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TEL. VALIUS

-apie mūsų meną ir menininkus
Interview su Lietuvių Dailės instituto pirmininku

Red. pastaba: Neseniai Lietu
vių" Dailės institutas turėjo sa
vo suvažiavimą, išsirinko naują 
vadovybę. Jam pirmininkauja 
Telesforas Valius, gyvenąs To
ronte, Kanadoje. Į jį kreipėmės 
jieškodami daugiau informacijų 
apie mūsų menininkų einamą 
kel'ą. čia duodame LDI pirmi
ninko — dail. T. Valiaus atsiųs
tus atsakymus:

1. Kada ir kur Lietinių Dai

lės Institutas įsteigtas?

Kai vieni kovoja už bekompro- 
misinę kūrybą, siekdami meno 
kūryboje išsakyti savo individu
alinę meninę pasaulėjautą, dalis 
mūsų dail ninkų yra tapę grynai 
komercinės, dekoiatyvinė9, tai
komosios dailės atstovais ir to
dėl siekia visai skirtingų tikslų. 
Dar nepriklausomoje Lietuvoje, 
šalia Lietuvių Dailin;nkų sąjun
gos (išsiiūpinusios valdžios leng 
vatų, teikiamų dailininkams va
žinėjant geležinkeliais, lankant 
muzėjus, meno parodas etc.) 
buvo j.sisteigus'os dailininkų 
grupės, kurių reikšmė ir įnašas 
lietuvių dailės gyvenime buvo ne 
paprastai dideli, sakysim, “Ne- 
priklausom'eji”, “Ars”, “For-

— Tik pasibaigus karo veiks
mams Europoje, lietuviai daili
ninkai ėmėsi kūrybinio darbo: 
rengė parodas, leido dailės lei- J ma” jr Galų gale, ir pati Lie 

reprezentavo mūsų dai- tuvių Da lininkų sąjunga buvodinius
lę savųjų bei svetimtaučių tar
pe. Greitai buvo bandoma ap
jungti dailininkus organizuo
tam darbui. Apjungimas nebu
vo lengvas, bet būtinas, nes bu
vo jaučiama, kad organizacinių 
klausimų neišsprendus, laikas 
mus pačius ir mūsų kūrybą pa
smerks sunykimui. Freiburge, 
Vokietijoje, 1947 m. ir buvo 
įsteigtas Lietuvių Dailės insti
tutas, pasiryžęs tirti, ugdyti ir 
remti lietuvių dailę tremtyje. 
LDI greitai įsigaliojo, patvirtin
damas savo statutą Vlike ir Lie
tuvos Raudonajame Kryžiuje. 
Kad būtų galima išvystyti našes 
ni darbą, naudingesnį mūsų dai
liai, LDI statutas numatė, jog 
narius kviečia LDI valdyba, 
dviem trečdaliam visų narių pri
tariant. Taigi, buvo nuspręsta, 
kad narius kviečiasi pats LDI.

2. Kiek narių Lietuvių Dailės 
Institute ir kokiuose kraštuose?

— Šiuo metu LDI turi 23 na
rius: JAV-se — 11, Kanadoje 
— 6, Australijoje — 5, Prancū
zijoje — 1. Šia proga norisi pa
minėti, kad LDI liūdi netekęs 
dviejų, labai daug LDI-ui nusi
pelniusių narių, mirusių JAV-se: 
meno istoriko ir kritiko dr. M. 
VOROBJOVO ir dail. P. KIAU- 
LfiNO. Pastarasis, valdybai dar 
esant Vokietijoje, buvo LDI Įga 
liotinis JAV-se.

3. Kaip lietuviams dailinin

kams pavyko įsikurti emigraci

joje ir kokias jie čia rado kūry

bos sąlygas?

— Kaip ir visi lietuviai daili
ninkai, taip ir LDI nariai emig
ravę rado sunkias kūrybines 
sąlygas. Pirmieji žingsniai nau
juose kraštuose pareikalavo 
daug energijos, kad galima būtų 
nors laisvalaikiu kurti. Tačiau 
ypatingą meilę kūrybai laimėjo 
ir lietuvis dailininkas yra augš- 
tai vertinamas, nežiūrint kokia
me krašte jis begyventų. Lie
tuvių dailininkų materialinė pa
dėtis yra nelengva, bet jie ener
gingai tęsia savo partizaninę 
kovą.

skilusi į dvi grupes ir rengė pa
rodas atskirai (individualistų 
ir realistų).

Telesforas Valius
Lietuvių Dailės instituto pirminin
kus, Kanados Grafikų draugijos ir 
Soeicty of Canadian Painter-Eteher 

and Engravers narys
A. Peldavičiūtės-Montvydienės 

eskizas

Iš šių, faktų norėtųsi daryti 
išvadą, kad kiekvienos tautos 
dailei yra naudingiau, jei vei
kia kelios atskiros grupės, turin
čios savo tikslus ir kovojančios 
už juos, negu vieni oficiali or
ganizacija, kurios nariai yra 
skirtingų meninių įsitikinimų ir 
tik formaliai priklauso tokiam 
profesiniam apjungimui.

5. Kaip Lietuvių Dailės insti

tutas žiūri į Lietuvių Bendruo

menę?

— LDI negali būti abejingas 
mūsų Bendruomenės darbui, nes 
vienas iš LDI pagrindinių tiks
lų ir yra tirti, ugdyti ir remti 
lietuvių dailę, taigi grin- 
džiasi pač'a bendruomene, mū
sų žmonėmis.

Šių dienų lietuvis dailininkas 
yra savo tautos reikalais besi- 
sielojąs tautietis, todėl natūra
lu, kad visame pasaulyje išsi
mėtę LDI nariai yra glaudžiau
siam kontakte su bendruomeni
niais veiksniais. Lituanistinės

kyla, nors ir yra nemalonių iš
imčių. Kad apsisaugojus nuo 
menkaverčių knygos viršelių bei 
iliustracijų, manyčiau, kad kiek
viena leidykla turėtų pasikvies
ti nuolatinį dailin’nką-redakto- 
rių meninei knygų priežiūrai. 
Tuo atveju gal ir patys dailinin
kai skirtų knygos iliustracijai 
dang au reikšmės. Žinant kritiš
ką lietuviškų knygų leidimo būk 
lę, leidėjų finansinius sunku
mus, didelė atsakomybė turėtų 
būti skiriama dail'ninkui. Kiek
viena naujai pasirodž'usi kny
ga yra didelis kultūrinis laimė
jimas, todėl dailininkas turėtų 
jausti didelę atsakomybe knygą 
apipavidalindamas. Tačiau, ir 
estetiškoms bei augšto lygio 
iliustracijomis mes dar negalime 
tinkamai ir vispusiškai reprezen 
tuoti dailiosios knygos. Mums 
reikėtų vienos antros knygos 
(metų laikotarpyje), kuri būtų 
iliustruota šimtu nuošimčių. Tu 
riu galvoje: iliustruotą grafikos: 
medžiagoje, pilnai išgyventą ir 
perteiktą teksto dvasią ir išsa
kytą menininko individualybę. 
Tokių knygų, la?mei, esame jau 
turėję Lietuvoje bei tremtyje, 
Europoje. Pilnai iliustruota kny 
ga būtų laukiamas svečias ir 
reprezentantas netiktai pačių 
lietuvių, bet ir svetimtaučių tar 
pe.

Kokie yra šiuo metu žymes

nieji Kanados (ne lietuviai) dai

lininkai ir kaip jie reiškiasi?

— Šių dienų Kanados dailė 
bei kūrėjai yra toje pačioje ska
lėje kaip ir JAV-ių dailės gyve
nimo atstovai. Smarkiai links
tama į modernizmą. Šioji ten
dencija ypač žymi jaunųjų dai- 
linnikų tarpe. Krašte veikia ei
lė meno mokyklų, kuriose jau
čiama Londono ir Paryžiaus 
dvasia, natūralus reiškinys, nes 
didžiumą kanadiečių ir sudaro 
anglai bei prancūzai. Kiekvieno
je provincijoje yra meno gale
rijos bei kitokios meno institu
cijos. kurios išlaikomos iš dalies 
provincijų vyriausybių, iš da
lies privačių labdarių lėšomis. 
Kanados federalinės vyriausy
bės išlaikoma Nationalinė Kana 
dos galerija Ottawoje, koope
ruoja su provincijų galerijomis 
ruošiant kilnojamas parodas po 
visą Kanadą. Kilnojamos paro
dos yra remiamos vyriausybės 
lėšomis ir kūriniai jon priimami 
Nacionalinės galerijos jury ko
misijos. Taip visa Kanados vi
suomenė turi progos stebėti Ka 
nados dailės raidą ir laimėji
mus. Grynoji grafika yra atsto
vaujama dviejų organizacijų, 
apimančių visą kraštą. Abiejų 
organizacijų centrai yra Toron
te. Žymesniaisiais Kanados dai
lininkais laikyčiau: Chas. F. 
Coiųfort, Oscar Cahen, Harold 
Town, Louis Archambault.

