą. *• 

Mokslą Liudvikas gavo tik 
pradinį. Visos gyvenimo apysto 
vos į jo būdą įvedė nepasitikė
jimą kitais, savarankiškumą, 
užsispyrimą, išdidumą, melan
choliją, kurie jį lydėjo per visą 
gyvenimą. 

mą Mozartas pažvelgė indife
rentiška*. Bet kada šis paskam
bino improvizaciją pagal jam 
paduotą temą, Mozartas savo 
draugams pasakė: "Kreipkite į 
jį dėmesį, apie jį pasaulis kal
bės". 

Vienoje Beethovenas buvo 

Visdėlto Beethovenas turėjo 
švelnią sielą. Jis pajuto gyve
nimo pavasarį įsimylėdamas. 
Bet prie tikrosios laimės jo ne
prileidžia luomų skirtumas bei 
jo raupų išbjaurotas veidas. 
Jis ir vėl pasineria vienatvėn, 
jį lenkia jo jaunųjų brolių naš
ta. Brolis Karolis net vogdavo 
Beethoveno kūrinius ir parduo
davo už degtinę. 

Kompozitoriaus tragedija 

Prie Beethoveno visų skaus
mingų pergyvenimų prisidėjo 
dar ir apkurtimas. Savo užsis
pyrimu jis norėjo šį defektą 
nugalėti. Gydytojų patariamas 
jis vartojo įvairius vamzdelius, 

dienų, beatsipagiriodamas, pri 
simine apie d'edes ligą. i apraše 
patarnautoją, kad pašauktų gy 
dytoją. Bet patarnautojas tai 
teprisiminė tada, kai patsai po 
muštynių buvo reikalingas gy
dytojo. Kai gydytojas nuvyko 
pas Beethoveną, liko tik viena: 
— parašyti Beethovenui, kad 
jis ligos nebenugalės. 

Beethovenas raštelį4 perskai
tė giliai susimąstęs. Po to vei
das ėmė spindėti skaisčia nuo
taika. Padėkojęs gydytojui, pa 
prašė pakviesti kunigą. 1827 
m. kovo 24 d. aprūpintas šv. 
Sakramentais, Beethovenas ne
teko sąmonės. Dvi dienas tęsė
si mirties agonija. 

paskutinėse sonatose bei IX 
simfonijoje (kritikai apibudina, 
jog IX s i m f o n i j a yra 
iškrypimas iš simfonijos, nes 
ten įvestas vokalinis ansamb
lis). Jis taipgi buvo griežtas 
(kontrapunktai), bet jis nori 
ir nusišypsoti (scherzose). Jis 
jautė, kad likimas jam beldžia
si į duris ("Likimo simfoni
ja") . Dievybė gi visur buvo jo 
palydovu (oratorija "Alyvų 
Daržely", Himnas pavasariui, 
Mišios C-dur ir D-dur, įv. gies
mės). 

Pasauliui Beethovenas davė: 
32 sonatas, 250 dainų, operą 
"Fidelio", 9 simfonijas, oratori-

Kad rūpesčiai ateitimi butij 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

• 

Taupykite Standard Federal 
Savings & Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

Imk* L4«.. į ta\ 

INSURi l ) 

< * & $ & 
Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000*000.00 

JUSTTO MACKIEWICH, Prezidentas 

įstaigon valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto lkl 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto lkl 8 vai. vakaro. 

trečiadieniais vtaal neatidaromo 

STANDARD 
*. į |£ l$ 'I- f^(\lV. :n&*»«-JK*v::'.-<*-fr 

AND LOAN ASSOCIATION 
OF C H I C A 

Virgin 
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nusistatęs pasilikti ilgesnį lai- j kuriuos kišdavo į ausis, kad pa 
ką ir studijuoti muziką. Bet, 
vos gavo pora pamokų, kaip 
atėjo iš motinos laiškas, jog ji 
sunkiai serga. Liudvikas savo 
motinai reiškė ypatingą meilSs 
šilimą, nes tai buvo jo tikroji 
sielos drauge, kuri jo skausmus 
kentėjo su didesniu sopuliu, ne
gu patsai Liudvikas. Todėl tuo 
jau Vieną apleido, kad rastų ją 
dar gyvą. 

Motinai mirus, ant jaunojo 
Liudviko pečių krito visa šei
mos našta. Tėvas šeimos reika
lais visai nesirūpindavo. Savo 
koncertais bei privačiomis pa
mokomis Liudvikas uždirbdavo 
pinigų, bet vis per mažai. Tėvas 
gi tapo nepataisoma alkoholio 
auka. Liudviko gyvenimą dar 
labiau apsunkino jo abu broliai, 
kurie irgi pasekė tėvo pėdomis. 

Liudviko vardas garsėjo. Juo 
eme domėtis net diduomene. 
Viena iš garbingųjų kurfiursto 
dvaro damų, našle H. v. Breu-
ning, pakvietė Liudviką į savo 
šeimą — dėstyti fortepiono pa
mokas, čia jis susipažino su 
jos sūnum Steponu ir dukterim 
Leonora. 

Ten atsilankydavo ir dau
giau didžiūnų jaunimo. Liudvi
kas įžengė į naują gyvenimą. 
Jo sieloje užsimezgė patrauki
mas prie grožio bei meiles, pa
juto naują sielos pasauli, kurį 
jam padėjo sukurti jaunoji 
Leonora. Tuo metu jis susipa
žino su literatūros kūrėjais: 
Goethe, Schilleriu, Gellertu ir 
kt. Taipgi jam atsidarė durys 
į teatrą. Kurfiurstas net jam 
pasiūlė stipendiją, kad važiuo
tų į Vieną studijoms, ir iš 
Haydno rankų perimtų miru
siojo Mozarto dvasią. 

gautų garsą. Tačiau liga plito. 
Autosugestija nebepadedavo 
Beethovenas, gamtos vaikas, 
savo mylimąja gamta tegalėjo 
grožėtis vien akimis. Nebegir
dėjo paukščių čiulbėjimo, nei 
vėjo ūžimo. Pagaliau net nebe
girdėjo savo diriguojamojo or
kestro klaidų. Prie fortepiono 
kumštimis daužė klavišus — jo 
kio garso. Trimičius grojo jam 
tiesiog i ausį — jokio garso. 
Šį jo pergyvenimą istorikai ap
rašinėja kaip nepaprastai tra
gišką. \ 

Kada Beethoveno dvasia bu-
bo besirengianti skristi Amži
nybėn, pasipylė stipri kruša ir 
didelis žaibavimas: Beethove
nas su ramia šypsena bandė 
atsikelti. Bet tai Įmvo jo pasku 
tinis su gamta atsisveikinimas. 
Mirė būdamas 57 m. amžiaus. 

Po trijų dienų, Beethoveno 
karstą lydint J amžino poilsio 
vietą, visos mokyklos buvo už
darytos. Specialus kariuomenes 
dalinys dabojo tvarką eisenoje. 
Aštuoni garsieji muzikai nešė 
jo karstą. Begalinė žmonių mi
nia atėjo atiduoti paskutinę pa
garbą, nes suprato, jog jis tik
rai buvo "Dieviškąja kibirkšti-

SEETHISIN (HM STORES! 

$ 8 4 l 

mi". 

Beethoveno charakteristika 

Beethovenas buvo niūrus, už
sidaręs, užsispyrėlis, mėgo vie
numą; pasitikėjo vien Dievybe, 
savimi ir gamta. Ištikimai atsi-

No. DR 3 
Compl.r. crl» wMk 
•tabU and *qurmt...., 
iMHr t l * OttUM. fliur* 4 l«. th«r» dot»M. 
AttrMtlv* Mlorlni. U M I M I I typ«« — * • « • • 
Wlth w»t»r |u|. ihiphird wlth bigplpti. ih««p 
wlth lottoi. woal HMC*. «t«. Box*d wlth MMf 
i m t Tilt lUbU Hluitr.Ud ll colUpiUilt, 
l i n u I* • iMtlom and MM M UMmblM U 
l*M thM thr»» minutei. \ 

D0corated tn Hustic Colon tolth 
ū Colortd Background 

• I I OUH LINE OP OHRItTMAf AND 
KVKRY OCCASION CARDI 

Phon. PRoakila 2-5156 
Wš *0C4Pt C.O.D. Hali or Phon* Ori** 

VWM 
Tw« Storu: 

211 W. MldilM SI., 29 N. D.arborn 

BILL K'S 
Mr. & Mrs. \Vm. K a n-i vai. 

LIQU0R STORE 
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Jei mea 
patenkiname Šim
tus kitų asmenį), 
kodėl mes negautume 
batenldntl jOsof Atvykite ir 
duokite progos mums jus Įtikinti. 
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C I T I Z E N S S T A T E B A N K 

0 f D 0 W N E R f S G R 0 V E 
Kviečia J u s ap lankyt i mūsų naują namą 

B E N D R A S B A N K A S 
Banko va landos : 9 vai. iki 3 vai . kasdiena 

I š s ky rus trečiad. - Uždara visą dieną trečiadieni 
AUTOMOBILIŲ, PIRKIMO NAMUI ir F . H. A. 

PASKOLOS — N a r y s F . D. I. C. 
E D W A R D A. VOLBERDING, Pres . 
R. C. BROGMUS, Execut ive Vice Pres . 
R. P . MAKELA, Cashier 

5110 MAIN D0VYNERS GR0VE PH. 198 
^ 

SEGHETTI Tll A V KL III IK K A11 
56451 So. Oakley Ave, CHICAGO 8, EUL. Tei. YArds 7-827$ Ir 78 

K E L I O M I S : 

LftKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Faraplnarae biletua, viešbučiu* Ir sutvarkome visus su kelione surištus 
dalykus. TURIM K LIETUVIU SKYRIŲ; Pildome afidevltus. Keliones 
planuokite Iš anksto kitiems metanu. Anksčiau užsisakykite biletus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai sausite vietas. Pirk
dami biletus pas mus nemokėsite brangiau u* Išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei | geležinkelio stoti ar aerodrome, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

MM 
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SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 
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INSURED 
-UPTOr 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
REKORDAS... 

* Įsteigta Chicagoje 1905 metais. 
* Nuo 1905 metų Si bendrove pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas, ir krizes, ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą 
doleri. 

* AugStus dividendus iSmokejo visada be perstojlma 
* Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 

savo banko knygutę. 

Netaikykite — pradekite taupyti šiandieni 

FEDERRL 
SAVING5 

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto lld 5 vai. 
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SŪNUS PALAIDŪNAS 
A. GRAUSLYS, Chicagp, UI. 

Lietuviškos knygos mylėto
ja i pažvelgę šiomis dienomis j 
lietuviško knygyno (3322 So. 
Halsted st., Bridgeport) langą, 
y ra matę išs ta tytą naują, spal
votu viršeliu, minėto įvardini
mo vysk. Fulton J. Sheen kny
gą. Viršelyje, kurį padarė dail. 
Romas Viesulas, vaizduojama 

uolankiai pasilenkusi, susiru-
musi, sutaršyta is plaukais 

galva; tolumoje matosi gotiška 
bažnyčia. 

Tai pirmas lietuvių kalba 
garsaus kalbėtojo (kurį nekar
tą matėme televizijos apara te 
| mus kalbantį) , rašytojo, di
delės į takos į šalia katalikų 
esančius sluogsnius turinčio, 
vysk. F . J . Sheeno veikalas. 
Tai evangeliškojo Sūnaus Pa
laidūno istorijos pritaikinimas, 
vaizduojant Vakarų civilizaci
jos krizę. 

Veikalo turinyje labai giliai 
psichologiškai įžvelgiama į šių 
laikų Vakarų civilizacijos nu
tolimą nuo krikščionybės dva
sios. Cia ir yra jos krizė. Ji ne 
tiek politinė ir ekonominė, kiek 
religinė ir dorovinė. 

Autorius parodo tos krizės 
gilumą, būtent, amžiais sukrau 
tų krikščionybės dvasios tur tų 
išeikvojimą, atmetimą, kuris 
palaipsniui, kelių paskutinių 
šimtmečių bėgyje, įvyko. Aug-
ščiausias tos vykstančios kri
zės laipsnis, tai nuodėmės jaus
mo silpnėjimas sąžinėje. Auto
rius įspėja pasaulį, nurodyda
mas tuos pavojus, kurie ry
šium su Vakarų nutolimu nuo 
krikščionybės, iš komunizmo 
pusės gresia pasauliui. Drauge 
nurodomi tie būdai ir takt ika, 
kurių turi laikytis katalikai, no 
rėdami, kad Vakarai, kaip t a s 
evangeliškasis Sūnus, grp£ų į 
Tėvo namus. 

Veikale skelbiamos mintys 
nėra beviltės ir tamsios, nes 
autorius jau mato ženklų, ku
rie rodo, kad Vakarai jau pra
deda ilgėtis apleistų Tėvo na
mų. 

Manau, kad JAV nedaug tu
ri tokių rašytojų, kurie taip 
aiškiai, nedviprasmiškai pa
sisakytų prieš komunizmą, jį 
taip atvirai demaskuotų, kaip 
tai daro autorius šiame vei
kale. 

Veikale daug psichologinio 
įsigyvenimo į religines tiesas, 
nurodant jų gilų ryšį su gyve
nimu. Štai kodėl knygoje daug 
gilių minčių, naujoviškai pa
reikštų, kurias kaipo sentenci
j a s galima cituoti. Štai pavyz
džiui: "Svetima šalis y ra tik 
viena — tai šalis, kur nėra Die
vo". "Modernus pasaulis pra
rado nuodėmės jausmą... visa 

Knyga turi 174 pusi. I š ang
lų kalboj vertė kun. Juozas 
A., Karalius. Kalbą žiūrėjo C. 
Grincevičius. Išleido LKSD 
Knygos Klubas Chicagoje 1952. 
Knygos kaina 2 dol. 

Gudriausias Amerikos 
paukštis 

Mokslo žurnalas „Science di-
gest" skelbia, kad apsukriausi 
Amerikos paukščiai bene bus 
juodvarniai, varnos, kuosos, dėl 

Nauji atradimai 
elektroiizikoj 

Brookhaven National Labora-
tory prieš keletą mėnesių įsten
gė gauti medžiagos daleles, ku
rios įelektrintos 1.3 bilionų vol-

Greičiausias paukštis 
Yra viena vanagų rūšis, kurie • i k i 50,000 ir draugėje jiems len-

normaliai gali skristi po 40—60 g v į a u s p į r t į s prieš užpuolikus. 

to . jų tiek daug prisiveisė. J ie tų elektros įtampa. Dabar t ie pa-
laikosi būriais, siekiančiais net ' tys mokslininkai skelbia, kad su 

ras tas naujas, pigesnis būdas pa 

mylių per valandą, o kai jie ve
jasi kitą paukštį a r kr inta grobį 
gaudydami, trumpesniuose nuo
toliuose gali išvystyti greitį iki 
200 mylių, per valandą, o gal net 
ir daugiau. 

Dail. R. Viesulas 
Iliustracija "Sūnaus palai 

dūno" viršeliui 

tai yra pasekmė to, jog žmo
gus y ra praradęs savo vertės 
supratimą". Žmogų, kuris 
praranda nuodėmės jausmą, 
suės dvasios vėžys, nes jis jau-

įčias esąs nereikalingas gydy
tojo" ir t.t. 

Galima drąsiai sakyti , kad 
rimtam, mėgstančiam galvo
ti skaitytojui, knygos skai
tymas teiks malonumo. 

Televizijos stotys 
Šiuo metu y ra apie 16 milionų 

televizijos aparatų JAV šeimo
se. Sekančiais metais numatoma 

Kai jie maitina savo šeimas, vie
nas iš tų paukščių tupi medy ir 
praneša apie besiartinantį pa
vojų. Jų akys stiprios ir spar
nai galingi. Kasdien jie apskren 
da daug mylių, jieškodami* mais
to, gyvulių a r augalų kilmės. I š 
jų nauda, kad naikina peles, 
žiurkes, gyvates, iš kitos pusės 
— jie grobia kitų paukščių kiau 
šinius, paukščiukus, ūkininkų 
grūdus. 

Blogiausioji liga 
JAV-se kasmet naujai suser

ga šizofrenija (beprotybe) apie 
100,000 žmonių. Dalis jų išgyja, 
bet daugelis pasilieka penkias
dešimčiai a r daugiau metų — 
visam amžiui — ligoninės įna
miais. Šioje ligoje tur i nemažos 
reikšmės paveldėjimas. Tai pa
tvir t ino ir dr. Kallmano tyrinėji
mai, kurs ypač atkreipė dėmesį 
į sveikatos istoriją įvairiausių 
dvynukų. Paskutiniu metu, pa
naudojant insulino; elektrinio 
supurtymo ir psichoterapinį gy
dymą, pasiseka daugelį išgydyti 
a r ligą sustabdyti . 

Ką vienas žmogus gali 
padaryti 

siekti, kad dalelės būtų įelektrin 
tos iki 100 bilionų voltų. Teore
tiškai ir seniau tai buvo galima, 
bet praktikoje — pagaminimas 
t o k i o g a l i n g o k o s m o t r o n o b u v o 
neįmanomai brangus. Dabar su
rasti kiti būdai, kurie gali at
nešti naują laikotarpį fizikoje. 

Senųjų gyvių liekanos 
Johannesburgo (pietų Afriko

je) universitetas paskelbė, kad 
ten besidarbuojąs misionierius 
Paul Ruebsamen a t rado lieka
nas trijų prieš milionus metų 
buvusių gilios senovės žinduoli-
nio tipo ropuolių. Tokie gyviai 
dar nebuvo įregistruoti paleon
tologijos mokslo. Pagerbdamas 
atradėją universitetas prie ilgų 
tų gyvų pavadinimų prideda at
radėjo — Paul — vardą. 

Gilinasi kraujo studijoje 
Australijos mokslininkas dr. 

W. Pirney, žinomas katalikas, 
a tvyksta į JAV dar pagilinti 
savo studijų kraujo tyrimo sri-, 
tyje. 
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Geriausios rūšies 

NURKAI-MINK , 
Atneša geriausias kainas 

Mūsų Ste\vart Pastęla virfttJo birželio 
16-tos, 1962 ifipardavlma jNcw York. 

Auct ion ŪŽ $96. 

Naujas žurnalas 
Europoje pradėjo eiti naujas 

dvimėnesinis kultūros žurnalas 
„Die Kultur" su specialėmis lai
domis Vokietijai, Austrijai ir 
Šveicarijai. Naujasis žurnalas 
paliečia visas kultūros sri t is ir 
y r a sutraukęs nemažai tarptau
tinio garso bendradarbių. J a u 
pirmuose dviejuose numeriuose 
yra straipsniai šių autorių: Coc-
teau, Camus, Faulkner, Heming-
way, Koestler, Silone ir kt. 

JUČUS SISTERS 
RESTAURANT 
MKTIJVIfiKA VALGYKLA 

1608 W. 47th St. 
Arti Ashland Avenue 

Patiekia skanius lietuviškus ir 
amerikoniškus valgiu*. 

Atdara dieną ir naktį be 
pertraukos. 

Rūkymas ir sveikata 
Amerikos Medikų Sąjungos 

laikraštis " J o u r n a r praneša, 
jog yra nustatyta , kad cigarečių 
rūkymas būna priežastimi, kad 
susitraukia kraujo indeliai ran
kose ir kojose ir širdies pulsas 
padidėja nuo penkių iki 20 kar
tų per minutę. Randamas ryšys 
i r t a r p angina pectoris ligos bei 
rūkymo, o taipgi kaikurių kitų 
ligų. Visdėito • rūkymo įtaka į 
organizmą dar nėra pakanka
mai iš t i r ta ir tuo klausimu dar 
reikalingos pagrindinesnės stu
dijos. 

KURIANAMAS ALIEJUS 
A p t a r n a u j a m e piet ine Chlcaft*. 

AiWiu» krosnim* Ir ce r t ra l in iu l a p 
ši ldymui. P u n k t u a l u s pa ta rnav imas . 

Tel. LAra^eįje 3-0399 
Vakarais HEmlock 4-6264 

L & G SALES C0. 

S 0 P H I E B A R Č U S 
IS W<MBt stot ie* — B a n g a 1S90 

PTRMAD. Iki P E N K T A D . 
8:45 Iki »::«» Tai. ry te 

6 lST. \ l> . 8:30 iki 9:30* ry t e 
IilrTTl VlfiltOS VAKARUS \ O S 

! IS tos p a t stot ies PIRMADIF.NIO 
v a k a r e nuo 7 iki 8 vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7131 SO. K U C K U I L I , ST. 

Chtcngn 29. III. H E m l o c k 4-2413 

N A M A I 
KMIlKSON • ADMIKAL G. E . 
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Ir kitų i&dirbysčlu 
TELEVIZIJOS APARATŲ 
Didele nuola ida už jūsij seną J i 

apa ra tą . 

VVASHING MACHINES & 
APPLIANCES 

Atsi lankykite apžiūrė t i mūaų graži* 
Htatntyma. Pas inaudok i te mūsų „laya-
way" plajm Kalėdoms. 

3526-28 S. Halsted S t 
Atdara kiekvieną vak. iki Kalėdų 

A td a r a sokm. 12 iki 5 vai. popie t 

Jau net 60 televizijos stočių, 
turinčių 7 milionus klausytojų, 

a t idaryt i 2,053 naujas televizijos į J A V - s e kas savaitė perduodaj vidutinis patinas $«4.24 
15 minučių programą, paruoš-!*1 k t t | n a y , a aukščiausiauun kada 

^ *• ° m i ' n o r H ' H I V 0 m o k a m a u* Ktowart. Pa 
t ą C h r i s t o f e r i ų S ą j ū d ž i o , k u r i e | stels. I šs i r inki te d a b a r sau veislei Įsi 

stot is 1,291 vietose, kas televizi
jos priimtuvų skaičių dar padi
dins kokiais 5 milionais. Ap
skaičiuojama, kad 1956 metais 
JAV-sc bus naudojama apie 40 
milionų televizijos priimtuvų. 
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nori ugdyti krikščioniškus ge
rus darbus ir krikščionybės 
idealus. P rograma pavadinta 
"What One Person Can Do". 

• 
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ALBERTA numuša kainas! 
fcmoofe pasakoja. Jog buvo laikai kada ui uVer} galima buvo 

pirkti dauf daugiau kaip šiandien! Todėj muma tikrai malonu pn 
aukoti iiuos baldus, kurių kainas neįmanoma pudvitfubinti, ,f\nm»i 
kainomia, kurkia buvo "anaia gerai* Laikais". UieiktU- aia<>di*a pa* 
k fciiikinaite! 

Sof a-Lova Miegojimai 
Sukonstruota ii sunkiųjų spyru«*Vu 

ant puikaus darbo rcxnų. Parinkt* ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiA. 
klausia. Jos turėsit* daug daug mebą 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vi*o* 
ii pavaizduotų pavyzdžių. Sotfos-tovo* 
su aukJteanteua atramomis. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairu; daiktų perkraustymus 
Taip pat persiunčiama i ufslsnj 

paklotčlliiH Įva i raus uialHto. 
Kreipt is : 

2554 SO. HALSTED STREET 
' Tel. DAnube 6-3245 

mūsų goriatmių rūšių: 
STEVVART PASTKLS • C A R R I K R S 
• PASTKLS BAPPHITITCS e HTKNV-
AR'P S A P P H I R K 8 e- ALKITTIANS 
STEVVART PLATINI M • BHKATH-
O R - S P R I N G PLATI N U M STAND
A R D DARK. 

Rūsy k it r , š auk i t e K<nosha 2-5415 
a r b a a p l a n k y k i t e : 

SODLINK 
Mink Ranch 

K. B . 1, Box 784 
KENOSHA, WIS. 

Ati la ra kaudien Ir sokinad. 
Virft 15 motų p a t y r i m a s 

Klllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllfllllliu 

TELEVIZIJA UI?:I ttAiiio PARDAVIMAS a& TAISYMAS 

\k ipąjota cero 
I Į | | (guallfled englneers' servIce) 

?J20 S. Halsted Strttt - DAnube 6-6tf7 

il 
^ 

AW*)u kaHo« po ą * ? T * » 

L K T D V I S 8 T A N L B T EIMUTIS, J A S 

jMettmmm 
2318 ROOSEVBLT ROAO «h%£lg%l 

kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. S/>kmarilen|'11 r. Iki 9 
r •#**.•«#**•? į***,* 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IS 

P R O G R E S S 
• j 

BENDROVfiS KRAUTUVES 
UKA2IAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 
Nes šios jstnigos vadovybėje 

taniau į:) žmones tun 40 metų 
į patyrimo šioje prekyboje, 

I Kada ateina reikalas pirkti . t 
Įvairios namu reikmenis, j 

kreipkitės į šią 
KKDVL> IR PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K B A U T U V Ę 

r^ 

4181-83 Ardter A te. 
Tel. Lflfayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

NAMAMS 
• 

INDUSTRIJAI 

FARDAVMAS -
* 

APTARNAVIMAS 

ai iš 

dirbtuves 

C0M8USTI0KEER DIV. GF STEEL PRODUCTS 

Vakarais šauki te : FRanklin 2-7100 

—— M -

N E L A U K I T E , N E S — 
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlul 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų. kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Borad of Underwriters" 

OMALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. A d a m s St. Room 1043 

Telefonas CKntral 6-5208 

UKN10R ALINI Al AGENTAI siu Kompanijų: 
MASSACHUSETTS B7RE & MARINE INSURANCE CO, 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY 
LUMBERMAN'S INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY ' 

KVIEČIAME 
TftUPYTl 
PINIGUS 

ST. ANTIIONV SAVINGN & I.OAN ASS'N. 
I t t T S o . 49th (o i i r t , , ( ^ w r o 50, [11. 
J D 8 K P H K. GHIRAUSKAS. Bokretortiifl 

Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nu6 1822 metų. 
D y k a i dovanėlės su 

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,000.00 

LIETUVIS 

m ŲJ.^TLJ^U.HĮ 7ZST-

"2iū-< kite, tai tūksianč'.o niety lietu
viuko j t.iijaus kūrinys!" 

I) i . .1. Balys, "Dirvoje" 
Murm buvo miela ir džiugu redaguoti, 

nes, rinkdami šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, painatemr, kad mes turime se
ną ir didelę poeziją. 

J . Aistis, ••Darbininke" 
Paleidžiame iią eilių knygą "H kaimo 

į kaimą p;is jounus, senus", tariant poeto 
P»ano Vaičaičio žod/iais. Tas mūšy kai
mas šiandien pasidarė" visas platus pa
saulis. 

A. VnkMdlHttls, Antol. p raka lbo je 
S'S'2 poslapių, 110 poetų atvaizdų. 

Kietai įrišta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiai: 

D R A U G A S 
2334 So . OaV»«y A v e n u e 

C H I C A G O 8, I L L . 
ITJ.Hakvtos knygos siunči.nuns paŠtu 

M A I S T O K1IAUT1JVK 
Midwest Store 

JONAS IR SIEIM SANVAICIAI, Savininkai 

PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ VAL
GIŲ. LIETUVIŠKI SŪRIAI. NE
SŪDYTAS SVIESTAS, KUMPIAI. 
DEŠROS IR KITI MAISTO PRO
DUKTAI. 

BORDEN'S PIENO PRODUKTAI 

U U A l M Y f A T U M I A IVASI>lt;N N^O 7:00 v. rjrto «kl tp:00 v.*. 
ą * ^ M A ^ l i J i l A ^ f | ^ ' ^ ; I t < \ N4^i; HM*. r*U> JĮM "1 e:Op • Sųk\. vak. 

2515 West 89th Str. REpublic 7-9259 

M M H 

( 

Gftukit 4u i a m s uidarblus kasn** 
UMkrinki t taupymui aipsaugi 
TuičkM pni^ų 

frUm m 91 • PHMrH tok m4rit% 

UNIVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCUTION 

tSM SO. HALSTED STREET CHICAGO S, ILLINOIS 
j Tel«f«nat: HAymarket 1-202S 

TtlcntSor Pfrmtdl«ni«ia, •mtradienlai* ir penktadi-flltfa n»n 9 ryt* 
&i 4 valandai vakarą. Ketvirtadieniais nuo t ryta iki 8 vai. vakarą. 
Trečiadieniai* uadaryta. te*ta4ien>au nua f vai ryta Ud S vaL a. a-

• 

. i 
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DIEttftASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Vvsk. Baranausko kūryba liaudies dainose 
JUOZAS BCG A, Chicago, IUinois 

Giedu dainelę — savo giesmelę 
Apie rūpesčius, vargelius. 
Jau 50 metų sueina nuo mir

ties augštaičio dainiaua vysk. 
Antano Baranausko. 

Vysk. A. Baranauskas gimė 
1835 m. sausio mėn. 17 d. (se
nuoju kalendorium) Anykščiuo 
se, Utenos aps. Anykščiuose ši 
pavardė vartojama ne Baranau 
sko, bet Barono vardu. I Anykš 
čius Baranausko protėviai at
vyko nuo Pasvalio, Biržų aps. 

Antano tėvai turėjo daug 
vaikų ir sunkiai vertėsi su .di
dele šeima. Antanui sulaukus 6 
metus amžiaus, tėvas jį mokė 
skaityti ir rašyti ir leido tris 
žiemas į mokyklą. Vasaros me
tu Antanukas ganė. Teko jam 
būti ir Gelvonų par. vikaro pa
siuntiniu vienerius metus. Dar 

grįžo pas tėvą ir dvejus me
tus buvo pusberniu prie lauko 
darbų. Antanas buvo silpnos 
sveikatos, bet būdą turėjo link
smą: pasakodavo darbininkams 
visokias pasakas ir istorijas. 