Čia, aišku, neturiu galvoje ko
mercinio meno dailininkų, kurių 
Kanadoje labai apstu.

S. Ar turime lietuvių studen

tų, studijuojančių dailės meną?

Pasakos apie poetus

Jis truputi pamišęs. Nekenksmingai: 
Jis tiki slibinais ir karalaitėm.
Jam kartais rausvos rožės sninga,
Jis akmenis, kaip knygas skaito.

Tačiau atverkit jį dėl šio dalyko. 
Apverk it jį — įsimylėjo.
Baisiau nebuvo apsirikęs 
Tas, kuris išrado Dtdrinėją.

Ach, kad tik gyventi begalėtų,
Kai bus jau iš žvaigždžių nupuolęs.
Ir man taip skaudžiai nerūpėtų —
|Zi igu nebūt jis mano brolis.
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Neatimk, prašau, tavo rankos. 
Perženk slenksti tėvų — maldauju. 
Nežiūrėk mano apdaro menko, 
Nebijok, kad aš pėsčias keliauju.

Ant žaliųjų pušų kolonų
Stogą visą išsegsiu žvaigždelėm — 
Tokių rūmų ir Saliamonas 
Neturėjo — o buvo karalius.

Pilnus sodo medžius priviliosiu 
Peteliškių ir paukščių spalvingų: 
Tavo sapną pasitiks jie. dainose,
Ir skudučiais užsups lig užmingant.

Tau atvesiu stirnelę švelnią. 
Voveraitę, kaip uogą raudoną.
Ant ragų panešios tave elnias,
O ėriukai balti — pašoks slėny.

Prie mėnulio, ir rytą saulėtą 
Nenustosiu tave bučiavęs.
Sulamit taip nebuvo mylėta —
Nors ją Giesmių Giesmė apdainavo.

4. Ar nebūtų įmanoma vi
siems lietuviams dailininkams 
susiburti į vieną stambią orga
nizaciją?

mokyklos, paskaitos dailės klau
simais, teatro pastatymai, kon-i — Lietuvių studentų, studi- 
taktas su lietuviais studentais, i juojančių dailę, yra, tačiau, jų 

j da:lės parodos, aktyvus dalyva- j skaičius neperdidžiausias. Jie 
vimas knygų iliustracijoje ir pa yra atkreipę j save dėmesį, kaip 
čioje lietuviškoje spaudoje — j pajėgūs ir gabūs mokiniai. Dalis 
yra priemonės, suartinančios jų studijuoja komercinį meną.

— Klausimas diskutuojamas lietuvį dailininką su visuomene, LDI uždavinys su jais palaiky- 
jau daugelį metų, dar iš Vokie- i duodančios jam progos tinka-Į ti artimus ryšius, kad busimieji 
tijos stovyklinių laikų. Buvo mai atstovauti savo tautos me- mūsų dailininkai jaustų savo 
bandoma rasti vienokį ar kitokį ną. Mes sk'riame taip pat dide- lietuviškąją kilmę, kad susipa- 
sprendimą. Tačiau dar nepri- lę reikšmę Lietuvių Kultūros1 žintų su mūsų kūryba ir lietu- 
klausomos Lietuvos gyvenimo ( fondui neseniai pradėjusiam dar; vių meno turta:s ir tokiu būdu 
praktika parodė, kad net tuome- j bą JAV-se. o jau anksčiau rė-1 pajaustų dvasią savo tautos, ku
tinė Lietuvių Dailininkų sąjun-, mėme LKF Australijoje ir Ka- 
ga nesugebėjo apjungti visų dai- nadoje. Tik lietuviškosios visuo 
lininkų. Dar sunkiau būtų to' menės nuoširdus domėjimasis 
atsiekti emigracijoje, kada dai- savo dalininkų kūriniais užtik-
lininkus, gyvenančius įvairiau-] rins lietuviu dailės klestėjimą.. , ,
siuose kraštuose skiria netiktai, 6. Kaip, Jūsų nuomone, būtų J*™ n,Ų' °
ideologiniai, pasakyčiau, kury- galima pakelti lietuviškosios kny * ap e tą

ri šiuo metu betarpiškai nėra 
pasiekiama.

9. Jūs dalyvavote Religinio 

meno parodoje Kio de Janetro

bos esmės supratimo principai, 
laikysena dailės sukomercinimo 
atžvilgiu, bet ir dideli atstumai.

gos puošnumą?

— Mūsų knygos apipavidali
nimo meninis lygis pastebimai

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Benedikto V. Maėluikos, I • Apolinaro Petro Bagdono

tarptautinių santykių mokslus 'pirmasis eilėraščių rinkinys —•
i studijuojančio Chicagos univer
sitete, disertacija magistro laips 
niui turi 197 rankraščio pusla
pius ir vadinasi “Armed Servi
ces’ Influence On The Forma- 
t'on Of The United States Fo- 
reign Policy 1938 — 1941”. Stu
dijoje autorius iškelia militari- 
nės JAV galybės išaugimą, ka-

lyrikos knyga Sutemų ugnys Iš
ėjo iš spaudos. Išleido Nemu
nas, pusi. 104. Iki šiol autorius 
buvo daugiau žinomas visuome
niniame veikime, savo eilėraš
čiais periodinėje spaudoje ir sa
vo pedagoginiais straipsniais. 
Poezijos knygai parinktas Sąfo 
motto: “Tas tikrai gražus, kie
no siela tauri”. Visa ši poezijos 
knyga dvelkia tauria religijos

rinės vadovybės žodžio svori] mintimi, tėvynės branginimu, il- 
sprendžiant politinius santykius, i mėsingomis meilės godomis. Sun 

......... kioje tremties valandoje auto-

nados grafikas. Iš gautų spau- • Jauninto Literatūros Pre- 
dos atsiliepimų ir liuksusiniai mijai Skirti komisija jau gavo 
išleisto katalogo aiškėja, kad pirmą kūrinį. Paskutinis termi- 
paroda yra buvusi grandiozinė.! nas knygas ar spaudai paruoš- 
Ten buvo atstovaujama archi-, tus rankraščius atsiųsti yra 
tektūra, tapyba, grafika, skulp- 1956 m. kovo mėn. 1 d. Siųsti 
tūra, keramika, vitražas, mozai- i adresu: Jaunimo Literatūros 
ka, freska, audiniai. Iš prisius- Premijai Skirti komisija, 2334 
to katalogo galima spręsti, kad S. Oakley Avė, Chicago 8, III.
modernusis menas yra jau gi- 
giliai įsišaknijęs į religinį me
ną, kad bažnyčios yra palies
tos XX-tojo amžiaus meninių

Komisiją sudaro: pirmininkas 
Vincas Ramonas, sekretorė — 
Agnė Jasaitytė, nariai: dr. And
rius Baltinis, Pranas Razminas

jieškojimų ir nuotaikų. Tai bu-1 ir Domas Velička. Premija —
vo t'krai tarptautinio pobūdžio 
paroda.

Gyvenkime harmonijos, mei
lės, taikos, ramumo, gerumo, vil
ties, drąsos ir teisybės mintimis 
ir mes pavogsime kosmų pas
laptį ir paliesime dievybės širdį!

— V. J. Budrikas

tarinę Religinio meno parodą?

— Rio de Janeiro religinio me 
no parodoje dalyvavau kaip Ka- Į

$500, mecenatas 
zas Prunskis.

kun. dr. Juo-

• Dail. Vytautas Virkau nu
piešė viršelį Vlad0 Ramojaus 
knygai “Lenktynės su šėtonu”. 
Viršelyje moderniniu stiliumi 
vaizduojamas dviejų šarvuotų 
totai7stų susidūrimas: raudono
jo ir nacio.

įtaką kariškių, pereinančių į va 
dovaujančius civilinius postus.

Pažymėjęs tuos bendi-us punk 
tus, mūsų jaunas studijozas 
nagrinėja karinių JAV jėgų pa
žiūras į pasaulinę strategiją, į 
padėtį Europoje: čia aptariami 
neutralumo, izoliacion'zmo, pas 
kolos-pašalpos (lend-lease) klau 
simai ryšium su politika Vokie
tijos, Prancūzijos, D. Britanijos, 
P. Amerikos ir kitų valstybių 
atžvilgiu. Ištisas skyrius pašven 
č'amas analizavimui karinių jė
gų pažiūros į padėtį Tolimuo
siuose Rytuose, kur problemos 
susidarė santykiuose su Japoni
ja, Kinija, Rusija, o taipgi — su 
tokiomis priemonėmis, kaip ba
zių steigimas, laivyno patrulia- 
v'mas ir t.t.

Paskutiniame skyriuje B. Ma- 
čiuika nagrinėja karinių JAV 
santykius su visuomene ir vy
riausybe ; čia aptariami ryšiai 
su prezidentu, kongresu, nusa
komos kariškių pastangos pa
veikti viešąją opiniją ir kt.