1851 m. Antanas stojo į Rum 
š škių mokyklą ir ruošėsi tap
ti valsčiaus raštininku. Cia iš
buvo dvejus metus, šeimoje kai 
bėdavo, kad Antanukas bus 

Kam tu gaudai mano žus} 
/ (žas i ) . 

Mano žūsis tiktai viena, 
O tu gaudai trečia diena. 
Nuo šios dainos Antanėli ir 

praminė "smalaūsiu". 

Būdamas Rumšiškėse dar vis 
rašė lenkiškai. Pirmos lietuviš
kos eilės yra parašytos 1853 
m. gegužės mėn. Vainute, var
du "Mažų dienų atsiminimai". 
Viena iš tų dainelių paplitusi 
liaudyje yra iš vaikų gyveni
mo: 

Varlaukin šližiautų (kirmėlių 
/jieškoti), 

Silelin grybautų, 
Nomon atėjęs — diržautų. 

Mūsų Širdys tvirtos, — 
Seniai buvo išmėgintos, 
Seniai keptos, virtos. 

Lietuvą skriaudė, plėšė visi, 
bet neįveikė: 

Jau kryžiokai kalaviju 
Mums krūtinėn kirto, 
Ir nors Prūsus sau atskėlė, ' 
Lietuva nevirto. 

Ir ką darys rusas lietuviui, 
kaip jis lietuvį skriaus, kur jį 
trems -— lietuvis laikysis: 

Apkrauk mokestim didžiau-
/siom 

Dvasia nenupulsme; 
Nors Cibirijon nubruk mus— 
Ir ten neprapulsme. 

Labiausiai pamėgta liaudies 
dama 

Vysk. A. 
Baranauskas 

Minėtoji dainelė yra virtusi 
kunigu. Anykščiu mokytojas , n e t p r iežodžiu. 1855 m. pavasa 
vis sakydavo, kad jis būsiąs ar 
ba didelis žmogus, arba didelis 
nusikaltėlis, kurį valdžia iš-
t.-ems į Sibirą. Antanas galvo
jo tapti kunigu, bet gi bau
džiauninko niekas nepalaikė: 
jam tepadėjo ir rūpinosi klebo
nas. (Rumšiškėse). 185Š—1854 
m. tarnavo Vainute, Tauragės 
aps., Raseiniuose 1854 — 1855 
m. ir 195&—1856 m. Skuode, 
Kretingos aps. Iš pradžių buvo 
raštininko padėjėjas, vėliau — 
raštininkas. Jis buvo prisirišęs įgimtine". Dainuojama taip 
prie tėvų, prie Anykščių, o pa
kliuvo net į Žemaitiją. 

Žemaitės parama 

Karolina Praniauskaitė — 
"Žemaičių gegutė" (Telšių poe
tė), atkreipė dėmesį į raštinin
kėlio Antano kūrybą. Ji Antaną 
eilėse vadino broliu,*o Antanas 
rašydamas jai eiles ją vadino 
seserimi. Praniauskaitė savo 
eilėse kėlė kilnų kunigo pašau
kimą. Josios šeimos rūpesčiu 
Antanui pavyko įstoti į kunigų 
seminariją ir tapti kunigu. Se
minarijoje labiausiai draugavo 
su augštaičiu Klemensu Kairiu. 
Jo kūrybai K. Praniauskaitė ir 
K. Kairys turėjo daug įtakos. 

Klemensas Kairys 1857 m. 
baigė kunigų seminariją ir iš
vyko rudenį į Petrapilio aka
demiją. (Antanas per dvejus me
tus baigė Varnių kunigų semi 
nariją. Vėliau mokslus # papildė 
Petrapilio kunigų akademijoje ! K u s a n t š a l t u k a P* l i u . 
(1858—1862 m.). Dar gilinosi I x<ahai keliančiu ir maištau-
Muenchcne ir Romoje. 1866 m. 'jančiu tonu yra daina "Nu Lie-
profesoriavo Petrapilio akade- tuva, nu Dauguva", kuri paro-
mijoje. Vysk. M. Valančius jį do visus rusų nedorumus, visus 
tuojau pakvietė mokyti Kauno žia J t ūmus: 
kunigų seminarijoje. C a jis 
kreipė dėmesį į lietuvių kalbą. 
Sakant pamokslus ir rašant ra-

rį Baranausko kūryba darosi 
vaizdingesnė ir gražesnė. 

Noriu priminti, ką lietuvių 
liaudis pasisavino iš vysk. Ba
ranausko ir dar iki šiai dienai 
dainuoja. Jo dainas dainuoja 
ne tik augštaičiai, bet visi lie
tuviai. 1858 m. rudenį išvažia
vo dainius į Petrapilio akade
miją ir savo kelionės įspūdžius 
vaizdavo 12 dainelių. Viena iš 
tokių graži ir skambi daina yra 
"Antano atsisveikinimas su 

Sudiev Lietuva, man linksma 
/buvo 

Gyvent savo šalelėj. 
Bet poetui pasidaro nebelink 

sma, skaudu, išvažiuojant į 
Petrapilį. 

Širdį man skaudžia, skaudžia 
/ i r griaudžia 

Svetimojon važiuojant. 
Poetas dainoje abejoja, ar 

tik sugrįš iš gudų pusės, ar tik 
paliks gyvas: 

Kažin ar grįšiu, maž ten su-
/pūsiu, 

Žieminių gudų pusėj. 
O ir sugrįžęs savon šalelėn, 
Ašarėlėm paplūsiu. 

Ir kas gi kels ašaras poetui: 

Maž rasiu vargus, nelaimes, 
/bėdas, 

Maž nerasiu tėvelių. 
MPŽ visa mano širdies pa 

/tieka i -

Ainius reikalavo iš klierikų tai 
daryti savomis tarmėmis. 1884 
m. buvo pakeltas pavyskupiu. 

Anei raito, anci druko 
Mum.; turėt neduoda: 
Tegul, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi ir juoda. 

Doinoje dainiui drąsina ir 
Kaune prabuvęs daugiau kaip suodšia lietuvius, juos ragina 
30 metų, vysk. A. Baranauskas >pirtis prieš rusus prieš gu-
1897 m. persikėlė į Seinus ir d u s : 

buvo pakeltas tikruoju vysku- j KH(1 t u „ n , | c n e l a u k t u m , 
pu. Vysk. Antanas Baranaus
kas mirė Seinuose 1902 m. lap
kričio mėn. 26 dieną. 

Būdamas Gelvonuose. Ukmer i 
mė.i apskr., turėjo Antanas 14 Į 
metų amžiaus. Tėvams laiškus \ikkcha> r u s u pnespaudą, 
rašydavo eilėmis. Viską r a ž y . i-?na lietuvį laikytis: 

Ne taip, kaip tu nori, 
Bir> kaip Dievas duos, 
Ne tavo priesakai nedori. 

Toliau dainoje vis pStriau 

Lietuvių liaudis labiausiai pa 
mėgo ir vis plačiai tebedainuo-

/ (gaut i mušti), j ja nuo seno laiko gražią, Augš-
taitiją apdainuojančią Baranau
sko dainą "Giedu giesmelę": 

Giedu dainelę savo giesmelę 
Apie klapatus, vargelius 
Lietuvos krašto, ne taip iš 

/rašto, 
Giedu senųjų žodelius. 
Kaip išrodo tas krašta3 Ir 

ką pasakoja apie jį seneliai: 

Kalnai ant kalnų, o ant tų 
/kalnų 

Kalnai ir maži kalneliai: 
Tenai Lietuva nuo amžių 

/buvo, 
Kaip sako mūsų seneliai. 
Ten miškai snaudė, ten meš-

/kas gaudė 
Kasdien lietuviai iš seno; 
Ūžė, braškėjo medžiai nuo 

/vėjo 
Ten, kur lietuviai gyveno. 

Dainius primena lietuviams 
ir jų senąją, pagoniškąją reli
giją — šventus ąžuolus ir die
vaičius : 

Ant smėliakalnių, ant pilia
ka ln ių 

Ąžuo la i š v ę s t i k e r ė j o 
Ir tie dievaičiai, kuriuos že-

/maičiai, 
Kuriuos llietuviai turėjo. 

Dainius primena Lietuvos dy 
dį ir garsumą senovėje tarp 
svetimųjų, žadina lietuvius ir 
dabar to siekti: 

Tol už Dauguvos kraštas Lie
t u v o s 

Smolensko žemę apriečia. 
Už Dūnojėlio, kur be šešėlio 
Saulelė žmogų apšviečia. 
Kijevas, rusai, latviai ir prū

d a i , 
Gudai ir pikti totoriai, 
Lietuvą pažinę, vainiką pynė, 
Lietuvą dab'.n padoriai. 
Ir labai buvo plati Lietuva, 
Daug ano žemių įgijo; 
Žmonės laimingi buvo tur-

/tingi, 
Niekur nebuvo vergijos. 
Bet praėjo daug metų, kaip 

apdainuoja Baranauskas, ir vis
kas virto kitaip: priešai iškir
to ąžuolus, išgriovė žinyčias, 
išdaužė dievaičius ir alino kraš
tą... Tik viena Rymo Bažnyčia 
užstojo lietuvius, glaudė prie 
savęs vargšus žmonelius. Ir a»-
dėjo per Lietuvą stiprinanti lie 
tuvius dainiaus Baranausko Žo 
džiai su paguoda: 

Ncsibijokim, nebėdavokim 
Dievas, ko reikia mum?, žino: 
Kad bus mums sunku, duot 
' /savo ranką, 

Mums kožnam karte ketino. 

6:ą dainą vysk. Baranauske'.", 
sukūrė tarp 1857—1862 m. J1 

buvo s p a u s d i n t a "Auszroje" 
1883 m. Nr. 1 ir, reikia ma
nyti, kad tai irgi daug pr is-
dėjo prie dainos išsiplatinimo. 

Ko gi skauda man šrdelę 

Ir šį žalią sodą. 
Poetas būdamas svetimam 

krašte pasiilgsta lietuviškų aša
rų, pasiilgsta dūšių vargais gy
vų. Ir štai kodėl skaudžia dai
niaus širdį: 

Cia man širdį skaudžia, — 
/griaudžia 

Svetima šalelė, 
Kad neskamba, kad nesiau-

/džia 
Ašarų giesmelė. 
Dainius apsiramintų, pamėg

tų tą svetimą šalelę: 
Kad per dienas čia girdėčiau 
Ašarų giesmelę, 
Maž pamėgčiau, pamylėčiau 
Svetimą šalelę. 
Dainiui Baranauskui, kaip ir 

dainiui Vienažindžiui, savas var 

ma per Kalėdas visose bažny
čiose — "Piemenėliams varg
dienėliams tarė Dievo siunti
nys". 

2. "Sveika Marija, Dangaus 
Lelija", 

3. "Skaisčiausioji, gražiau
sioji Dangaus Lelija". 

Minėtos 3 giesmės lietuviuose 
prigijo, kaip sena liaudies kū
ryba, kaip giesmės nežinomų 
autorių. Jos tebėra ir šiandien 
giedamos. 

"Anykščių gilelis" 

1858-59 m. per atostogas 

CHRISTMAS TREES C 

Anykščiuose dainius parašė 
savo geriausiąjį kūrinį "Anykš
čių Šilelį". Šis vysk. Baranaus
ko kūrinys nusako gražiausius 
Augštaitijos miškus, nusako jų 
gamtos grožį. Čia primenama 
didingoji Lietuvos senovė su 
šventaisiais ąžuolais, ir aprašo
mas garsiojo Puntuko mitas. 

Vysk. A. Baranauskas "sukū
rė 28 mums žinomus poezijos 
kūrinius. Nors lietuvių liaudis 
labiau pamėgo kun. A. Viena
žindžio dainas, bet ir vysk. A. 
Baranausko kūryba neliko pa
miršta, ji dar ir dabar dainuo
jama. 

Ben Limpan jau 35 metai kaip 
gas ir savos ašaros yra šimtus! biznyje. Jūs galite gauti kale-
kartų mieliau už svetimos ša
lies grožį, už jų džiaugsmus čia 
pinamus ir matomus. 

Religinės giesmės 

Iš vysk. Baranausko sukurtų 
religinių giesmių lietuvių liau
dis pamėgo ir sekančias kartas 
išmokė sekančias giesmes: 

1. Kalėdinė giesmė — gieda 
. — t 

dines egles bet kokio dydžio. 
Aš turiu gerai patyrusius ma-
tuotojus ir piovejus Nova Sco-
tia. 

Skambinkite — 

NEvada 8-3439 

Mes tMsctne vif-g firmų elnvama* 
nuiAIntis. KtekTlcmui d v o a s garan 
luotas. Išnuomojamos mafctnot*. Mes 
pertaisysime i elektrinę jūsų koji
nę malina. Prarykite mūsų nemo
kamai jums apskaičiuoti. Didžiausias 
pasirinkimas vartotu Singer mašinų. 

SINUKIC SEVYING 
MACilINK CO. 

4222% Archer Ave. 

^ S K A I T Y B O S MOKYKLOJE 
dar yra po keletą laisvų vietų 
visose comptometro ir mašin
raščio klasėse. Pamokos eina 
dienomis ir vakarais Lietuvių 
Auditorijoje, 3137 S. Halsted 
Kas nori dar pakliūti į žiemos se
mestrą, prašom pasiskubinti įsire
gistruoti. 
DĖMESIO BIZNIO firmos ir profesijos 
vyrai! Gražiausiai suvyniojimo dovanu 
aptarnavimas ir dovanu parinkimas atlie
kamas jums. Demonstracijos pildomos — 
miestiečiai ir užmiestiečiai prašomi atsi
lankyti. Padarykite planus dabar! 

Saukite: 
GRaccland 7-3308 

Dėmesio Namu Savininkai! 

AR REIKALINGA JCSŲ NAMĄ 
TAISYTI? 

Galite gauti kombinuotus aluminum 
žiemines duris ir langus, Insulbrick 
siding, jrengti butus pastogėje ir rū
syje, dengti stogus, "tuckpointing", 
dailydėįi darbą, dažymą, cemento pa
matus, garu valyti, namus pasverti. 
Jokio {mokėjimo, nuo 3 iki 5 mėty 
iSsimokėti. šaukite Financial 6-5371 
nemokamiems apskaičiavimams. 

SEAL MASTER HOME 
IMPROVEMENT CO. 

203 N. VVahash Ave. Chicago 

Didžiausias Pasirinkimas 
NAMIE PAGAMINTŲ ir MILWAUKEE 

DEŠRŲ 
ir mėsos pagal kiekvieno skoni. 33 rfilys deš
rų. 75 rūšys sūrių. Laukite mūsų savaitgalio 
specialybių VVISCONSIN FARMS 
1336 VVaukegan Road GIenview 

Atdara kasdiena ir sekmadieniais 
Suvynioti kaip pulktoa dovanos 

ri? = ^ 

Kiekvieną algos dieną pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbkit gerą pelną su Ap
draustu Saugumu. 
V. P. PIERZYNSKI, Secretary 

SAV1NGS and LOAN ASSOCIATION 
4559 SOUTH P A U L I N A ST. YArds 7-0145-6 

DĖMESIO SEIMININKES! 
Skalbiamos maSinos lsnuomuoja-

mos už $4.00 } mSn. 
Pilnai pataisomos visokios skal-

hi&mofi niii.šinos u/, prieinamas kal
nas. "Coin mato r" maftirios Įtaisomos. 

Tol. Vlotory 2 - l t t l i 

Užsisakykite baldus 
deniai iš lietuvi* dirbtuves 

Paa mus Kalite nusipirkti Jvalrtg n 
alų baldus, aaini) re^kmonla: aal<i> 
*ių baidus, namų reikmenis: salio> 
dėtu*, miegamųjų astua Ir kitu* r#> 
tat, 

AHCHER AVENUV 
tfURNITURtf f* I 

R»v fUOZAS K A ' / I K * 
4140 Aroher Avmm. 

Tel. LAfayette I Ah M 
t*rte4 )HlKvrtaml haMtm t ^ t n o m 
fMM mus, gal JIU'..N bus «Uonorr»iaUi. 
užsisakyti tiesis! ift man,; ff'fvhr,* 
Jei pagoki*iI.1M' «*l%taU <V 
kr<vVta,n 

-mm* 

NUO UŽSlSfiiNfiJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IK ATV Ui\\ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 
• IRU Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, JU 
negali ramiai sedeti ir naktimis mis 
goti, nes j'i už3lsen8Juslos žatados 
ntežtt ir skauda. Kad pasalinti ta 
nložeUmą Ir skaudėjime senų at
virų ir skaudančių Žaiadu, u%d8klt(-
rJIŠCttJLO Olntment. Jo g y d o m o ? 
ypatybes palengvins JOsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak 
tj. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
mtdos-tmų. Jis tnipfti paAalina nl<-žrt-
įima UgoB. vadinamos PSORIASI8 
Taipgi pasalina perSejlmą. ligos, vadi 
ryimos ATHLETE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odoa ir perplyalmą, tarp 
ptrftdlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džtūstanetos Ir suskilusios odos Jis 
yro gera gvduol* nuo visų išviršinių 
<»dos ligų. LEGULO 
Olntment suteikė Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perStamų i r 
nieilnčlų kojų. L.egu-
lo Olntment yra par
duodamas po TB ct„ 
*1.26*ir $3.50. Pirki
te vii ištino-..- Chicago 
ir upyltnke.se. ir Mil-
vvuukce, a r b a a t • 
siųskite money orde-

H i - <i<m* 
LEGULO, Department D 

•>i:i» VV. Kdd.v SI., Chicago 84. III 
M1<ltwrrv V8B94 
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PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS <f)IVIDi H D US! 
Kiekvienas žmogus turėtu atltokankus «u« pragyvenimo pinigą* 
taupyti kas navatt?. 
laupyti rrtlua: KeuatvH talkv inok&lul, Įsigijimui namo, auto
mobilio, atoalogomii, HMMIIIIH, krikštynom* ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupę* pujigv •** «»*4»w sauK^sniH b laimingesnis. 
t*ra<iek taupyti s»»»" •-«<. 

MUTUAL F e d e r a l SAVINGS 
A N D I O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. C^mok Rd. • Chicago 8, BL 
KMS4 1 KAlAHAUSKAS, **. • T«L Vi rglnio 7-77*9 
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SOTUS ALKANAM PADEKI 
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A I O OVRKAEAfi, lm . 91)11 S. Ilalntcd 8lM Cliloago 8. tol. DA 6 -S t5 t 
'̂ 1 -ndrovC SiUAOkk ui».a«to (tluntlnlus j Vokietiją ir kitua kraAtua. i i-
'i \ rus SSttS EVtMatyma* irunV.a apie 17 d., nea aiunttniat siunčiami * 
i* lOuropos su i . i i l ' , f l l i ias draudimaa. į te iks i , pilno siunt. sąrašo. 
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•»nint«n>> Sr. T - %»: ta 
t i\ rūkytų >» .lulų 
l sv k'aujM*"; laukų 
? «W l l l l . '; .•<!, 11i. 

AV liiuuiifcnov mSao* 

rtlHUtiny* N r i"A — fn.H' 

. 4v rftaytų tatimu 
' sv IcmuUnlų tau!«ų 

.̂ ' deiflntoi* n»o* 
ti\ fc kolado 

SiuiitinyH N r. IS — fS.ft.t 
t av rOkvtų įaStntų 
t sv kiaulinių taukų 
2 sv margarino 

n\ togintųg kavo* 
3 irv kakavos 
• av . i . k o l H f l n 
• \į, #v <-ukrsus 
t jral>a<ai tual«tlnlo muito 
Slimthiy^ Nr. «-7 

. 10 HV. cukraus $2.60 
i" M . k kvitt. miltų $2.60 

0 "v sryn. kiaul taukų $6.25 
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IMI 
NAUJI PLYM0UTITA! 

Pristatomi ui S 1,683.00 
Su visais taksai* 

i 
važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IB su 180. 

arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTA AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ UŽ ŽEMAS KAINAS 
l.<>u«vm išmokpjunci aalygna. Teisingas nemokama* patarnavimas leidimams ir apdrauUal 

B»l r £ekas M o i i i r SIBIO«« IIII*. 
Telef. Virgiui* 7-1515 KIHO \itrnr:K AVK.. CHICAGO 32, IU. . 
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davo lenkiškai. Kur nereikėda
vo parodyti "mokytą žmogų'*, 
ten rąžydavo ir dainuodavo lie
tuviškai. Taą buvo 1849 ractaip. 

Antanukas 'ganydamas dad- 'Bet ne 
nuodavfn: - I tuvį: 

O i t u smala, amalauai, Neįveiksi sūnau siaurės: 
> I* 

; 

N<a*i jiavo valždios peiliu 
Mums širdis supjaustyt, 
Nori savo ledu saitu 
Krūtines apkaustyta , 

lengvai pairmi1 \k 

Dar viena vysk. Baranausko 
dainelė liaudyje mėgiama yra 
sekanti, kur poetas apdainuo
ja in©il& gMntapct> kraai'^i; M 

Kogi skauda man Sirdelo, i 
Kogi man nusbodo, 
Kai pažiūriu j upelį 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM 1 
• 

Mr* kvir.čuuut. IttNiviu.s |/MM«lrtt »*"«. un|Monu ptoikMi j <Jlu.^;«» .̂ avutgN aud i*>.u» .VvMJiittUoA, *un )ra pt«|MtrcioaaiUi vieoa U 
uuarkiaastai .IUKMH M; mup«iu«i j*Uif(v ya*,, i .hii anoj. !'<u mu< kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai a t r a u s t i iki $10,(KK).(K) by an 
\«f.nry oi iKr Uoitrtl S ta to (iovrtsmcni. / % 
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CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
. 

^' |M Soutli W^tern Ave. Chicago 
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v ., ii\fl>.n. l'truirtdi'HMM nuo 12 iki B vai. vakaro. AntMdirniai» ir prnktartipniai* nuo 9 iki 4 
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Lietuvių Auditorija, 3133 So. Halsted St., Chicago, III., pavė lavo . . . . norėdama tapti lietuviška. 

i 

Nedrįsome skelbti didžiojo atidarymo, kol j šiuos namus neįneščme lie
tuviškos šilumos. Dabar šių namų sienos j jus kalba lietuviškais motyvai* 

Taigi, drįstame kviesti visus atvykti į dabar tebevykstanti 

DIDĮJĮ ATIDARYMĄ!! 

ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO ME.N 29 D. — ŠAMPANO VAKARAS. 
Kiekvienas staliukas 4 asmenų gaus bonką šampano. Ir pavieniai svečiai 
bus vaišinami šampanu. 

Visus vakarus gros Pakšto orkestras ir dainuos Algis Dumbrys. 
Staliukus galima užsisakyti iš anksto. Telefonas — VI 2-6172 

Liet. Auditorijos šeimininkai, 3133 So. Halsted Str. 
# 

Pas Gamtos Istorijos muzejaus direktoriij 
Pulk. Gregg apie jų mokslo darbus ir $100 

milionų vertą įstaigą 
JUOZAS PRUNSKIS 

— — 

— Nebandykite vienu atsilan
kymu visko pamatyti, ar jus tu
rite laiko pusvalandį, ar visą 
dieną, — šitaip spausdintame 

Šokiuose užsideda kaukes, vaiz
duojančias jų dievus. Kad vai
kus išmokytų apie dievus, tėvai 
padaro jų lėles, kurios, vaikui 

Gamtos Istorijos Muzėjus 

vadove perspėjami atsilankan- j išaugus, tampa nebereikalingos 
tieji j Chicagos Gamtos Istori- \ ir lengvai atiduodamos 
jos Muzėjų (Roosevelt Rd. ir 
Lake Shore Drive). Juk tai, po 
New Yorko ir Washingtono, sa
vo didumu trečias tos rūšies 
muzėjus JAV-se. Jo 48 sajėse 
eksponatai išdėstyti 12 akrų 
grindų plote. Milionai ekspona
tų iš antropologijos, botanikos, 
geologijos ir zoologijos išdėsty
ti rūmuose, turinčiuose 106 pė
das ilgio 438 pėdas pločio ir 104 
pėdas augščio. Jų pastatymui 
Marshall Field išleido keturis 
milionus dolerių ir kita tiek pa
dėjo i banką, kad iš nuošimčių 
galėtų išsilaikyti. 

Sekančiais me
tais šis muzė
jus, atsiradęs su 
Tarptautine Ko
lumbo paroda 
Chicagoje 1893 
m., švęs 60 me
tų sukaktį. J da- c. Gregg 
bartinę vietą jis perkeltas iš 
Jackson parko ir dabar pasida
ręs didele mokslo įstaiga. Po 
graikų jonėnų stiliaus puošnias 
kolonas, stebėdamas milžiniškus 
svorius bepalaikančias kariati
dės, įžengiau į vidų, pas muze
jaus direktorių pulkininką Clif-
ford Gregg. Jis tik ką buvo at
vykęs iš Indianos valstybės, iš 
kur kasdien važinėja čia į dar
bą. Gausiai portretais apkabin
tame kabinete jis pasakojo: 

— Mes norime kiek galima 
pasitarnauti mokslui, duoti ką 
nors naujo. Iš 215 mūsų tar
nautojų yra apie 60 mokslinin
kų, profesoriaujančių universi-
tetiufce ir čia atliekančių tyri
mų darbus. Kas vasarą mes da
rome archeologinius kasinėji
mus JAV pietvakariuose, atkas-
dami vis naujas indėnų sodybas, 
kuriose jie gyveno prieš 2-3,000 
metų. Mūsų mokslininkas P. 
Hershkovitz praleido apie pus
ketvirtų metų Kolumbijoje rink
damas žinduolius. Tos ekspedici
jos kainuoja tūkstančius dole
rių, bet vis padaroma naujų at
radimų, atgabenama naujų eks
ponatų, vėliau juos čia studijuo
jame, keičiamės su kitais muzė-
jais. Vien žolių esame surinkę 
apie pusę miliono pavyzdžių, o 
jau vabzdžių — begalybė. 

— Ar negalėtų čia kartais 
tremties mokslininkai pritapti? 

— Šiuo metu mūsų įplaukos 
neleidžia didinti tarnautojų šta
bą. Net tenka siaurinti. Jei kal
bėti apie ekonominę pusę, tai 
mūsų metinis biudžetas yra ar
ti miliono, bet daug išlaidų. 
Joms apmokėti dalis pajamų at
eina iš procentų nuo tų neliečia
mųjų indėlių, dalį piliečiai suau
koja, dalis ateina nuo mokesčių 
parkų išlaikymui, nes muzėjai 
priškaitomi prie miesto parkų. 

— Kiek galėtų būti vertas vi
sas šis muzėjus? 

— To niekas nežino. Spėjama 
taip* $50 — $100 milionų dole
rių, bet jei kaikurios kolekcijos 
sunyktų, tai jų už jokius pini
gus jau nebebūtų galima atsta
tyti, nes pvz. indėnų gyvenimas 
dabar jau visai pasikeitęs, kaip 
kad buvo tada, kai turimi rinki
niai buvo sudaromi. Ką mes tu-

| rime vertingiausio? Piniginė 
vertė mums mažai rūpi, o moks
linė vertė — pareina nuo to, ko
kios srities dalykus kas kiek 
vertina. 

— Turite daug lankytojų? 
— Per metus praeina apie 

V,\ miliono žmonių. Nuo 1925 
m. niekada lankytojų per metus 
nebuvo mažiau, kaip miliona's, o 
pasaulinės parodos metu atsi
lankė net trys su puse miliono. 
Netaip seniai buvo UNESCO 
muzėjų konferencija Brooklyne, 
tai jos dalyviai pasiekė net šį 
mūsų muzėjų. Daug atsilanko 
mokytojų su moksleivių grupė
mis. Gegužės mėnesį vieną die
ną buvo net 58 jų grupės iš 5 
valstybių. 

— Kadp planuojami ateities 
darbai? 

— Pas mus darbas eina nus
tatyta vaga: gerinamos kolek
cijos, jieškoma naujų ekspona
tų, platesnėms žmonių masėms 
stengiamasi perduoti mokslo ži
nias jiems suprantama kalba. 
Reikale mūsų muzejaus moksli
ninkai talkina enciklopedijų su
daryme, knygų paruošime. 

— Ar kartais neturite kokių 
eksponatų, liečiančių Lietuvą? 

— Europos tautomis iš viso 
mes mažiau domimės. Europos 
civilizacija yra senesnė už mū
sų. Europiečiai turi kompetetin-
gų mokslininkų ir puikių muzė
jų, tai jie savo žemyno verty
bes rūpestingai suregistruoja 
ir saugo. Mums svarbiau savo 
dėmesį nukreipti į naujas sritis, 
Afrikoje, Azijoje, pačioje Ame
rikoje. 

Bučkis ir bakterijos 
Bakteriologas A. H. Bryan, 

profesoriaująs Baltimorėje, iš
tyrė, kad keletos sekundžių pa
sibučiavimu partneriai per lū
pas gali perduoti kits kitam nuo 
2 iki 250 įvairių bakterijų kolo
nijų. Ilgesnio pasibučiavimo me 
tu bakterijų kolonijų gali būti 
perduota dvigubai daugiau. Dau 
guma jų nekenksmingos, bet jei
gu vienas iš partnerių yra už
sikrėtęs kokios sunkesnės ligos 
bakterijomis, nors dar liga jo 
nėra apėmusi, pasibučiavimu ga
li užkrėsti kitą. 