Išvadoje mūsų jaunas moks
lininkas yra tos nuomonės, kad 
1938 — 1941 m. laikotarpy JAV 
karinės jėgos turėjo įtakos į for 
mavimąsi šio krašto užsienio 
politikos linijos. Europos atžvil
giu JAV kariuomenės pažiūros 
sutapo su administracijos poli
tika. Tolimųjų Rytų padėtis ka
riuomenės buvo laikoma antro
je vietoje. Japonijos atžvilgiu 
buvo norima laimėti laiko (ap
siginklavimui) ir juo tolyn, tuo 
labiau buvo linkstama prie griež 
tesnės linijos. Esantieji doku
mentai rodo, kad JAV užsienio 
politikos kryptis paprastai bu
vo labai arti tos linijos, kurią 
rekomendavo kariškieji sluogs- 
niai. Dabartiniu metu JAV ka
riuomenė turi žymesnę įtaką 
JAV politiniuose sprendimuose 
ir viešoji opinija tuo nesipikti
na ir nekaltina perdėtu milita- 
rizmu. Tiesa, visą laiką, net ir 
karo metu — civilinės valdžios 
pirmavimas aiškiai buvo išlaiky-

rius sako: “Lyg skęstančių lai
vų sirenos šaukiam,/ Mūs ai
manos garsesnės už varpų bal
sus;/ Tiktai stebuklas naktį šią 
nejaukią/ Prikels numirusių šir
džių karstus”.

Dienų klaikumoje poeto šir
dis jieško paramos maldoje: “J 
kelio dulkes atsiklaupus/ Ji sau 
kias vieniša Tavęs.../ Aplink 
tiktai šešėliai kraupūs,/ Nu
tįsę per tuščias erdves”. Jis 
jautriai pergyvena Išganytojo 
auką: “Plauks metai, lyg upė
mis laivai,/ O minios gims ir... 
žus,/ Tik tu vis tais pačiais ke
liais/ Eini numirti už mus”. 
Poetas pasakoja, kaip ilgesiu 
miršta širdis, kaip mūsų dva
sios klajoja aukurų griuvėsiuos 
ir maldauja parvesti į tėvynę, 
įpūtus ugnį židiniuose šaltuos.

Poetui vaidenasi tėvynė, kur 
“prie šiaudinio gričios stogo/ 
Klevai pirštus gelsvus nuleidę/ 
šiurkščius trobelės plaukus glos 
to,/ Kai ją visi visi apleido”. 
Prisiminus Kražių šventovę po
etui net norisi kiekvieną plytą 
paliesti širdim, pravirkti iš did
žio džiaugsmo, “kad sutrupėjo 
pikto priešo kėslai, o tu vis sto
vi mūs širdin įaugus”.

Poetui nesvetimi ir socialiniai 
motyvai ir jis elgetos lūpose iš
girsta: “Ir miško paukštis liz
dą turi,/ O aš... tik ašaras ren
ku”. Autorius mėgsta tėvynės 
gamtą ir taip jautriai pergyve
na saulėlydį: “šešėliai kraupūs 
tiesias palei žemę,/ Raudonos 
l'epsnos degina medžius,/ Iški
lusios jų rankos dangų remia,/ 
— Sudiev pamoja saulei judesiu 
grakščiu”.

Ypač autorius iškalbus mei
lės temomis: “Baltas vyšnios 
žiedas grožio tau pavydi,/ Mė
lynos alyvos nežydės, kaip tu,/ 
Neš sidabro upės mano džiaugs
mą didį/ Išsilies kaip jūra iš 
augštų krantų.../ Ilgesys mana
sis, kaip sparnai plaštakių/ Per 
dienas ties tavo širdimi plasnos./ 
Baltas vyšnios žiedas viską jau

Telesforu Valius Laiki(xlis (Lino raižinys)

tas, bet ir dabar — taikos metu pasakė,/ Ko nutilę lūpos tau 
—- reikalingas abiejų galių (ka- nepakartos”, 
rinės ir civilinės) kordinuotas A. P. Bagdonas yra kilęs nuo 
veikimas, kad būtų siekiama, Šiaulių. Baigęs Kraž'ų gimnazi- 
krašto gerovės taikoje ir būtų ią, humanitarinius mokslus iš- 
apssaugota nuo nemalonių ne-! ėjo Vilniaus universitete. Moky- 
tikėtumų karo atvejuje. , tojavo Rokiškio ir Radviliškio

_. . .. . , , _ gimnazijose, Blomberge direk-Disertacija parašyta kruopš- ? . ... . \ A , toriavo io pat:es organizuotojeciai, panaudojant daug šaltinių ....... .... ,.... .. , , . . gimnazijoje. Kaikurj laiką dir-įr literatūros. Tebėra mimiogra- ® tai -j j , •- . bo Lietuvių k. žodyno redakci-fuota. i . . , _.i joje Vilniuje. Dabar gyvena Chi 
• Socialini, Mnta. Sį M- ir yra vienas redaktorių

tadienj pradeda savo da.bų. Pir ' Drau«‘> P^agopmo skyriaus
mąją paskaitą skaito kun. V.
Bagdanavičius, MIC, tema: Ii-Į 
beralizmo, socializmo ir krikš-' 
čionybės socialinių klausimų 
sprendžiamoji l'nija. Sausio 14 
d. tėvas Br. Krištanavičius S. J. 
skaito tema: Katalikų Bažny
čios veikla socialinėje srityje.
Sausio 21 d. dr. Ona Labanaus- j kaičio sukurtos giesmės šiuo me 
kaitė skaito tema: Komunizmo tu yra spausdinamos Chicagoje.

— Lietuviškoji Mokykla.
• B. Markaičio, S. J., mišios 

jauniesiems, žodžiai St. Ylos, 
jau išspausdintos. Gaidas išlei
do žurnalas Muzikos Žinios. 
Apie šią kompoziciją turėjome 
platesnį straipsnį muziko V. Ma 
r'jošiaus. Dvi naujos Br. Mar-

socialinių klausimų sprendžia
moji linija. .Sausio 28 d. R:tras

• St. Navicko kompoziciją 
“Malda”, skirtą solo viduriniam

Maldeikis skaito tema: Katali- balsui, mišriam chorui ir vargo- 
kiškas auklėjimas pagal popie- narna, išleido atskiru le'diniu 
žiu enciklikas. Vasario 4 d. prof., žurnalas Muzikos Žinios. Žodžiai 
dr. Viktoras Rimšelis, MIC. skai j Maironio (Kad širdį tau skaus
to tema: mūsų laikų paradok-Į mas...), kompozicija lengva, skir 
sai: religija ir ind'feientiškaa tlnga nuo Naujelio. Kompozito-
formalizmas. Kitų paskaitų lai
kas bus paskelbtas vėliau.

rius St. Navickas gyvena Cle- 
velande.
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Šeštadienis, sausio 7, 1956

MŪSŲ KALBA
TVARKO

DR. P’ SKARDŽIUS IR-S. BARZDUKAS

94. ŠIŲ DIENŲ MOŠŲ KALBOS 

REIKALAI
Nepriklausomoje tėvynėje Jie-, tikti, atitiesti ir atskleisti širdis 

tuvis gimtajai ąa,vo kalbai ture- 32. Vieton to kad skaityti tiek 

jo ne tik palankesni, bet ir pil- veikalų, daug geriau būtų pa- 
nesnį gyvenimą- Kalba natūra- sekti tuos- šventuosius šventu 
lai teauga tik vartojama, i§įto- gyvenimų, ;nefeti-. kad sugaišti 
kiį aplinkybę ji teturi tik na- t?^k .įašk'oj ęikSg^nis4 po žingsnio 
mie. t. y. ten; kur su kalba tė

/‘Raudonasis tvanas” • <. . ‘ H » J ■ > •' v. • •"
Leidžiantis į literatūrinius 

vandenis, domina žinomojo mū
sų rašytojo Igno J. Šeiniaus 
statyki atiminimų knyga “Bau-, 
donąsts tvanas”1 ' (New York

nis po žingsnio 1^3)- PeJa, netrūksta kalbinių 
^aų .pirma

ra susijęs visas gyvenimas. Be tuose... 43. Daug kartų popie- čia^kliūva tokie ž o.d z i a^i kaip 
labai gausios įvairių rūšių lie-

bet pasitaiko ir neatskirtų (ką, darybos tokie pasakymai: dau-j Milteliai, naikiną rūdis 
tai reišk? mums buvo sunku su-! giau mėnesio 47, jau daugiau , * ..
sivokt 10); įterptinius žodžius savaitės 145, einant galiojan- Dos Angeles, Calif. mieste e- 
tųrbūt, galbūt, be to vietomis Šiais įstatymais 48, turtingas ;aantĮ By_Buk Bendrovė išrado 
išskirta (10, 22; 104), vietotais patyrimais ir kt; Skiriu kai’®^. milt6lius, kurie mat- 
r- neskiria (11, 101, 102); to- dabojami nevisur nuosekliai: somi su vandfnju ir kurie. Jeng- 
kius kaip yadinaši ir kt. reikė- pvz? turbūt vietomis kableliais, V.ai nWa rUdis nuo geležies^ 
tų teskilti' (vadinasi šį vakarą skiriamas (28>, vietomis neški-'p wn°k-T .•*ų Drauge
gre'čiau baigsis patikrinimas riamas (66) ir kt Korektū-Įtas skied*nys uždeda sluogsnį 
28). ’ ra i būdingi ’ tokie dalykai: Ja-įant metalo‘ Per keUas savaites

baį, visaį 266, gaivinančioje 326.K ^esius‘ apsaugodamas.,jį 
, . • [nuo rūdijimo. • ' ' \ ' i”