* 

Televizija ir Christoferiai 
Stiprų krikščioniškos kultū

ros sąjūdį Amerikoje yra sukū
rę christoferiai. Jų rūpesčiu 
duodamos premijos geriems 
filmams, beletristikos veika
lams, o dabar jie pradėjo savai
tinę televizijos programą, kuri 
pertiekiama 63 televizijos sto
čių ir jos kas savaitė klauso a-
pie 7 milionai žmonių. Progra
ma pavadinta "What One Per-
son Can Do". Joje pasirodys 
Fred Allen, gen. Carlos Romu
lo, Bing Crosby, Bob Hope, 
Loretta Young ir daug kitų gar
senybių. 

Elektriniai lokomotyvai 
Dabar daug kur naudojamasi 

Dieselio tipo lokomotyvais ge
ležinkelių susisiekime, tačiau 
VVestinghouse Electric Interna
tional Co. inžinieriai, atlieką su
dėtingus tyrinėjimus,/ yra tos 
nuomonės, kad netolimoj ateity 
elektros jėga bus taip pigi ir jos 
vartojimas taip patogus, kad 
geležinkeliai pereis prie elektri
nių lokomotyvų. 

Trys premijos 
Christoferių sąjūdis įteikė 

premijų medalius: 1) šeiminin
kei Marijai Killileai, už jos gra
žią knygą „Karen", jau tapu
sią viena iš labiausiai perkamų 
knygų; 2) MGM filmų bendro
vei už filmą "Ivanhoe" ir 3) 
Lucille Bali — Dėsi Arnaz te-

Keistas laipiotojas 
Kanadoje ir JAV-se yra paukš 

tis, vadinamas „nuthach", kurio 
kojų nagai taip stiprūs ir jo kū
nas taip gerai balansuotas, kad 
jis ne tik lengvai ore gali kilpą 
apsiversdamas padaryti, bet ir 
medžiais laipiojant jam nesuda
ro skirtumo, ar jis lipa galva že
myn, ar augštyn. 

40 autorių knyga 
F. J. Sheed suredagavo veika

lą "The Book of the Saviqr'\ 
kurį išleido Sheed and Ward. 
Čia yra darnian vienetan surink
ti visokių tautų ir visokių laikų 
40-ties autorių raštai apie Kris
tų. Rinkiny yra kūriniai Bel-
loc'o, Chestertono, Grandmaiso-
no, Undest, Bensono ir daugelio 
kitų. 

Filmas, fotografuojąs 
tamsoje 

Eastman Kodak Co. išrado fil
mą, kuriuo galima fotografuoti 
tamsoje su infra raudonais spin
duliais arba pusiau tamsoje be 
ypatingo apšvietimo. Filmas ypa 
tingo jautrurtio. 

* 

Čekoslovakijos likimas 
D. A. Schmidt, New York 

Times korespondentas Prahoje, 
išbuvęs ten iki raudonieji, kal
tindami jį neva špionažu, rengė
si areštuoti, parašė studiją apie 
Čekoslovakiją, pavadintą "Ana-
tomy of a Satellite". 

Saldytos cigaretes 
Dabar cigarečių gamintojai į 

tabaką deda iki 10% cukraus, 
kurs pakelia drėgnumą ir palai
ko degimą. Jis degant cigaretei 
sumaišo protejinus su chemika
lais ir burną pasiekia švelnesnis, 
su malonesne rūgštimi dūmas. 

• 

Rado Da Vinci kūrinį 
Britų Muzėjui Londone buvo 

atsiųsta ištirti keletas senų pa
veikslų. Tarp šių jie atrado ligi 
šiol visiškai nežinomą vieną 
Leonardo da Vinci paveikslą, 

levizijos programai, pavadintai vaizduojantį raitelį, kaip spėja-
i'I Love Lucy". ma — šv. Jurgį. 

Televizijos priimtuvas 

— Ar gaunate kartais žymes
nių dovanų? 

— j Pasitaiko. Jau seniau po
nia J. Nelson paaukojo pusę 
miliono dolerių, kad iš tų pinigų 
procentų būtų organizuojamos 
paskaitos moksleiviams. B. Har-
vey III davė turtingą indėnų lė
lių kolekciją. Jų kilmė tokia: 
indėnki savo ceremonialiniuose 

Namuose turimuose televizijo. 
priimtuvuose yra sujungta daug 
dalykų: viskas, ką turi radijas 
toliau — paveikslų priėmėjas, 
augšto voltažo amplifikatorius. 
specialus jėgos parūpintojas, au
tomatiškas derintojas, kurs ko
ordinuoja garsą su paveikslu. 
Viename televizijos priimtuve 
yra nuo 800 iki 1,000 įvairių da
lių. Paveikslo vamzdyje elektro
nai atlekia 15,750 kartų per se
kundę, greičiu — 30,000 mylių 
per valandą. Taigi — aparatas 
komplikuotas, o specialistų, ku
rie mokėtų jį taisyti visose JA 
V-se tėra apie 50,00*0, kas aiš
kiai rermaža aptarnavimui 16-
kos milionų aparatų. Kaikas tuo 
pasinaudoja ir televizijos taisy
mai dažnai būna brangūs. įvai
rios firmos stengiasi paruošti 
daugiau specialistų ir jauniems 
vyrams, galintiems išeiti televi
zijos taisytojų mokslą numato-
mos geros pajamos. 

Nepaiso mirštančių 
pageidavimo 

Komunistai Lenkijos ligoninė
se suvaržė dvasinius patarnavi
mus. Kunigams teleidžiama tik 
nustatytą dieną ir valandą atei
ti l ligoninę. Kaikurie ligoniai 
kitomis valandomis šaukėsi ku
nigo ir kunigai nebuvo prileisti. 

Kraujo vėžys 
Pavojinga žmogaus liga — 

kraujo vėžys arba — leukemija. 
Gydytojai dabar atrado vaistus, 
vadinamą antifolikinį junginį, 
kurs sustabdo tos ligos vysty
mąsi ir keletui metų prailgina 
žmogaus gyvenimą. 

Universitetas Pietų 
Afrikai 

Oblatų vienuolynas stengiasi 
gauti Londono vyriausybės lei
dimą Pietų Afrikoje įsteigti 
universitetą, prieinamą ir juo
dukams, kuriame būtų medici
nos, politinių mokslų, teisių ir 
kiti fakultetai. 

Operų kultūros istorija 
Austrijoje išėjo antra laida J. 

Gregorio knygos „Kulturge-
schichte der Oper". Čia studi
juojama ne tik operos istorija, 
bet ir jos ryšys su gyvenimu, 
dvasios kūryba ir politika. 

Pasaulio istorija 
Europoje Benzigeris leidžia 

pasaulio istoriją, pavadintą 
„Benzigers Illustrierte Weltge-
schichte". Jau išėjo ir trečias 
tomas, apimąs nuo Amerikos at
radimo iki II Pasaulinio karo pa
baigos. 

Giliai paneria 
Iš paukščių bene geriausiai 

gali po vandeniu panerti vienas 
Šiaurės Atlanto paukštis, kurs 
amerikiečių vadinamas „gan-
net". Pamatęs žuvį jis krinta že
myn iš kelių šimtų pėdų augščio 
ir kartais paneria giliau, kaip 
90 pėdų, po vandeniu plaukda
mas pasiveja žuvį. 

Atnaujino piešinius 
Italijoje yra dideli, 20 pėdų 

pločio ir 25 pėdų augščio, Gio-
vanni Tiepolo, XVIII šimtm. 
dailininko, paveikslai, dovanoti 
vienai kaimo bažnyčiai. Juos ne
seniai atnaujino prof. Pelliccio 
gi-

L E O N ' S TELEVISION 
ENGINEERING SALES 

Mes pataisome ir aptarnaujame visų iš-
dirbysčių ir modeliu televizijas. Prideda
me dalis ir atliekame darbe kuo geriau
siai. Darbas garantuotas. Kaina prieina
ma. Atdara kasdien ir šeštadieniais nuo 
9 iki 9 vai. vak. Tel. GLadstone 5-5296 

2025 N. MANNHEIM ROAD 
Melrose Park, Illinois 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CH1GAGO 29, ILL. 
Tel. VVAIbrook 5-9209 

Telef. REpublic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

DĖMESIO, 
NAMŲ SAVININKAI! 
Carpentry Remodeling! 

Pastogėse ir rūsiuose butai 
Garažai ir namai statomi pagal 

užsakymą už žemiausias kainas! 
Prekiaukite tiesiai su dailyd2 
kontraktorium. Nemokami ap
skaičiavimai. Mieste ar priemies
tyje. Šaukite HDllycourt 5-1566 
arba Downers Grove 406-M. % 

MOTERIMS LIGONĖMS! 
Valparaiso turintis leidimą 

slaugymo namas; taip pat dak
tarų ligoniai priimami; pui
kiausias apžiūrėjimas; namie 
virtas maistas; prieinama sa
vaitinė arba mėnesinė kaina. 

Rašykite, šaukite arba atva
žiuokite. 

701 Union St., Valparaiso, Ind. 
Valparaiso 584-VV 

J-
Quality Stewart and BrowrvEye Pastels 

8tewart Pastel yra Įrodęs, kad daugiausiai parduodama šiandien. 
Turinti švelnią, švarią spalvą. Smulkūs, trumpi vienodi gaurai ir 
daug „under-fur". Mūsų „minks" lengvai ir gausiai veisiasi. Išvys
tyta Iš šio krašto geriausių Pastel bandų. (Vardus duodamo reika
lauki nt). Meif taip pat turime goriausios rOSies Sapphtres ir jų at-
sakomlngus nešiotojus. Informacijom ir kalnai sužinoti rašykite: 

DON H. FATRFIELD arba WM. P. SCHLOTTER 

INDIAN HEAD MINK RANCH 
Koiite 1, Phone Hayvvard 216-F-ll Hayvvard, Wls. 

: ^ 

Universiteto leidyklos 
direktorius I 

Oksfordo universiteto leidyk
los direktorius majoras E. 
Nevvman nusistatė įstoti j be
nediktinų vienuolyną. 

Žmonių meile 
Prancūzijoje bua pagamin

tas naujas filmas iž kunigų-
darbininkų gyvenimo, pavadin
tas "Žmonių meile". 

VESTU\TNI58 NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MOŠŲ SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARDAS J. UIJS. Bav. 

4068 Archei A venų© 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

DĖMESIO, SAVININKAI 
Šaukite mus Šiandien nemo

kamam apskaičiavimui garažų 
pastatymui pagal užsakymą; 
įrengimui 

JCrSŲ TARNAUTOJAI 
JAUSIS LAIMINGI 

g i A, ŽIEMĄ 
su 

AUTOMATIŠKA KAVOS 
SERVIZĄ 

Tinka raš t inėms ir mažoms 
di rbtuvėms 

C O F F E E SERVICE CO. 
10622 So. Oakley Blvd. 

Chicago 43, 111. 
CEdarc res t 3-4686 

DP.MERIO namu savininkams. Tu
rėkite jūsų senas siuvai n as mašinas 
pataisytas arba elektrines padarytas 
prie ūmiausios kainos. Mes {dedame 
visas dalis — stalo modelius ar ne
šiojamas iniišiu:is Darbas garantuo
tai!. Tim's Bewlng M ach Ine Repalr, 
218 IAH« Ht. VVaukegan. 111. ONtarlo 
2-n.s:i8. Atdara nuo H vai. Iki 6:30 
vai. 

DfiMKSlO. seimininkPs! Veneciš
kos užuolaidos išvalomos ir pertaiso
mos, taip pat Veneciškas užuolaidas 
galima užsisakyti. Mes paimame Ir 
pristatome. Lake Shore Avvning Co. 
210G Grand Ave.. VVaukegan, 111. 
Telef. DKlta 6-2639. 

Dėmesio, vairuotojai! 
Ateikite ir susipažinkite su 

Vk & Pete's Service Station 
Automobilius galutinai pataisome, palėpėje ir rūsyje , M o l Q r ą p e r t v a * r k o m e _ kepame. 

butų; stogų apdengimui, apmu- j Baterijas, padangas ir kitas reik 
simui sienų, verandų pertaisy-1 menis sutvarkome 
mo. Nereikalinga jmokėti — 3 
metus išsimokėti. ENglewood 
4-3624. Mes aptarnaujame 
miestą ir priemiesčius. 
££££$>- '•<*į^t>'--' ' «^^^< • - - '•f^faSSP* --«^^^S*" '-^įdMfS 
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TOVVING SERVICE 
Atdara kasdien ir sekmadieniais 

nuo 7 iki 11 vai. vakaro. 
67 th & Cravvford Ave. 

POrtsmouth 7-9434 

*f 
RIDDEL MINK RANCH 

Stevvart Pastol jiodo, kad jie yra antri po Sapphire. Birželio mčn. 
10 d. išpardavime New York Auctlon Co. mfisų ryšulys davė $96. 
Mano patinėlių vidurkis steke1 $59.76. 

AS taip pat turiu geriausios rūšies 
ROYAL SAPPHIRE • STEVVART SAPPHIRE • ALEPTIAN 

PASTELS • TAMSIUS. 
Geras dvdis ir kokvbC. Apsilankykite, įaSvkite arba skambinkite 

TELEFONAS Kcimsbu 2-0547 

^ 

RIDDEL MINK RANCH 
Route 1, Bov 128 Kenosha, Wls. 

Mano sūkis: ...Ifi.s turite būti patenkinti" 
# 

DABAR ATIDARYTAS 
CARBON'S RESTAURANT 

Patiekia Žymiausius 
Vokiškus ir Amerikoniškus "Cutsine" Valgius 

"Taip kaip, kad jūs mėgstate" 
Asmeniškai Prižiūrint 

MIGHAEL & ROSE ROSNER Naujų Vedėjų 
FOX RIVEER GROVE, ILL. Saukite: Gary 2061 

NOrmal 7-9023 arba DOrchcster 3-9737 

Del ilgo, naudingo gyvenimo apsilankykite j 

Woodlawn Health & Massage Salon 
Atskiri salionai vyrams ir mottfims 

SCIENTIFIC SWEDLSH MASSAGE & REDUCING 
Mineralines Vonios — Physio • terapija . 

Modernus, sanitariškas patarnavimas 
Graduate Masseures & Masseuse 

508 EAST^3rd ST. 6253 EBERHART AVE. 

PRANEŠAME naują vietą 
L. G. ALBERT 

JEWELER.. . VVATCHMAKER 
Anksčiau buvęs prie 63rd ir Normai 

555 Vį E. 75th Street HUdson 8-1771 
Atdara plrmad ir ketvlrtad. vakarais 

Mūsu Specialybe D0RYS GARAŽAMS 
Visokių rūšių — Visokių dydžių 

REZIDENCINIAI, KOMERCINIAI, INDUSTRINIAI, ir t. t. 
Aptarnaujame visus artimus priemiesčius. Nemokamiems apskaičiavimams tel. 