“Nąmas geroj gatvėj” :

Dr. Hitu KRIAUŠELIONAITE
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTERŲ UGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE

.2750 West 7 lst Street
(Kolnpas 7 lst ir' CaJiforula)

Tel. ofiso ir rez. REpubllc 7-4140 
Vai. H-2 ir 6-9 v; v. šešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
OHmj tel. KEliiuicu 5-4410 

Rezid. telef. GKovehlll 6-0017 
Valandos: 1-3 p.m. • ir 6-8 p. m.

Penktud. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeškui. pasai sutartį

tuviškos spaudos, lietuvių kal
ba tėvynėje buvo būtinas daly
kas ir apskritai viešajame gy
venime — įstaigose, mokyklose, 
kariuomenėj ir t.t. Ten turėjo
me taip pat ir pakankamai kal
bos kultūrai bei ugdymui spe
cialiai atsidėjusių žmonių: uni
versiteto profesorių, įvairių rū
šių mokyklų mokytojų, rašyto
jų ir kt. kultūrininkų. Buvo ir 
įstaigų, kurioms buvo pavesta 
rūpintis tautinės bei valstybinės 
kalbos gerove ir priežiūra, pvz. 
Švietimo Ministerija.

Lietuviškoji išeivija visų šių 
sąlygų savo kalbos gyvenimui 
jau nebeturi. Tiesa, ir čia lietu
vių kalba tėra reikaVnga lietu
viškam laikraščiui, lietuviškai 
knygai, draugijiniam bei bažny
tiniam gyvenimui, lietuvių kai 
bos pamokoms mokyklose, pa
galiau ir privačiam reikalui, ta
čiau viešumoje ji teisių jau 
nebeturi. Priešingai: viešuma 
sudaro tą nepalankią aplinku
mą, kuri sudaro grėsmę net pa
čiai tautinės kalbos gyvybei ap
skritai.

#
Tėvynėje kalbos kultūrai bu

vo skiriama daug dėmesio. Bu
vo rūpinamasi, kad mūsų kal
ba, tas mūsų minties ir jausmo 
reiškimo įrankis, būtų kiek ga-

žiai vieton būti amžinai mirs- bedarbė (didelė bedarbė Vilniu- 

tančio ir įkvėpėjo Dievo vieti- bedarbė sumažėjusi 67

Ofiso tel. ClJffside 4-2^06 
Itczhieiicijos: .LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS ik CHIRURGAS 
1724 West- 47th Street 

(Ktunpaiy 47th- ir ' Hermituge)
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6»ikl 9 v. vak. 

šeštad; nuo 2 iki 8 vai.,- išskyr. sek.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė)

JvCDIKlV IR VAIKŲ UGŲ 
• ' • SPECIALlSTfi
■ <7156 South Western-Avenue

. (MEDICAL. BUILDING)
Plrmad., antyad., ketv. ir penktad.; 
nuo.ii vai.-ryto —r 1 v. p. p. ir nuo
6 v. — ,8 vhl. vakare. Trečiad. nuo' 
11 viii. i ryto —'.I v. p. p. šfštad. 11 
vai. ryto.Iki 3 vai. popiet'.,

OfKe tel. RA^ 7-1168 
’ Res. Vėl’ W.Whrųok -5-h7«5

Tel, dftso VA. 7-5557,. rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS) • 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. ik.) 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visu dienų, ir šeštad. vak.

TeL ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CH1RURGINF.S LIGOS 

2423 West 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian)

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 
šeštad. 2—4 popiet

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

OR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PŲlIman 5-6766 
Buto — ENgleuood 4-4979

Ofiso ir buto tel. HEmiock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto, šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas —• Blsliop 7-2525

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus ptrmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. Caiifornia Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4: trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGAI 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

K«. 8053 S. Campbcli A ve. .

Tel. ofiso VA 7-4787, rez. PR 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps viršminėtt telefonai
šaukite MIdvvay 3-0001

INIlIlIlflIilIlIlIlIlIlIlIlIlilIllMIlIlIlllIlIM

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius Žioa 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais virbeliais $2. 
iimiiiiimiiimiiiimiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiit

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dicnrašti3, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGt-lhSKAl -

‘ GYDYTOJAI:. IR- CHNtVlSbAl' • 
2300 Wėst 5lst Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 IKI ' Ii ry to,
21kl '4. Įp G iki 9 popiet/ ketv. ir 

penkt. 2 iki'4,ir 6 iki 9'-popiet.< šeš
tadieniais 10/iki 2 vai., popiet.

* . Ofiso tel.f*ilosixx*t 8-1 TtfS 
Rez. tcl. GRovehUI 6-5603

Pagaliau einame prie vieno 
iš -pačių jia,uju jų le'dinių —' Jur
gio idhfyeus “Namo- geroj' gat-' 
vėj” (1954 m.)., Jankus gabiai 
pasakoja, jo kalbai nedaugi ką 
tegėlįnją' prikišti, takiau ir ję 
knyga iškelia vieną kitą kalbinį 
krausimą. Gėlimą pritarti Jan
kaus rašybai: augštas, bjau
rus, pjauti, jieškoti, turbūt, vis-aišku, čia tegali būti tik nedar

bas), ęlapyvardė 95 (slapyvar- dėlto ir kt., tačiau negalima pri- 
dis), žingeidus 100 (smalsus),!tarti Jau dvejopai rašomoms 
paliuosuoti 156 (atleisti), virš- toms pačioms lytims: perdidelis, 
žmogiška jėga 160 (antžmogiš- perstipriai (rašoma kartu) ir 
ka), paliktas atminčiai 172 (at- P** u8»i H (skyrium), kažin- 
minimui), skaitlingas 199 (gau-j^as 16 (kartu) ir kažin kas 21 
sus, gausingas), taip vadinamie- H skyrium). Negalima pritarti 

‘‘Žmonės ir žvėrys dievų miške” Į jj nariai 199 (vadinamieji) ir į tokiam rašymui kaip neėjo 14£, 
kt.

Vietoj įprastinių aktyvus, mo
dernus, idealus, agresyvus au
torius plačiai, tebevartoja atgy
venusius aktingas, modemiškas,

ninkai, buvo paprasti to perne

lyg (pemelig) žmogiško Petro 
įpėdiniai 21 — 22. (Celestinas 
gyveno laikus) — labai pana
šius mūsiesiems laikams 8. Kris
tus jus pratnyltė “žemės drus
ka” 27 ir t.t.

Toliau imame “Žmones ir žvė
ris dievų miške”, Stasio Ylos ka- 
ceto pergyvenimus (1951 m. lei
dinys). Tokio kalbos darkymo 
kaip kad dr. Mačiulio vertime
čia jau nėra. Priešingai: auto- ideališkas, agresingas, nors vie- 
rius rašo žmoniška lietuviška tomis duodamos ir įprastinės 
kalba, bet kaiko galėtų nebūti lytys: oficiali įstaiga 37, oficia- 

ir jo knygoj. Visų pirma tokių iju būdu 68, moderniausios

TcL ofiso HE. 4-6699, rez. P R. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
V AL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.
• išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

žodžių kaip parėdymas (potvar
kis), Pabaltė (Pabalti jys — 
greta autoriaus vartojamas ir 
šis žodis), kylys (pleištas), ko- 
lioti (plūsti), garsiakalbis (gar
sintuvas) ir kt. Žiauriai čia

neėjau 247, liudyti 249, liudinin

kas 259. Bet ypačiai daug ne
vienodumo Jankaus skyry
boj: pvz. turbūt kablelia's ski
riama (8) ir neskiriama (38); 
šalutiniai sakiniai nuo pagrin
dinių daug kur neskiriami: ty
lėjome abu kol užmigome 184, 
galėčiau turėti įtakos nors ne
galėčiau tvirtinti, kad lemiamos 
245 ir t.t.

spaustuvės 273 ir t.t. Autorius 

rašo: augštas (su g), jieškoti 

(su j), bjaurus (su j), bibliote

ka, specialistas, entuziazmas, Štai kelių mūsų knygų trum- 

špionažas, oficiozas, komisaria- Pa kalbinė apžvalgėlė. Ką ji

tas, proletariatas, orientuojasi 
krinta į akis rašybos ne-Į (be j) ir šalia to nenuosekliai:!
nuoseklumas. Pvz. autorius ra-, radijatorius 17,
Šo: jieškoti, pjauti, rugpjūtis, proletarijatas 125, 275, oficijo- 

lėntpjūvė (su j — tokiam rašy-1 zas 141, klijcntas 272 (su j); 
mui tegalime tik pritarti), betjrašo: kaikas, betkas, betkoks, 
šalia to Ir ieškoti 60, rugpjūtis! kaikurig, visdėlto (kartu) ir ša-
370 (be j); rašo: specialistas, 
biblioteka, legionas (be j) ir ša
bą — avijacija, 140, imperija- 
lizmas 188, ceremonijaias 255, 
lėgijcflas 294 (su j); rašo: per-

lint tobulesnė: taisyklinga, gry- į stiprus, permenkas, kaikas, kai
na, sklandi ir t.t. Buvo pasiekta kada, betkuris, vistiek, visdėlto
čia jau nemažų laimėjimų, bet 
kartu pertrumpi buvo ir laisvės 
metai, kad būtų buvę galima

Įkartu) ir pėr stiprus 101, per 

griežta 143, vis tiek 73, vis dėl- 

tb 280 (ir: vis dėl to 274!), kai

lia: kai kas 28, kai kurie 90, bet 
kuris 79, bet kas, 99, vis dėlto 
66 (skyrium); rašo: iš pradžių, 
be to (skyrium) ir begalo 288, 
ištiesų 108, beto 140 (kartu); 
rašo: režimas ir rėžimas 24, 75, 
Širvintai ir Širvintos 9, pirmiau
sia ir pirmiausiai 46, nevisai 209 
(kartu) ir ne visai 198 (sky
rium ).

mums sako?
Visų pirma iš jos matome, 

perijodas 34, kad mes ir toliau tebeiname 
blaškymosi keliu: daug įvairių 
negerovių tebematome mūsų 
knygų kalbos žodyne, sintaksėj 
ir ypačiai rašyboj, čia dažnai 
nerandame ne tik pageidaujamo 
sistemingumo*, bet ir papras
čiausio rūpestingumo. Išsivežė
me tas nelemtas tradicijas, ku
rios buvo gerokai įsigalėjusios 
pasidairę, mes daug ką griebia
me iš oro arba pamėgdžiojame 
netikusią vartoseną.

pasiekti viską, kam buvo užsi- kas, 237 (skyrium) ir t.t. Įspū 
mota. Todėl pasiliko dar nema-į dį didžiai gadina tokios “tradi- 
ža ir įvairių spragų. ■ cinės” klaidos kaip apibudinti

Jos labai tebejaučiamos ir, 149, 208, 293 (apibūdinti), liū- 
svėtur atsidūrus. Negalima sa-Sdyti 25 (liudyti), atydžiai 60 
kyti, kad ir svetur nebūtų ski-j (atidžiai), mąstąs 200 (mas- 
riama dėmesio bei pastangų kai-' tas), grąsino 63 (grasno), di- 
bos kultūros darbui: visa eilė į žerta rija 142 (disertacija), liū- 
laikraščių pvz. yra įsivedę kai- dėsys 262, lūkesys 216 (liūde-

Apstu “tradicinių” klaidų: 
ša’e 40 (šalia), angštas 42, 165 
(ankštas), biuras 74, 125, 128 
(biuras), Kaišedorys 109, Mai- 
šegala 114 (Kaišiadorys, Mai
šiagala), grąsė 170, liūdesys, 

beldėsys 196, lodėsys 192, Liu
das 225 (Liudas), kryžuotis 220

bos skyrelius, kalbos specialis-,sys> lūkesys), gyjtmas 152 (gi-1 (kryz uotls) ir Kiaurai per
tai atsiliepia įvairiais rūpimais jimas) ir kt. Be reikalo kiša-
klausimais, pasirodo taip pat 
kalbinių knygų bei vadovėlių ir 
t.t., bet iš kitos pusės kaikurie 
mūsų kalbos gyvenimo reiški
niai kelia taip pat nemažų ir 
rūpesčių.

‘‘Popiežiaus Ceicstino VI 

laiškai”

Juos priminsime keliais gy
vais pavyzdžiais, imtais iš mū
sų knygų.

Štai po ranka Giovannio Pa- 
pinio “Popiežiaus Celestino VI 
laiškai žmonėms”, iš italų kal
bos versti dr, Petro Mačiulio 
(išleidimo metai nepažymėti). 
Svari knyga savo turiniu, bet 
kokia skurdžia forma ji mums 
pateikta! Jos žodyne pvz. 
randame: apart (turi būti: be), 

rankvėdis (vadovėlis), bujoti 

(tarpti, klestėti), nedateklius 
(nepriteklius)), užduotis (užda- 
v'nys), pavaldinys (valdinys), 
viršgamtini* (antgamtinis), 
5 iršzmogiškas, viršžmogišku- 

mas, iššaukti karą (sukelti) ir 
t.t.

Čia rašoma: gręsia, gra
syti (gresia, grasyti), grąsini- 
mas, yščios (įsčios), atodūsis 
(atodūsis) ir kt. Bet viską čia 
pralenkia sintaksinėje 
baisenybės, nelietuviškos 
savo sudarymu, nežmoniškos 
savo neįprastumu: šiandien mū
sų obalsis ir mūsų užduotis tu
ri būti: persikeisti, kad sutap
ti 16. Bet jūsų žodžiai retai iš
siveržia iš širdies, kad žajbu lš-

mas jumoras 189, jumoristas 
258 (humoras, humoristas). Ne
visur taip pat nuosekliai dėkoja
mi ir skirtukai. S akysim, 
autorius šalutinius sakinius nuo 
pagrindinių skiria kableliais,

knygą eina tokios kalbinės ir 
loginės nesąmonės kaip: 
kur nepažiūrėsi — klaimas pu
siau be stogo 11, taip atrodo, 
kur nepažiūrėtum 53, ko ir kur 

nepaklausi, išgirsti panašų at-

Tai negali teikti paguodos ir 
džiaugsmo. Tai primindami, no
rime pasakyti, kad ir raštas rei
kalingas tvarkos: sistemingu
mo, nuoseklumo, atsidėjimo bei 
rūpestingumo. Ypač dabar yra 
pačioj Lietuvoj: užuot vyriškai 
darbą dirbę, po kalbos šaltinius 
svarbu bendrinės ir tuo pat me
tu literatūrinės kalbos tvarka, 
nes kaip tik šiuo metu jai gre- 
s a nemaža pavojų menkėti. Čia 
betkoks neapdairumas ir palai
dumas tik padeda tiems pavo
jams daugiau reikštis ir mūsų 
rašomajai kalbai nejučiomis iš

sakymą 245 ir t.t. Nelietuviškos1 vidaus dūlėti. St B.

Mutual Fėderal Savings Rekordas.,.
• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus, ekonomines depresijas, pa

nikas ir krizes, ir savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą dolerj.
• Rūgštūs dividendus išmokėjo visada be pėrstojimo.
• Partrauksim jūsų pinigus iš kitut jei atnešite savo banko knygutę

PRADEKfffe TAUPYTI ŠIANDIEN!

CHARtERKD~ANb'SUPCRVISfb 7 
lY THR UįlITID STATU OOVRMMINt’

F£l)EP;!)L
Anvvincn

AND LOAN AbSOCIAHON

2202 W, Cermak Road, Chlcago 8, III. T«l.: Vlrginla 7-7747
’lOHfl I. RAZANAUSKAS. pieš.

» 1 „ A
ĮSTAIGOS VALANDOS: Ktutdien nuo 9 ryto iki 5 valandos po pietų. Ketvjrtadieųiais nuo 9 va
landos ryto iki 8 valandos vakaro. ScŽtad. nuo 9 iki 1 v. p.p. Trečiadieniais visai neatidaromo.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonus: PR 8-3220 
Rez. telcf. WAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4701 South Damon Avenue
(Kampas 47-tos ir Damtn Avė.) 
Vai. kasdien nuo fi—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Treeiąd. ir kitu laiku pagal sutarti-

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: \VAlbrook 5-3048

Te), ofiso HE, 4.-5849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šust. pagal sutarties

DR. Z. DAHILEVIDIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue
Chicago 20, III. 