SNYDER D00R C0MPANY — Vilta Park II I . 
310 NORTH SUMMIT VILLA PARK 7264-R 

4r 
PELĖDA beldžiasi į jūsų duris 

Sti 

. 

f 

Tik ką tfifijo 8 Nr. PelMos 28 pi., su priedu TSviSkcs Aldas 8 pi. 
Juose, telpa virš *J0 paveikslų, iliustracijų, Baržų. Daug juoku Ir ap
rašomos mflių dienų aktualijos 18 politinio Ir kultūrinio gyvenimo. 
Kaina 0.50 dol. 

TIE K A Ifi£.JO: 
* Andersono Pasakos, 210 pi., gausiai iliustruota, kaina J.oo dol. 

Haufo Pasakos, antra dalis, gausiai Iliustruota, Kaina 1.26 dol. 
ANKSČIAU IŠLEISTA: 

Haufo Pasakos, pirma dalis, (Karavanas) gausiai Iliustruota, 
kaina 1.50 dol. 

A. VUainls, žemaičių žcmCje, kelionių aprašymai, 182 pi., kaina 
1.50 dol. 

PelMos 1052-1953 metu komplektai, kaina 5 00 dol. 
Baigiame spausdinti Pelčdos kalendorių 1958 metama Daug 

feljetonų, Juokų. Priede Karalienes EMlehaldos Pranašystės Ir nau
jausias sapnininkas su Pelėdos komentarais. Kaina 1.20 dol. 

Visi kurie užsisakys SLų knygų bent už 8.00 dol., Pelėda lkl šių 
metų galo gaus dovanai. Adresuokite: 
P K L £: D A 815S So. Halsted St. Chicago 8, III. 

^ 

-
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LINKSMIAU 
Lietuviškas Abelis 

Amerikoje 
Dar senesniais laikais vienas 

Lietuvos žydelis, vardu Abelis, 
atvažiavo į Ameriką. Jo drau
gai, amerikiečiai, pamatę jį pa
sirašant "Abelis", pradėjo jį va
dinti "Kibeliu". Tuomet žyde
lis pagalvojo: 

— Kam gi man rašytis kitaip, 
kaip draugai vadina. Jis prade-

Trumpai apibūdino 
— Kaip patiko Jums vaka

rykštės vaišės? 
— Jeigu sriuba būtų buvusi 

taip karšta, kaip vynas, jeigu 
vynas būtų buvęs taip senas, 
kaip vištiena, jeigu ta višta bu
vusi tiek riebi, kaip mano kai
mynė prie stalo, vakarienė būtų 
buvusi visiškai pakenčiama. 

Teisine 

{rodymas 
— Ar tikrai Edvardas Jums 

paskolino 5,000 dolerių? 
— Taip. O kas? 
— Vargšas. Tai teisybę kal

ba, kad jis sublūdo. 

Optimistas 
Tai tikro optimizmo pavyz

dys. Žmogus, nuslydęs nuo dan-
gorėžio stogo ir krisdamas pro 
28 augštą, vis dėlto, tarė: "Iki 
šiol dar viskas tvarkoje". 

Pataikė, ar ne? i Džentelmenas 
T Po šimts pypkių, aiškiai T i k r a s džentelmenas yra tas, 

kurs visada atsimena mergaitės 

jo rašytis "Eibelis". Tuomet jo j __ K o d 6 1 Į g a v o k a i m y n ą t r e n . 
draugai jį ėmė šaukti "Ibeliu"... k e j i a z c i a ? 

» -Kuomet žydelis vėl, nenore-: _ D e i t o > k a d g e r k l ė m a n o 

damas varginti draugų, pradėjo ;Duvo visiškai užkimusi, 
rašytis "Ibeliu", jo draugai jį i _ Kuo'čia kaltas tavo kaimy-
emė šaukti "Aibeliu"... jnas? 

Taip mūsiškis Abelis ir ne- j — Niekuo, bot negalėdamas 
jam atsakyti žodžiais, griebiau
si kitų priemonių. 

pristaikė prie amerikietiško sko 
nio... 

Nelaimingas atsitikimas 
Vienas pilietis, išplaukdamas 

Susikalbėjo 
Gydytojui skambina labai su-

į tolimą * kelionę, ' apsidraudė js ijaudinęs tėvas ir praneša, kad 
$50,000 žmonos naudai. Kelyje | s G n u s k*- tik prarijo jo "amži-
jo garlaivis nuskendo, bet jis na- P u 

Dčmcsio Biznieriai Vyrai! 
K O N T R A K T O R I A I ir D A K T A R A I ! 

Suburban Secretari&l Servicel 
Atlieka visokių rusiu telefono aptarnavi
mą, buhalteriją, taksų darbus, diktapho-
no, mašinraščio ir "public Stenographic 
— notary public". 205 N . Harlcm Ave. 
(prie Randolph St .) Oak Park, Illinois 
EUcl id 6-1145 - Valandos n u o 9 iki 5:30 

E. and J. 
MOTOR SALES 

Come in and convince yourself that you 
vvill not find better automobiles at lower 

išsigelbėjo. Tuoj pasiuntė savo 
broliui tokio turinio telegramą: 
M i r Esu išgelbėtas. Švelniai pa-
ruoški tai žiniai mano žmoną". 

Įrodymas 
Kažkur Airijoj įvyko futbolo 

žaidimas tarp katalikų ir pro
testantų. Žiūrovų tarpe buvo vie 
nas anglas; kurs su entuziazmu 
plojo ir katalikams, ir protes
tantams. Galop kantrybės nete-

— Tuojau atvažiuoju, — sa
ko gydytojas. — Kokias prie
mones tuo tarpu naudojate? 

— Rašau paišeliu, — buvo tė
velio atsakymas. 

Kaip rojuje 
—Kaip jautiesi naujoje vie

toje? 
— Kaip rojuje. Neturiu kuo 

apsirengti ir kiekvienu metu 
galiu būti išmestas lauk 

kęs šalia sėdįs airis tvojo ang
lui kumštimi į pečius šaukda-; I š d a v ė p a s l a p t į 
mas: — Aš kalbu tik tai, ką mąs> 

— Dėl Dievo! žmogau! Argi tau. 
tu neturi savo sieloj jokios reli-1 — Tai dėl to, turbūt, Jūs taip 
gijos!? mažai ir tekalbate. 

Pana ir ištekėjusi boba 
JUOKINGOJI TAUTOSAKA Merga velnią laiko kasose, 

Vosgėlių km., Dusetų vis.,; ****** m i k e r p a i r v d n i ą 

„ . A .. . paleidžia, 
gyveno tingi ir pikta merga. • 

H E R E A R E A FEW L 1 S T I N G S : 

50 Buick Riveria . . $1,795.00 
98 Rocket - 49 Oldsmobile 

Sedanet te $1,395.00 
76 - 46 Oldsmobile 

Sedanet te $595.00 

E. J. MOTOR 
SALES 

E D M U N D J A N I C K I and 
J O S E P H K I J A K , Ovvners 

2929 W. Lawrence 
Tcl . JUnlper 8-8071 

O p c n daily 9 :30 A. M . to 9:30 P. M . 
Open Sundays 10 A. M . to 4 P. M . 

Ji suvaldydavo tinginį ir pyk-', p a a a k o J o : j . B a ^ Pažieges 
ti: dirbdavo ir nepykdavo. Kai 
ji užpykdavo, pagriebdavo 
ąžuolinę lazdelę, pagrauždavo 
ir praeidavo jai pyktis. 

Ji tarnavo pas vieną žmogų, 
kuris sumanė ją vesti: nepikta 
ir darbšti mergina. Kai apsi
vedė jo pati išvertė kailį: 
guli per dienas, barasi tik ba
rasi... Jos vyras krapšto savą 
plikę ir klausia: 

Ansiute, kaip gi tu taip 
greit pasikeitei: pirma buvai 
darbšti, ne tingine — dabar 
tingine pasidirbai, buvai ne pik 
ta virtai pikčiurna? 

Ansiute išeme iš papeČio ap
graužtą ąžuolinę lazdelę ir ro
do sakydama: 

Pirma kai supykdavau, 
tai šitą lazdelę grauždavau, bet 
dabar pyktį galiu parodyti, nes 
jau ištekėjus — nebe merga ir 
galiu pagraužti savo vyrą. 

km., Dusetų vis. 

Užrašė: Juozas Būga. 

U R M O K A I N O S U Ž V Y R Ų IR 
V A I K V R O B U S 

Moteriškos Kojines 
51-55 Gauge Nylons $ 3 . 6 0 už tuziną 

(su mažom brokom) 

Vyrų T-marškiniai $4 .62 už tuziną 
Vyru nertiniai $5 .95 kokybės už $ 2 . 5 0 

Užsisakykite dabar! Mes pristatome. 
Kviečiame dylerius 

Skambinkite bet kuriuo laiku del 
susitarimo 

SUnnys ide 4-1277 

mačiau, kaip po mano Šūvio 
kiškis kūliais vertėsi... 

— Tai i i džiaugsmo, kad ne
pataikei. 

Suteikė ramybę 
Vienas vyras po savo žmonos 

mirties ant jos kapo pastatė pa
minklą su aukso įrašu; "Ne sau, 
bet man suteikei amžiną ramy
be " 

Dėmesio Kainų Savininkai! 
P R A C T I C A L B U I L D E R S 

Specialistai — Bendras r c montavimas — 
Krautuvių priekai — Pastogėje ir rūšy
se butui — Stogų dengimas — Sienų ap
mušimas — Virtuves ir Vonios . Žemiau
sios kainos. Nemokami apskaičiavimai. 
Visas darbas garantuotas. Pilnai apsi-
draudę. DIckins 2-2968 

•••"— * • • • • — • ••• • i • • • m i i • i n . I . I — 
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G. LeRoy Lehr 

Modernios patalpos 

Nauja, moderni "air-condi-
tioned" laidotuvių koplyčia. Pil
nas laidotuvių aptarnavimas. 

LEHK FUNERAL HOME 

.6040 So. Pulaski Bd. 

POrtsmouth 7-7676 

TADO BAUTUNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
L O N G I N U S , WlTTNAUrOR, B U L O V Ą 
ir kt . avelcuriftki l a ikrodž ia i t ikrai 

ž e m o m i s k a i n o m i s . 
2156 W. 23rd St. Tcl. YA 7-0841 
D A R B O VAI, . : 9 -2:30 ir 4-8 v. v. 
fteStadienlais 10 -2 :30 Ir 4-8 v. v. 

gimtadienį, bet 
kiek ji turi metų. 

neatsimena, 

DftMESIO, S A V I N I N K A I ! B. P. 
F r a n c i s k a n a l i z a c i j o s me i s t ras . 

^ E 

NOVELĖS KONKURSAS 
- " •E1J8* ' 

Nemokami apskaičiav-mai Nėra pri-| ± Dienraštis "Draugas" ir jo Bendradarbių klubas skel-
v a l u m o . T i n k a m a i gre i ta i k a n a l l z a c l - i o J -r 

bia noveles konkursą. Data, konkursui skinamiems rankraš
čiams įteikti, yra 1952 m. gruodžio 10 d. Konkurso rezultatai 
paskelbiami apie 1953 m. vasario 16 d. 

2. Už tris geriausias noveles skiriamos šios premijos: už 
pirmąją — 100 dol.; už antrąją — 60 dol.; ir už trečią—40 dol. 

gi 
Jos Ir š i l d y m o a p t a r n a v i m a s . P e r d i r 
ba, nauja i padaro . L e n g v a s I šmokėj i 
m a s . Turi l e i d i m ą Ir a p d r a u d ę k a n a 
l izac i jos eksper ta i . 2915 W . 68rd St. 
Tolof. Groveh l l l 6-2920. 

DĖMESIO SAVININKAI! 
Saukite mus Šiandien dėl jūsų visokių ap
šildymų problemų! Gaziniai — Angliniai 
— Aliejiniai pečiai įdedami. Išvalome — 
Pataisome Rynas ir "down.spouts"l 
Mes aptarnaujame miestą ir priemiestį. 

Kr.nwn.Ml 8 -1150 

ŽIŪRĖKITE 
KasYraMiisųPiikeiai!; 
Geriausi Žmones, kaip, j 
eiliniai taip ir proie- f 
sionalai iš arti ir toli Į 
lanko 

i i i iM i i i t i t i f t i J th i t t i i im imt tK jMtmt t i i *^ 

MODERNAUS $0KI0 
S T U D I J A 
A. Valeišaites ir 

Grigaliūną i tes-Lazauskiengs 
3J.?0 So. Halsted St. 

fcel. CAiotnet 5-9339 
P r i i m a m i m o k i n i a i : p i rmad . . a n t r a d . 
(.ročiad. Ir p e n k t a d . n u o 5 v. iki 8 v.v. 
(Illlllljllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllll 

Į METRIKOJ 
[ F A R M FOOD CO. 

KRAUTUVE 
1804 West 47th Sti. 

Arti Wood Str. 
m • 

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 
VALGIŲ BŪSTINE 

i ! 

I! 

3. Noveles temą ir pobūdį pasirenka rašytojas. Konkurso 
skelbėjai reiškia pageidavimą, kad novele kokiu nors atžvilgiu 
liestų lietuvių tautos buitį 19 šimtmety. 

4. Pageidaujama, kad novele būtų ne didesne, kaip kelių 
ir keliolikos puslapių, parašytų mašinėle. 

5. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai prašomi pa
sirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarytame voke pažymėti 
savo pavardę ir adresą, voko viršuje pažymint slapyvardį. 

6. Siųsdami savo kūrinius komisijai, rašytojai tuo pačiu 
sutinka, kad jie premiją laimėję ar nelaimėję, gali būti išspaus
dinti „Drauge". 

7. Rašytojų Draugija, "Draugas" ir mūsų dienraščio Bend
radarbių klubas teisėjais premijuotinoms novelėms nustatyti pa
rinko K. Barauską, dr. P. Celiešių, J. Kaupą, A. Valentiną ir 
O, Zailskienę. 

8. Kūrinius siųst šiuo adresu: Novelės Konkurso Komisijai, 
"Draugas", 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, Illinois. 

John F. Eudeikis | 
LAIDOTUV1C DIREKTORIUS 

T R Y S M O D E R N I O S K O P L Y Č I O S 

4605-07 South Hermitage Avenu* 
TeL YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Tele fonas B I s h o p 7-9719 
A M 1 U J L A N C E D I E N Ą I R N A K T Į 

ANTHONY B. PETKUS 
6H12 SO. WKSTEKN AVR. 

^ 

PARDUODAM?^ ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, afildytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

toj j * , t j i Mes Pagaminame Baldus ir 
Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURHITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
A t i d a r ą p i r m a d i o n l o Ir k e t v i r t a d i e n i o v a k a r a i s lkl 8:80 
A t d a r a a e k m a d l t m l a l s n u o 11 iki 4 :80 vai. popiet . 

f 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginla 7-7097 
4tm*l 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOMU 
V I S O K I A R I A I Ų 

MEDŽIAGĄ 

C ARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTVVINAS. Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

T e l . Vlct-ory 2-1372 
A P K A I M A V I M 4 I R I ' R K K I V * B 1 * 

S T A T Y M Ą T A I K I A M E 
N E M O K A M A I . 

3E 

U U D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

1410 S. 5 0 * AVE. 
CHICAGO, I U L CICERO U X . 

GRovehiU 6-0J 42 

HErolock 4-2644 

XOwnhaU 3-2109 
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V V* 

RASTI N ? A T I D A L Y T A k a s d i e n nuc 
8 vai . r y t o Iki 6 vai . v a k a r o Ir 
* o s t a d l e n l a i s Iki 3 vai . v a k a r o 

Tha ARLINOTON be.t buy b TV. . .21-
inch mabogauy veo—r table mod«l witb 
BALOLIGST. Powerful StratOMVar 

«b]«witbbullt4BTJH» AUo in blond* 

flylvania it th« televuion you've be«n 
«r*itiną for. It will glv* you the beit 
potubU receptioa wberever you 4»vr. 
AndonlySylTaaUTVhatHALOLlGirrT 
cha amaaiaf frama of •olt, oool ligbt 
arouad tba entire pietara. SyIvanu TV 
isavaiUblovvitbbuilt-iiiUUFreceptiooJ 

•Sylvonto Trodtm&rk 

VISIŠKAI MAMAS 1053 

DODGE 6 vietų SEDAN 
$2151.95 su pristatymu 

Lengvos išsimokejimo sąlygos. Didele nuolaida 
už jūsų seną automobilį perkant naują. 

1NGLES1DE MOTORS 1NC0RP0RATED 
Ingleside, III, Grand Ave. 

Fox Lake 7-2431 
Atdara vakarais iki 8 vai. 

* % ! 

LIODĖSIO VALANDOJ 
fimllft 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. Alr CondiUoned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

T i e m s , k u r i e g y v e n a k i t o s e m i e s t o d a l y s e ; g a u s i m e 
koplyčių, arč iu u JOaų n a m ų . 

i • v t • 

• I I — # 

COME IN...ASK JUMUT OUR AMAZMO HUUMMN OTKRS9 

ROOSEVM FlRNmiRB COMPANY, Inc. 
L I E T U V I Ų KRAUTUVE 

2310 West Roosevelt Rodd, Chicago, IU. 
Atdara pirmad. ir kclvlrt. vakarais iki 0:30 valandą 

Atdara sekmadieni nuo H iki 4:30 vai. p. p. 
•^T 

W 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
m NELS0N 

St. ('asiinir Monument 
Company 

3914 W«st l l l t h Streat 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

DMUansiM Panlnklajus 
Plano PašlrlnkUnaa Meate 

Telol. CErfarcrest 3-633S 

SEKAI»JTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS UETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A m b u l a n s i ) p a t a r n a v i 

m a s y r a U i k i a m a s 

d i o n ą ir n a k t į . B e i -

k a l e kauki te 

m u s . #Xw. 
M e s t u r i m e k o p l y č i a s 

R o s c l a n d o d a l y s e 1 r 
v i s o s e Ghioagoa Ir 
t u o j a u s p a t a r 
naujant . 

STEPONAS C. LACNAWICZ 
2814 YVest 2Srd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 YVest 18th STREET Tel. SEelsy S-57U 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 Sontti 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003 

POVILAS J, RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET 710 W. 18tn STREET 

Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MLKIIIUAN AVE. Tel. OOmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LDUAMCA AVE. TeL YArdh 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
8 3 1 9 S . L I T U A N I C A A V E . T e l . \ ArtLs 7 - 1 1 8 8 — 1 1 8 9 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4848 S. CAL1FORN1A AVE. TeL LAfayetle 8-8572 

i 
LEONARDAS A. EŽERSKIS 

1646 YVEST 46th STREET Tel. YArds 7-07811 
mmmt'; 
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.a DTENRA9TI9 DRAUGA9, CHTCAOO, ILLINOI9 

AR PERDAUG RAŠYTOJŲ? 
BKN. BABRAUSKAS, LRD Pirm. 

Kas gi yra rašytojas ir kas Siuilė šiam negera, o ans pamo-
ne? Klausimas aiškiai patetiš- kinimą įteikia, 
kas arba.,, provokacinis. Ka« šulmistras keliems perjauns ir 
dangi niekam nekyla abejonėj nieko nemoka, 
kas yra gydytojas, o kas no, kas O kitiems tas pats persens ir 
yra inžinierius, kas ne, tai ir blogs pasirodo, 
rašytojo vardas analogiškai, ro- Jis giedodama šiam perdaug ne-
dos, neturėtų sudaryti proble-1 mandagiai rėkia, 
mos. Gydytojas ar inžinierius, ir O kitam tas pats, kaip reikia, 
nepriklausydamas atitinkamai rėkti nemoka, 
profesinei organizacijai, vos tik 
gauna mokslo baigimo diplomą, 

(Metai, 1941, 134-5) 

Vertinant antlaikinio ar tarp-
tm« , , „ « ^ P I , ^ - i - i tautinio iškilimo mastu, be abe-tojo vardo neduoda jokia moky- . . .. x.t 
i_i_ \,nAn . , , . jones, galima ir sitaipos pasa-kla, kadangi ne su mokslo laips- į . . . \* r* I •*• • %*i „i„ : . f t - WJ kvti: tarp Donelaičio ir Mairo-m u įgyjamas kūrybinis sugebė
jimas. Visi žino, kad ne kiekvie
nas, kuris šį tą parašo, tampa 
jau rašytoju. Yra Rašytojų 
Draugija, kurion patekti reikia 

nio nieko neturim; nuo Šekspy
ro iki B. Shaw anglų literatūro
je jokio dramaturgo nebuvo; 
nuo Horacijaus ligi Dantės ro
mėnų kultūros pasaulvi neran atitinkamų kvalifikacijų ir ku- , . F , ^J

x. . . . 7 . . . ., . . dame nė vieno vardo. Tačiau to nos nariai teisėtai laikomi ir , . . , , 
kiu atveju anaiptol nepasako
ma, kad Strazdas* Baranauskas 

laikytini rašytojais. Aišku, j>er 
prievartą aliai vieno j Draugiją 
neįtrauksi, tad praktiškai vie
nas kitas rašytojas ir Lietuvoje 
ir čia galėjo likti už Draugijos 
ribų. 

Rašytojų Draugija tačiau nė
ra koks sustingusio skaičiaus a-
kademikų sambūris, kur naujas 
narys turi laukti pasitraukian
čio iš gyvųjų vietos. Literatūriš
kai pasižymėjusiam jaunesnio 
ar vyresnio amžiaus prieaugliui 

ir Vienažindys nėra poetai. Pir
muosius išskirtinai iškeldami, 
kitų automatiškai neišmetam iš 
rašytojų "luomo". Iš anglų lite
ratūros rėmų gali prasiveržti 
keli ar geriausiu atveju kelioli
ka vardų, bet patys anglai sa
vajame PEN klube rašytojus 
skaičiuoja ne dešimtimis, o šim
tais. 

Lietuvos LRD analogija 
per visuotinį Draugijos susirin- - . . . . 
kimą kelias atviras į Rašytojų . l i e ' K U n e t v l r t m a ' J°& fan: 
Draugiją. 

Kmopštesni lietuviškų laik
raščių skaitytojai bus pastebėję, 
kad nekartą rašytojais pavadi
nami ir tokie asmenys, kurie to 
vardo toli gražu nėra verti arba 
ir visai šioje srityje nežinomi. 
Santūresnis „laikraščio bendra
darbis, kalbėdamas apie tokį 
"rašytoją", dažnai prideda: 
jaunas rašytojas. Iš tikrųjų tas 
"jaunas" reikalo nė kiek nepa
taiso. Jeigu kas nevadintinas ra-

die pas mus priviso neleistinai 
daug "patentuotų rašytojų", de
ja, bando tatai paremti Lietuvos 
LRD praktika. Pigu nežinantį į-
tikinti insinuacija, kad Lietuvo
je buvę kitaip: ten tik "tikram 
rašytojui" prasiverdavusios LR 
D durys. Iš tikrųjų gi ir tada 
buvo panašiai kaip dabar. LRD 
organizatoriai Balys Sruoga ir 
Juozas Grušas, sudarydami 
kviestinių steigėjų sąrašą, ne
reikalavo prisispyrę, kad kvie
čiamasis būtų pasižymėjęs iš-

šeštadienis, lapkričio 29, 1952 

N • • aujieji pasfo ženklai ^ 
ANT. BERNOTAS, Waterbury, Conn. 

ČEKOSLOVAKIJA "Armijos Į Kristupą Kolumbą, grįžusį atra 
Dienos" proga išleido 4 pašto) dusį Ameriką. Kolumbas karą 
ženklų seriją. 1.50 ir 4 kronų 
ženkluose matome pagarsėjusio 
viduramžių husitų judėjimo va
do Jan fcižkos atvaizdą (1360-
1424). 2 kr. ženkle matome pa
minklą, neseniai pastatytą kur 
nors Čekoslovakijoje. Paminkle 
matomas ginkluotas rusų karys, 
kurį sveikina ir bučiuoja uį 
"išlaisvinimą" vyriškai apsiren
gusi moteris, tur būt, partizanė. 
3 kr. ženkle matome 3 žygiuojan
čius čekų karius su vėliava, ku 
rioje užrašas "Za vlast—za so
cializmus" ir Čeko-Slovakijos 
liūtas penkiakampėje žvaigždė
je. 

INDIJA išleido savo pagarsė
jusių poetų, rašytojų ir filosofų 

liui rodo 3 iš Amerikos atsiga
bentus, plunksnomis pasipuošu
sius indėnus. Ta pačia proga ir 
Ispanijos kolonijos Afrikoje — 
IFNI, GUINEA ESP AN OLA ir 
SAHARA ESPANOL išleido po 
ženklą, kur matome kar. Ferdi
nandą ties pilies mūrais, apsup 

medžiu pastatyta vila. Pačioje 
kairėje pusėje — mėlynai pra
žydusi rugiagėlė. 110 pr. ženkle 
matome vietovės pavadinimo 
lentą su žydišku užrašu, tolumo
je — tarp kalvų naujai pastaty
tą didelį miestą. Pačioje kairėje 
pusėje — raudonai pražydusi 
aguonėlė. 

V. VOKIETIJA. 1. S. m. kovo 
mėn. 1 d. Anglija grąžino Vokie
tijai šiaurės jūroje esančią Hel-
golando salą, kurią buvo pasi
laikiusi po paskutiniojo karo. 

tą palmių ir tų laikų jūrininkų A n ^ i š 8 a !?* v i s U 8 « £ * * ? 
ginklus ir vėliavas bei tolumoje 
plaukiančius 3 Kolumbe laivus. ' 

ITALIJA, pagerbdama garsų 
viduramžių pabaigos kovotoją 
už tiesą, domininkoną Girolamą 
Savonarolą, išleido 25 lirų ženk
lą su jo atvaizdu. Savonarolą 
(1452-1498) savo pamokslais 
smarkiai puolė anų laikų supu-

seriją iš 6 ženklų. Pirmieji 5 po- y u ^ Italijos valdovu gyvenimą 

DAIL. Z. KULBA Aušros Vartų Marija 
Vitražas Kennebunk Porto T.T. Pranciškonų koplyčiai 

šytoju, tai nėra pagrindo jo va- leistomis knygomis: tenkinosi 
dinti nė jaunu rašytoju, nesgi 
jaunumas nesumažina nei pride
da vertės. Norėdami galime sa
kyti senas gydytojas Garmus, 

ir tuo, kad būtų žinomas bent 
literatūriniame judėjime. Prak
tiškai tuo būdu ne tik keturvėji-
ninkai, bet ir piūvininkai, ir tre-

gydytojas Tumasonis ir jaunasl čiafrontininkai, ir granitininkai, 
gydytojas Kisielius tuo p a g r i n - | k a d i r neišleidę nė vienos kny-
. d . : J

k a i . j i e „ V ! S ! t U F i s y ty to togos , b u v o p a k v i e s t i t a p t i L R D 
' nariais. 

Deja, patys kviestiniai nevisi 
vardą. Tas pat ir su rašytoju 

Lietuvoje literatūrinį prieaug
lį be skriaudos vadindavome li
teratais ar net literatūrininkais. 
Universitete mano laikais veikė, 
pvz., Literatų Sekcija, Literatų 
Būrelis, vėliau virtęs Literatų 
Brolija Express. Jų narių tarpe 
buvo jau ir tada žinomų dabar
tinių rašytojų: Brazdžionis, 
švaistas, Anglickis, Venclova, 
Raila, Inčiūra, Rutkūhas ir kt. 
Studentų literatų vardas tada 
jiems buvo pakankamas. O vi
durinių mokyklų literatūriniam 
atžalynui literato vardas būtų 
buvęs net perdaug skambus: jie 
turėjo tenkintis literatūrininkų 
vardu... 

Gal dar kartą "perkošti" 
•rašytojus? 

Kai vieniems atrodo rašytojų 
permaža ir jų "randa" plačiai 
pasklidusių už Rašytojų Dr-jos 
ribų, kiti Diogeno pavyzdžiu, 
dienos vidury iškilmingai pasi-
žiebę žiburį, pačioje Rašytojų 
Draugijoje jieško... rašytojų. Ir 
taip jieškojimo keliu pagaliau 
suranda, o suradę urbi et orbi 
sušunka: 10 iš 100! Vadinas, 10 
tikrų rašytojų ir 90 — "paten
tuotų grafomanų". 

Jeigu jau laikraščio redakci
ja prie tokio radinio neturi ko 
pridėti, skaitytojas juoba pasi
stengia tikėti. Ypač, kad tūlam 
tatai kaip tik patogu: neberei
kia rūpintis knygų pirkinėjimu. 
Iš t ikro: tokių autorių knygas 
beskaitydamas, ir pats ko gero 
toks liksi. 

Jau žiloje prūsų senovėje pas
tabusis mūsų epikas klasiškai 
užfiksavo šitokią idealiai prieš
taringą situaciją: 
Tikt dyvai klausyt, kad juodu 

pradeda zaunyt. 
Viens taria, peršviesu, kitam 

negana šviesybės; 

stambių ir skambių vardų. Su
prantama, varu j Draugiją jų 
niekas nevarė, o jie patys turė
jo visų pirma medžiaginių nuo
stolių, negalėdami pasinaudoti 
LRD narių privilegijomis (teat
ro, geležinkelių papiginimais). 

Gyvename nebe>riterių gady
nėje, tai nekartą gana agresy
viai ųžkliudomos ir mūsų kole
gės. Savaime suprantama, kad 
literatūros pasaulyje tas pats 
mastas taikomas vyrams ir mo
terims, tačiau, priminus, kad 

mintys prašosi1 kartais atsako-
rtios. 