Pasimatymai pągal sutartus 
Telefonas REl»'blic 7-4000

Rezidencija: Gltovehlll 6-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tel. Virtiniu 7-0036 

Rezidencijos tcl. B E veri y 8-8244

7-6867Tel. ofiso VI_, 7-060p. rez. lt E. 7

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija)

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

VAI,.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1166
Rezidencijos — STcyvart 3-4511

BR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street

(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 
VAL. 1-—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atl(

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe WAlbrook 5-2670,

Di. Al«xander J. Javrit
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

MAIMJEE’rTE MEliJCAL CGNTER 
6132 South Kedzie Avenne 

V<1. 2—4 p. p. ir nuo 7—D ▼. vai 

Tr>čl»4 ir AeAtad. »agal ^Įtarti 
Tcl. ofiso PR. 6-3838, rez. HE. 7-919

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(l-IETPVIS (IYHYTOJA8)
2500 We»t 63rd Street

-Telefonas CBovehiil 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKI V LIGŲ! SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
Vylu ūdos: 9-—-12 Ir 7 9 v. v. pugi

Husitu riliui iŠHkyriiH I rečlad ieuiuH
2422 Weat Marąuette Rd.

Telefonas ItEliunec 6-181 I

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(METOVIS DYTOJAH)
3925 WeMt 59th Street

VAb. J- 4 popiet, 6;J0--8:30 vak. 
TreėOui. pūgai nutartį

Tel. oflao Ir Indo OIkiniĮilc 2-1150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. Iflth St.. Cicero

Kasdien 1- -3 v. Ir C—8 v. vakare. 
Butas 1526 so. IVth Avė. 
geštadieniuis 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. bAfayette 3-3210, Jei 
rn»itsllloplii, šaukite Klšdzie 3-2868

DR. EMILV V. KRUKRS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
i VAI* Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
| Vak. pirm., antr.. ketvlrt. 6-8:30 v. 
i Trečiadienį tik suaitarua

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ

V. Adamkcvičiaua apianka 
Ufaakymua nu ptnlgala siųskite:

209 pal., kaina |2.50 
DRAUGAS, 2M4 S. Onkley Atk. 

01—9 » M

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002. T6th Street 
Viįl.: kasdien k-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOuoijiall 3-0030 
■ 2534 West 63th Street 

- Vai.: tik iš anksto susitarus.
Telef., HEyuliHjk .4-7080, ncutsakiu9 

’ skambinti CEntral 6-2204,______

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
l’el. I’Rospect 8-1223 avim WE 6-3377

Ofiso vai. Pirm. S-10 v. v. Antr.,
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 

šeštadieniais 2-4 vai, popiet.

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

. DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South ĮVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tcl. ofiso PRospcet 6-0400
RczJd. l’Rosneet 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Y’aškcvičiute)

| GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Aveaiue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p.p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-8 vai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofi-o ir buto tel. Ol.ympic 2-1381

Tcl. ofiso Vlelorv 2-1381
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Westt 3lst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos: 2-4 p. p. ir nuo
6-8 v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet

Tel. ofiso l’R. 8-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
VAI., nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tcl. ofiso CA 6-0257, rez. l’R 6-6050

DR. P. Z. ZALATORIS
TCl. ofiso CA 6-0237, rez. l’R 6-6059 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.

VAL. 1 I v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisus Ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

Vak nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

M P. ŠILEIKIS, 0. P,
Orlho|M*das - l’rotezistus 

Aparatai-Protozai, Med. bu f dažai. Spec. pugalbu k<>j<i
(Areli Supports) ir t.t. 

Vul.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LA 

2830 W. 63ril St. Chleugo 29, 111.
Tel. 1’RosĮteet 0-5081,

DR. S. VAITUShToPT.
Palengvinu aklų |tjniplmg, kuris 

J ra priežastis galvos skaudėjimo b,d 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau triiinpur-gystp ir tollregvs- 
tę. Priimkit teisingai akinius Visi 
• gziiiiilnav luini daromi su elektriniais 
iusti limentais, rodančius tnažiutislus 
trukumus. Hpietnll aljda kreipiama 
I mokyklos valkus.

4712 South Aslilatid Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10;3o 
Iki « vai. 8<krn. ir treč. uždara.

šios nuostabios ir nepaprastos kny
gos personalus Šitaip įvertina ra
šytojas Gliaudą: "...Welsas   pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angelleo angelų varsų 
gsma, Tatjana—nesuprantanti als
ios sųvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. ptŲfaliau Julius... pasiilgus 
skaistumo Ir nesuvoktus Jo esiuGs. 
drgsus be digsos, nesuprantga pa 
vbjsus beprotgjlmo procese”.
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Graudi seno kareivio knyga
_____________BEN BABRAUSKAS, Cicero, III.

Tolimi, bet netaip jau roman- jo sužadėtinė liko tokia pat jau
tiški laikai — tie patys, kuriuos na ir graži, kad nėra pasaulyje 
Vaižgantas su tokia meilia šili- gražesnės už ją mergaitės ir kad 
ma prikėlė mums Dėdėse ir dė- ji vis tebelaukia jo. Tasai švie- 
dėniese. Tai buvo gerokai prieš sus ideal umas, aišku, yra tau- 
baudžiavos panaikinimą, kol dar raus lietuvio požymys. Kai tas 
nebuvo nei traukinių, nei sunk- senas. car0 “užmirštas paleisti” 
vež'mių, nei lėktuvų, kai gene- kareivis, gal po 35 metų grįžęs 
rolai arkliais jodinėjo, o karei- namo, patyrė tėvus per sukili- 
viai pėsčiomis ėjo iš rytų į va- mą išvarytus į Sibirą, o mylimą 
karus, iš vakarų į rytus, ar tai Matiulę kazokų užkapotą, jis 
vykdami kariauti, ar grįždami savo tyrą meilę dar labiau su- 
namo. Tuo metu Žemaičių kraš- stiprina, užkasdamas jaunystės 
tą buvo pavergęs Rusų karalius, žedą jos kape.
kuris kas rudenį siųsdavo g:nk-1 Net ir po tokių klaikių įvy- 
luotų gaudytojų būrius žemai- kių senas kareivis lieka ištiki- 
čių gaudyti į kariuomenę. Gau- nias carui: jis galvoja, kad ka- 
domieji vyrai slapstėsi, kadan- ralius geros ir teisingas, tik jo 
gi kariuomenėje tada teko tar- valdininkai io vardu skriaudž’a 
nauti 25 metus. į žmones. Todėl jis nusprendžia

A - i *r karaliui papasakoti tei-Uz nugaros puta karalius stovi, gyb^ „k ie kara|iaus U1 
Jurgis Jankus pirmasis tuosj,engvai ncpricisi Cja yė, !Sry5.

šiurpius la:kus atkuria jaunimui 
knyga, pavadinta “Senas karei
vis Matatutis”. Sunkus buvo mū 
sų žmonėms caro okupacijos me 
tas, pilnas skriaudų ir neteisy-' įįy į„ka į 
bių, skurdo ir tamsos. Tačiau
Jankus kone Vaižganto šviesu
mo nuotaika vaizduoja tuos 
graudž'us laikus. Ramus, kla- 
s'nis pasakojimas visai knygai 
suteikia giedrumo. Net toks 
rekrūtų gaudymas atrodo ne tiek 
žiaurus, kiek groteskiškas, kai 
gaudomasis milžinas Matatutis 
žiūri, kaip jam susidoroti su jį 
apsupusiais gaiudytojais. Bet, 
apmetęs akinus keliolika vyrų, 
ima ramiai kojas autis: “Nie

kinama žemaičio kantrybė, su 
kuria Jis akimis, it dviem plieno 
grąžtais, pražiūri karalių apsu
pančio j mūro tvoroj skylę ir 

aus rū
mus. Deja, čia sudūžta kara
liaus teisingumo iliuzija, kai ka
ralius karališkais šunimis už
siundo savo seną kareivį... 

Pasakojimas virsta pasaka
Nuo čia autorius tikslingai 

pereina į pasaką, kad jo rėmuo
se galėtų pabandyti prabilti į 
karaliaus sąžinę ir kad pačiam 
nuostabiam žemaičiui parodytų 
jo pagrindinę gyvenimo klaidą.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILiJNOfS

Po atlaidų Lietuvoje Iliustracija iš paveikslų albumo “Lietuva” (V. Augustino)