Rodos, jau lyg ir atsakyta, ir 
tai stengiantis reikalo nemistifi-
kuoti bendrais posakiais; ta
čiau, kada operuojama skai
čiais, šie nemėgsta būti nuog ; 

norom nenorom tenka juos ap
vilkti vardais ir pavardėmis. 
Taigi kartoju šio laikraščio skil
tyse jau dukart skelbtą siūly
mą: palikti tik 10 rašytojų! 
Turėdamas byloje "sąrašus", 
sine dubio surašau čia tą de 

etai yra kilę iš senųjų laikų ir 
mums visai nežinomi, gi 12 annų 
tamsiai rudame ženkle matome 
pasaulinio garso indų rašytojo 
ir Nobelio premijos laureato 
Rabindranath Tagore atvaizdą 
(1861-1941). Jo raštų yra iš
versta ir lietuvių kalbon: ro
manas "Namai ir Pasaulis" ir 
kt. 

ISPANIJA, be jau anksčiau 
išleistų 2 serijų pagerbimui ka
ralienės Izabelės Katalikės, ku
ri rėmė ir finansavo Kolumbą jo 
atradimų kelionėse, dabar išlei
do 2 serijas pagerbimui jos vy
ro karaliaus Ferdinando Kata
liko. Paprasto pašto 5 ženklų 
serijoje matome karaliaus at
vaizdą. Oro pašto 5 ženklų se
rijoje, kurių visų piešinys tas 
pats, dešinėje pusėje matome 
karaliaus Ferdinando atvaizdą, 
o kairėje pusėje sceną, kur ka
ralius ir karalienė, apsupti 
augštų dvasiškių būrio, priima 

ir jų nepaprastus žiaurumus, ui 
ką buvo suimtas ir mirė kanki
nio mirtimi. Apie jo gyveninu? 
Lietuvoje savo laiku buvo išleis 
ta atskira knygutė. 

IZRAELIS vėl išleido 3 ženk
lų nepaprastai gražią seriją, 
skirtą atžymėti krašto atsista
tymui. 30 prutta ženkle kairėje 
pusėje matome visokio laužo 
krūvą, apžėlusią žole. Tolumoje 
— gražios, naujai išstatytos ūr 
kininkų sodybos. Pačioje kairė
je šone — rūžavai pražydęs da
gys. 60 pr. ženkle stovi visų 
apleistas ir pamirštas tankas 
(atseit, daugiau nebebus reika
lingas!), toliau — nauja, tarp 

buvo vienos nuomonės. Vieni iš 
kuklumo, kiti per išdidumą ne
nuėjo į steigiamąjį susirinkimą 
ir nelikę nariais. Sakysim, kad 
ir toks granitininkas Aleksys 
Dičpetris, žymiai anksčiau Ži
dinyje iškilęs už savo duaugus 
Karužą ir Tulauskaitę ir net 
eilėraščių rinkinį išleidęs, visdėl-
to LRD nariu nepanoro tapti, o 
minėtieji jo kolegos granitinin
kai, neišleidę nė vienos knygos, 
susėdo net LRD Valdyboje! 
(Mat, kaip šiandien, taip ir anais 
laikais nelengva buvo rasti kan
didatų į valdybą vien jau dėl to, 
kad organizacinis darbas atima 
laiką rašymui). 

Vadinamasis kairysis spar
nas, nors ir atėjo į susirinkimą, 
tačiau po tam tikro pareiškimo 
demonstratyviai, nė pabaigos 
nesulaukę, išėjo. Galėjo atrody
ti, kad, Draugijai vos begims-
tant, rašytojų vienybės idėja jau 
palaidota. Visdėlto, kad ir nede-
monstratyviai, t. y. ne urmu, 
išėjusieji ilgainiui ėmė grįžti. 
Kitas grįžo vos šiemet, taigi ly
giai po 20 metų. 

Nevisi ir steigėjai liko Draugi 
joje ligi galo. Tokių karingų 
susirinkimų, kaip augsburginis, 
kur būtų buvę Salinami nariai 
"dėl nepasižymėjimo", Lietuvo
je nebuvo, užtat vienas kitas 
nutrupėdavo sąvara n k i š k a i 
(pvz. A. Budrys). Vaizdingumo 
dėlei galėtume išvesti Lietuvoje 
buvusių LRD narių ir nenarių 
paralelę, tik tai jau būtų "Spyg
lių ir dyglių" redaktoriaus ne
mandagus pamėgdžiojimas. Už
tenka sugretinti ilgametį LRD 
narį Antaną Jasiūną ir nenarį 
Vincą Ramoną, kad įsitikintu
me, jog toli gražu nevisi nariai 
buvo rinktiniai rašytojai, iš ki
tos pusės ir nenarių tarpe buvo 

nuo pat pirmos LRD gyvavimo š į m t u ką : 1. .Vydūnas, 2. Vincas 
dienos tokia Alė Sidabraitė gar- K r ėvė , 3. Mykolas Biržiška, 4. 
bingai sėdėjo rašytojų tp.rpe, Mykolas Vaitkus, 5. Vaclovas 
dabartinės mūsų kolegės, kad ir Biržiška, 6. Kleofas Jurgelionis 
tremtyje teatsiradusios Draugi- 7> I g n a s geinius, 8. Jurgis Sa
joje, neturi ko abejoti dėl savo vickis, 9. Faustas Kirša ir 10. 
buvimo pagrmdo. Juozas Švaistas. Tai ir visi mū-

2inoma, daug naujų veidų 
Draugijoje atsirado ' tremties 

sų rašytojai? Jeigu tik dešimt, 
aišku, kad visi. Kad šie yra ra-

metu. Kitaip ir būti negali, šytojai, nėra jokio pagrindo a-
Juk ir Lietuvoje per pusaštuntų 
metų (nuo steigiamojo susirin
kimo 1932 ligi paskutiniojo 
1939) keliasdešimt % narių pa
sikeitė. Ogi nuo to laiko praėjo 
ne 7, bet 13 metų, tai greičiau 
reikėtų stebėtis, kad dar tokį di
delį dabartinių LRD narių nuo
šimtį (apie 40%) sudaro- seno
ji mūsų rašytojų gvardija. Atsi-
mintina, jog ir Amerikoje rado
me būrelį mūsų rašytojų, kurie 
ilgus metus kone patys vieni 
turėjo tenkinti Lietuvos išeivi
jos grožinės literatūros pasiilgi-

bejoti: anot vaizdingo ir teisin
go Antano Miškinio pasakymo, 
mes dar vieną dalyką tam tikru 
vardu vadinom, o šie visi jau 
buvo žinomi Lietuvos rašytojai. 
Jų žinomumo*, rodos, nesumaži
na toji graudi aplinkybė, kad vi
sas septynetas milionų etiopų, 
tikriausiai ir pats jų šviesusis 
negus H. Selassie nė vieno šių 
mūsų garbingų rašytojų vardo 
nėra girdėję. (Etiopus teko pa
sitelkti šičionai tam, kad pama
tytume, jog ir šiandie, kada že
mei apžvelgti ne tik *80 dienų, 

jus buvo iškėlę, o pačią salą 
naudojo kaipo taikinį savo avia
cijos pratimams. Dabar V. Vo
kietija, džiaugdamosi atgavusi 
salą, išleido 20 pf. pašto ženklą, 
kuriame matome plaukiantį lai
vą, o anapus jo — Helgolando 
salos uolas. Įrašas: "Helgoland 
wieder frei am 1. Maerz 1952". 
2. Šiemet sukanka 100 metų, kai 
Nuerbergo mieste buvo įkurtas 
"Germanų Muzėjus". Ta proga 
Vokietijos paštas išleido 1 0 + 5 
pf. ženklą, kuriame matome se
novinę Dievo Motinos statulą, 
esančia tame muzėjuje. 3. "Žie
mos Pagalbos" proga kątik iš
leista 4 p. ženklų serija su "žmo
nijos geradarių" atvaizdais. Pir
muose trijuose ženkluose mato
me anglės, kvakerių veikėjos 
Elizabeth*Fry, jos draugo vokie
čio Theodor Fliedner ir Berlyno 
gydytojo Dr. Carl Sonnenschein 
atvaizdus, gi 30 + 10 pf. ženkle 
matome šveicaro Henri Dunant 

(1828-1910) atvaizdą, kuris į-
kūrė ir vadovavo Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių. 

D i e n r a š č i o 

" D R A U G O " 
PRIEŠ-ADVE 

mą. Galgi su jais turėjome neiš- bet nė 80 valandų nebereikia 
sitekti vienoje Draugijoje? visdėlto ir per 80 metų toliau už 

savo kiemo nesuspėjame pažin-
Ar neužtektų dešimties?-

Kalbėjau paprastais ir atvi
rais žodžiais apie savaime aiš
kius mūsų rašytojų organizaci
jos dalykus, kurie įvairiais su
metimais neturėtų būti viešu
mon keliami. Tačiau gyvename 
juokingus laikus, laikus, kada 
skaitytojas išeina "ginti litera
tūros" prieš pačius rašytojus; 
kada su neregėtu patosu dėsto
mi patys pirminiai dalykai; ka
da pagaliau atsiranda net rašy
tojas, kuris, užuot ėjęs J LRD 
susirinkimą "išsiaiškinti", eg
zaltacijos įkarštyje kreipiasi į 
skaitytojų mases, atkakliai 
skųsdamasis "rašytdjo žodžio 
profanacija", kadangi iš šimto 
"registruotų rašytojų" devy
niasdešimt esą "oficialiai pripa
žinta... menkysta". Jeigu su 
skaitytoju panašiais reikalais į 
diskusijas leistis tikrai nederė
tų, panaudojant rašytojo vardą, 
tai rašytojo tegu ir palaidos 

t i ) . 
Kaipgi bus su Aisčiu ir Braz

džioniu - argi jie ne poetai? O 
Vaičiulaitis su Jankumi ar ne 
rašytojai? — Aišku, kad ne. 
Juk juodom raidėm baltam po-
pieriuj įsakmiai jau surašytas 
dešimtukas, taip sakant, visas 
rašytojų kontingentas išnaudo
tas. Taigi atrodo, gal dešimties 
nebeužtenka? Na, tai pasekim 
eilę vardų. — Jonas Aistis, Vy
tautas Alantas, Venancijus Ali-
šas, Pulgis Andriušis, Juozas 
Brazaitis, Bernardas Brazdžio
nis, Stasius Būdavas, Jeroni
mas Cicėnas, Povilas Gaučys, 
Antanas Giedrius, Jonas Gri
nius, Antanas Gustaitis, Stįasys 
Yla, Jurgis Jankus, Kazys Kar
pius, Stasys Laucius, Stasys 
Leskaitis, Antanas Maceina 
Vincas Maciūnas, Nelė Mazalai-
tė, Aleksandras Merkelis, Juo
zas Mikuckis, Pranas Naujo
kaitis, Fabijonas Neveravičius, 

Petronėlė Orintaitė, Bronys 
Raila, Vincas Ramonas, Anta
nas Rimydis, Stasys Santvaras, 
Emilis Skujeniekas, Vytautas 
Tamulaitis, Petras Tarulis, Al
fonsas Tyruolis, Antanas Tulys, 
Antanas Vaičiulaitis, Juoze Vai
čiūnienė, Albinas Valentinas, 
Stepas Vykintas, Stepas Zobars-
kas, Leonardas Žitkevičius gal, 
sakysit, nėra rašytojai? Vadi
nas, jau susidarė ne 10, bet 50. 
O Rygiškių Jono gramatikoje 
aiškiai pasakyta: penkiasdešimt 
— pusė šimto. Sakys atkakles
nis: tai dar vis tik ne šimtas... 
O Petras Babickas, Liudas Do
vydėnas, Algirdas Greimas, 
Juozas Pronskus, Henrikas Ra
dauskas, Antanas Rūkas, Benys 
Rutkūnas, Antanas Škėma, Sta
sys Tamulaitis, Juozas Tysliava 
argi "profanuoja rašytojo var
dą"? Daugumas jų ir Lietuvoje 
jau buvo įsikūrę LRDr-joje. Ak, 
vienas kitas ilgesnį laiką gal ir 
atitrūkęs nuo literatūrinio dar
bo, bet ar Adomas Mickevičius, 
po Pono Tado daugiau kaip 20 
metų nieko nebekūręs, nustojo 
rašytojo vardo? 

Jau ir šie viešumon išvilktie-Į 
ji vardai rodo, kad esame arčiau 
šimto negu dešimties. Betgi są
rašą galima būtų tęsti, kol pa
raidžiui prieitume šimtą: nesu
minėjau dar ir tokių, kurie*nuo 
pat pirmos dienos buvo Draugi
joje arba kurie tegu ir tremty
je yra tapę premininkais. Ogi, 
beje, mūsti puikusis prieauglis, Spaudos Balius ruošiamas gražiame Midwest Viešbutyje, 
kurį šiandien mėgstame vadinti jo didžioji šokių salė yra viršutiniame aukšte. Viešbutis yra ant 
jaunaisiais, nors Lietuvoje to- Hamlin bulvaro ir Madison gatvės. (Hamlin - Bulvaras randasi 
kio amžiaus nesigėdyta priimti 3800 į vakarus). 

Pelnas skiriamas "DRAUGO" naujų mafiinų fondui 

V6liau bus paskelbtos pavardės žymiųjų žmonių, kurie bus 
teisėjai gražiausių kaukių ir lietuviško kostiumo. 

Kaukes bus galima nusipirkti šokių salėje. Pasinaudokite! 

Bilietus užsisakykite iš anksto DRAUGO ad^ninistracijoje. 

IAPKMČIO'29,. 1952 
MIDWEST"HOTEI 
CHICAGO, I I L . 

Jurgio Akelio Orkestras- Groja Šokiams! 
$80.00 Ir $25.00 pryzal ui gražiausias kautos 

$25,00 pryzas už grailaualt lietuviški kostiumf 

ne tik LRD nariais, bet ir litera 
tūros profesoriais: Aloyzas Ba
ronas, Kazys Bradūnas, Juozas 
Girnius, Albinas Katiliškis, Ju
lius Kaupas, Juozas Kėkštas, 
Pranas Kozulis, Henrikas Na-
gys, Alfonsas Nyka Niliūnaą 
Romualdas Spalis. Taip, ir šisjBiletų kaina $2.00 asmeniui, 
dešimtukas perdaug aiškiai kva
lifikuotai kad 'reikėtų pavie
niui nagrinėti. 

Baigiu ir tikiu, jog atleis man 
malonūs kolegos, kurių vardus, 
it statulas parodai, teko čia iš
statinėti, o taip pat. tie, kuri 3 
liko nepaminėti. 

SPAUDOS BALIUS SU KAUKĖMIS 
MIDWEST HOTEL BALLROOM 
PRASIDĖS 8:30 * VALANDA VAKARE. 

' '• l.l. . H 
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