Iš velionies laiškų

Tikrov'nę ir pasakinę dalį gra- 
k0 neišeis: jie su ginklais, ir jįaj jungia groteskas, kur “Ma- 
jiems už nugaros pats karalius tatutis visą turkų kariuomenę į 
stovi”. Arba toks šiurpus vaiz- jūrą sukišo”. šis momentas sū
dąs, kai pats karalius užsiundo prastinas ne tiesiogine fantas- 
šunų gauja jam išt’kimai ati- tinę, tik perkeltine prasme, bū- 
tarnavusį kareivį, atėjusį pas tent, kad seni, patyrę kareiviai 
karalių pasiskųsti, atrodo grei- į laimi mūŠį, deja, ne jiems, o 
čiau grotestiškas, negu tragiš-1 generolams pripažįstami laimė- 
kas. Čia autoriaus, matyt, są- jimai.
moningai vengta jauną skaity- j
to ją apsunkinti žiauriais vaiz- ^°^au pasakiniais motyvais 
dais, tad vyresn’ųjų pareiga yra atskleidžiama karaliaus ir jo mi 
jauniesiems tikroviškai paryš- msterių suktumas, o teisingas 
kinti tokias vietas. senas kareiv;s įgalinamas ilgai

gyventi ir žmonėms gera dary-
Iš viso palyginti labai šykš

čiai ir trumpai pavaizduotas tas 
baisusis 25 metų tarpas, kurį 
jaunas vyras buvo priverstas 
atiduoti carui. Ryškiau tepažy- 
mėta trejetas momentų: 1. kai 
iš visur suvarytieji naujokai, 
nepratę prie drausmės ir rikiuo
tės, vyresniųjų mušami ir spar
domi (“kareivis tam ir yra, kad 
vyresmeji turėtų ką mušti”,
18), 2. kai kareivis, ilgainiui 
apsipratęs su savo tarnyba, pa
sidaro ištikimas caro ir jo gene
rolų tarnas, 3. kai už kareivio 
žygius nuopelnai ir medaliai pri
skiriami generolui. Be abejonės, 
tai patys svarbieji momentai, 
įrėminą visą kareiviavimo tra
giką. Platesnis pavaizdavimas 
gausių ir sunkių kareivio žygių 
jauną skaitytoją labiau įtikintų, 
kaip per tuos 25 metus žaliu
kai vyrai virsta palinkusiais se- 
n'ais.

Seno kareivio tragizmas

Knygoje pavaizduotasis Ma
tatutis yra tipiškas žemaitis. Ne 
reikia suprasti, kad jis buvo 
milžinas, jeigu supykęs nučiupo 
ruselį pulkininką už sprando ir, 
v ena ranka iškėlęs, nešė per 
visą aikštę. Tai tik pavaizduo
ta jauno žemaičio stiprybė. Ki
tas žemaičio būdo būdingas 
bruožas yra tas, kad pirma jis 
visad pagalvoja ir tik po to sa
ko ar veikia. Bet per 25 metus 
tarnavimo kariuomenėje tas

Sudužo, Lietuvos uostų 
nepasiekęs

Prof. Vacį Biržiškai mirus

Kalsiu — sukalsiu laivą lengvutį, B'bliotckininkų draugijos pirmi-

Jurgis Jankus

Giesmės prisegsiu sparnus.
Ir iš svajonių plonų lentučių 
Oro sudėsiu šonus.

Irklo gi vietoj širdį paliksiu, 
Kraujas man mentėmis bus; 
Tokiam laively drąsiai sutiksiu 
Audrą ir vėją, vargus.

Skris į padanges mano laivelis, 
Neš jį svajonės sapnai....

Skaitydami šį a.a. prof. Vac
lovo Biržiškos sukurtą ir 1918 
metais Voroneže išspausdintą 
(Smūtkelio slapyvardžiu) eilė
raštį, giliai ats'dusę nulenkiame 
galvas — tas jo širdies krauju

Tai buvo nepaprasto darbštu
mo žmogus. “Draugo” kultūri
nio priedo redaktorius turi ke- 
liasdeš'mt jo asmeniškų laiškų. 
Viename (1952.X.20) jis rašo:

— Dirbu dabar labai daug — 
jau pavyksta kartais savo dar
bo savaitę privaryti prie 100 
valandų, bet dar negaliu tos 
normos pakelti ligi 126 valandų, 
kaip kad Lietuvoje kad dirbau, 
nes visdėlto seni kaulai jau 
braška (už mėnesio pusantro 
jau persirisiu ir į 69 metus, o 
kiek dar turiu padaryti!). Da
bar tai greta paruošiamų encik

i 2,000 mašinėle rašytų lapų. Bet 
dar turėčiau privaryti ir prie 
4,000 — tai laisvoje Lietuvoje, 
kad ir ne po mano mirties, bū
tų iš karto ką spausdinti...

Dar 1949 m. pabaigoje vėl 
rasė:

— Leiskite pasveikinti Jus 
proga Kalėdų — tų švenčų, ku
rios kiekvienai lietuviškai šir
džiai, koki ji bebūtų, visados

Antras laimingas autorius, 
sėkmingai pardavęs teises fil
muoti jo kūrinį yra Ruark. Jo 
romanas "Something of Value” 
vaizduoja Afrikos džiungles ir 
baltųjų kovas su Mau Mau. Vei
kalą kritika vadino stipriai per
sūdytu. Ruark gavo už tą sū
dymą 300,000 dolerių.

Pagaliau tretysis yra rašyto
jas Kanto)1, už savo romaną 
"And irsonville” iš filmų koncer 
no gavęs 250,000 dolerių.

Greta tų pajamų tie rašyto
jai gauna nemažas sumas iš kny 
gų klubu, pasir nkusių jų kny
gas savo mėnesinėmis knygo
mis.

Ar tie romanai įeis į Ameri
kos literatūrą, ar liks tiktai ei
line lektūra, prisimenama skai
tytojo tik trumpą laiką? Kriti
kai pranašauja, kad bus taip, 
kaip įprasta: tai ne žvaigždės, 
bet meteorai.

Čių metų knygų statstika 
džiugina kritikus, nes Amerikos 
knyga neblogai reprezentuoja 
skaitytojus ir jų skonį. Stebima 
si, kad net tokie tik istorikui 
įdomūs leidiniai, kaip “The Dead 
Sea Scrolls” pras'veržia iki ke
lių laidų. Įdomu ir tai, kad per
kamos gana brangios knygos; 
taip už puošnią knygą “The 
VVorld We Live In” mokėta po 
13 dol. su puse ir knygos par
duota 30,000 egz.

Kaikuriais metais buvo išlei
džiama tik vienos rūšies roma
nų — istorinių siužetų. Dabar 
tai išgyventa; knygos labai pa- 
įvairėjo. Sakoma, kad Ameri
kos skaitytojas labiau pramo
ko skaityti ir suprasti knygą.

ninkas .veiklus Lietuvos Kraš
totyros draugijoje. Ir tremtyje 
profesoriavo Pabaltijo universi
tete, Hamburge.

50 metų spaudos darbo
Šiemet sueina 59 metų nuo 

velionies spaudos darbo pra
džios: 1908 m. buvo išspausdin
ti jo pirmieji rašiniai Lietuvos 
Ūkininke. Bendradarbiavo vi
suose svarbesniuose lietuvių bus, kuriuos neseniai apskaitęs, į tik nemirštantį jo darbų atmi-
laikraščiuose ir žurnaluose, bu
vo ir dienraščio “Draugo” bend
radarbis. Tačiau ypat'ngi jo 
nuopelnai — rinkimas biblio
grafinių žinių, kūrimas liet. en
ciklopedijos.varomas laivelis jau sudužo,

Lietuvos uostų nepasiekęs; prof. I Tarp mirusiu žmonių ir gyvųjų 
Biržiška užmerkė akis ne lietu
viškų berželių puoštose sodybo
se. Jis mirė nakčia į sausio 3 d. 

Neužmirštamas įnašas
Galima nesutikti su daugeliu

knygų
Atskirais leidiniais yra išė

jusios jo knygos: Lietuvių bib
liografija, Lietuviškų knygų is
torijos bruožai, Senųjų lietuviš
kų knygų istorija, Lietuvių bib-

Suvesdami darbo balansą ir 
nagrinėdami statistin:us skai
čius, knygų leidėjai stengiasi 
įspėti, kuria tema sėkmingiau

buvo ir liks artimiausionrs iri sudominti skaitytoją. Knygų 
brangiausiomis ir kurių vien leidyba yra stambus biznis, kur 
prisiminimas, susietas su prisi- akcijų kainą kela ar numuša 
minimu jų m'nėjimo Lietuvoje, skaitytojų masės ir išleistos 
iššaukia ašaras akyse, kaip ir j knygos sėkmė
man, šiuos žodžius rašant. —

O šios žiemos kalėdiniame lai-
lopedijos darbų stengsiuos prie kotarpyie tos jo akys amžinai i t nmer:L, xmnnėe i$
galo privaryti kitus savo dar-Į užsimerkė, palikdamos mums/ 4 “ 1

atradau, kad jau turiu sutvar- n'mą lietuvių kultūros istorijo- 
kytų rankrašč'ų daugiau kaip'je. —J. Pr.

JAV knygos pasaulyje
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

Štai, po ilgesnės pertraukos,. Pagal atidžiai sekamą kiek- 
lyg balanso suvedimo proga, aš vienos žymesnės knygos parei-
vėl grįžtu pas Draugo skaityto
jus su informacijomis apie ame
rikoniškos knygos pasaulį. Sta
tistika sausais ska’čiais kartaisjo pažiūrų, galima nepritarti .. ....... _ ...... ..

kaikuriai velionio taktikai, kai jos istorija, Lietuviškieji at8kleidiia daugiau kaip kad li
po ilgos ir įtemptos kultūrinės ^>pyvardz.a. .r slapyraides, gi ir spalvingi reportažai. Taip, 
tarnybos tautai jo nervai buvo ? ,buV0 u2drau3ta 'r atko'’°- metams baigiantis, knygų lei- 
pertempti, tačiau negalima ne-j “ !“ UV?U 8.Pauda; ^momi se- dyklos suveda savo darbo balan 
pripažinti, kad velionies įnašas betuVlskl teksta1’ IL.letu.vn) * » to balanso matome ka
į mūsų kultūrinį gyvenimą bu-1 aug,m0 „etapaį I»,.T Araerik‘ 8ka't0' kU° k°
vo didelis ir neužmirštamas.! «k™»c.ą pracUM Kryžiuočiu Skalauja.

keliat j Lietuvą, Abraham Kul

ti. Neberasdamas prasmės gy
venti, pasenęs Matatutis pasi
ilgsta mirties. Bet žemaitis “vi- * ____ _____
są laiką buvo sveikas ir stiprus I Vacį. Biržiška mirė vieti8 \angliSkTi)? Lietukų* ra-
ir, juo labiau norėjo mirti, juo įeidamas 72-rus metus. Savo d- šytojų kalendorius Martynas

1955 metais pasirodė 11,600 
knygų. Per vieną dieną Ameri-

sve:kesnis ir stipresnis darėsi”, &° amžiaus kelyje jis paliko kul- Mažvydas ir io bendradarbiai koje išeina viešumon 32 knygos n no __ j_z »____ _xs_ tūrinius nėHsnkns Hėatvdnmas J J ___ __223. Nė nuodai žemaičio stip
rybės nepakerta, tik apsvaigi
na jį ir per sapną nuveda kar
tis, tai vėl atidaro jam dangaus 
vartus, kur Dievas Matatučiui 
išaiškina, kad jis nenusipelnęs 
malonių, kadangi, betką dary
damas, j's vis turėjo galvoje ne
kitų, tik savo naudą. Pabudęs i yers tete- dėstydamas Vyt. Did- 
Matatvftis tikrai turėjo prisipa- j ži°j° universitete, iš 40 knygų 
žinti, kad iki šiol jam nebuvo | Ugdydamas universiteto bib- 
atėję į galvą žemaič:ams ban-i^°^e^ f turtingą knygomis lo
dyti laisvę atnešti. Tuo būdu byną.

bruožas apdyla: Matatutis, at-J parodoma, kad asmeniniai rū-Į Vacį. Biržiškos redaguotame 
sisveikindamas su generolu, pa- pėsčiai ir išgyvenimai nepadaro ^’et' Enciklopedijos tome ran-
siilgęs namų, nepagalvojęs pra
sitarė, užtai gavo dvejus me
tus ar ilgiau tamsiam rūsy iš
sėdėti. Čia iškyla seno kareivio 
tragiką, kareivio, kuris, su pan- 
čia's išvarytas iš namų, visdėl
to ištikimai tarnauja ir net pa- 
myla generolą, o tačiau atlygi
namas šuniškai.

Svarus momentas, guodžiąs 
ir palaikąs kareivio dvasią, yra

kalavimą 36 miestuose sudaro
mas plačiausiai pareikalaujamos 
knygos sąrašas
“Best Seller List”.

Sibiro

Laikraštis “New York Times” 
praneša, kad tolimoje šiaurėje, 
ties Aliaskos ir Kanados siena, 
Firth upės pakraščiuose rasti 
labai seni akmens ir kaulo įran
kiai, kurie patvirtina teoriją, 
kad pirmieji žmonės į Ameriką 
atvyko iš Azijos, iš Sibiro perė
ję Beringo sąsiaurį pasiekdami 
Aliaską.

Jei norėtum būti geras — 
vadinamas mąstyk apie gerumą.

— V. J. Budrikas
1955 metais per šį sąrašą per 

ėjo 168 knygos. Tai reiškia, kad 
160 autoriai turėjo daug dides
nes pajamas iš savo rašto, kaip 
kad Amerikos rašytojo pajamų 
vidurkis (3000 dol. metams!).

GERAS PASISKAITYMAS

— O —

tūrinius pėdsakus dėstydamas (vokįkaf) vyskupo M ZZ- to metinio knygų laidos skai-i ^r . Jam sumokėta vrenas mi- 
Vilniaus lietuvių gimnazijose, į, biografijos bruožai Rank- č aU3 »P‘a 2500 kny3ų 5™ Per-'konaa dolcrlų' valz-
Ryto draugijos mokytojų semi- r g priliko i„ surink- spausdinta iš ankstyvesnių lai- d"°J« vieną meile, .storų, jau-
narijoje, Lietuvių Mokslo drau- ” lietuvi&kų Kitos gi naujai pasirodžiu- uos NewYorko žydaites gausus
gijos augštuosiuose kursuose, njo8 biblio„raf“1oa lr „į stos pirmąja laida. budingais ir patriarchaliniais
Augštuosiuose Karininkų kur- ...7 Dl° žydų visuomenės t pais, nedrą-
suose, Karo mokykloje Suaugu- o»rafl3O3-Aleksandrynas (5 Didžiausią kategoriją skirs- sįaį paiįečią3 modernaus gyvė
sių gimnazijoje, Liaudies uni-, /eJ..ftraĮpsniU ?nklnya: tant knygas žanrais, sudaro ro- nimo susidūrimą su konserva-

“Tarp mirusių žmonių ir gyvų
jų knygų”.

žmogaus gyvenimo prasmingo, ^am~ suminėta, kaip jis slapta 
jeigu jis užmiršta kitus, užmirš- Pasimatęs su arkiv. Matulevi-
ta savo kraštą.

Jurgio Jankaus knyga ‘Se-

šviesus jo idealizmas: jis įsivaiz-į kurios skaitytojas prie knygos 
duoja ir tiki, kad per 25 metus grįš pakartotinai ir patsai Tei

čiumi 1919 m. bolševikų užim
tame Vilniuje aptarė, kaip sau-1

nąs kareivis Matatutis” yra «oti mokyklas nuo tikybos pa- j 
vertinga, turininga dovana jau- mokd šalinimo, 
nimui. Nuotaikingas pasakoji-! Jis buvo pirmaujantis Retu
mas daro ją mielą ir patrauk- vių I4 bl'otekininkas, Lietuvos 
lią, o gilesnė prasmė, kurią gaus ••
paryškinti tėvai ar mokytojai, kalo herojus liks mylimu jauno 
knygai teikia tą ypatybę, dėl skaitytojo draugu.

Knyga Terros išleista kietais
Prof. V»c. Bir««1uviršeliais, 239 psl., kaina $3— j

manai. Jų Amerikos rašytojai tyviais Brooklyno ir New Yor- 
1955 metais išleido 2000 (kiek ko žydais, 
yra paradyta, bet leidyklos ne-1 Tam romanui pasirodžius, kri 
sutiko išleist’ ? apskaičiuojama tjka sutiko jį nepalankiai, pa- 
apie 20,000!). reikšdama, kad iš Wouk laukta

Antrą kategoriją užima jau- daugiau.
nimui skirta lektūra. Tos rūšies ' 
knygų pasirodė 1500 atskirų pa 
vadinimų.

Religinių temų knygų 775 at
skiri pavadinimai. Biografijos 
— 760. Moksliškai popularaus 
turinio — 750. Pagaliau knygų, 
skirtų literatūros mokslui ir kri. 
tikai — 600.

Šie metais, kaip pasisako kny 
gų leidyklų apžvalgininkai, bu
vo sėkmingesn’ už 1954-tuosius.
Šiais metais pasirodė 300 naujų 
pavadinimų daugiau.

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
FotogTaravo V. Augustinas 

Rekordinės pajamos, nustebinu- popuLAR LITHUANIAN 
sios net Ameriką, teko rašyto- RECIPES ............................. $2.00
i”i Woul< UŽ tP’SP nu filmuoti Redagavo J. Dairi varei lenej.i vvouk uz tęsę nunimuou LITHUANIA THR0UGH
jo romaną “Marjone Mormng- į THE AGES .................. $3.50

Parafte Dr. A. Šapokas 
THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENTUS, $5.00 

ParaSS Ig. Šlapelis 
LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ............................. $1.25

išleido Marlborough 
LITHUANIA N-ENGLISH and 
ENOLISH-I ITHUANIAN
DICTIONARY ..................... $4.50

ISleldo Marlborough

šias knygas galima gauti dien

raščio DRAUGO knygų kioske —

2334 South Oakley Avenne, 

Chicago 8, Illinois

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tai. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LRKTI VAI8, GEL2KELIAIN 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa 
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETI rVTŲ Skyrių. Pildome afidęjvitus. Pasinaudokite.
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Prof. J. Elisoną prisimenant
DB. K. SIDBYS, Stėdin^lH. *. •

Pnąa-J.0 metų, 1946 pi. sau-.,dajųks diųoinenįs savo mokslo' 
si6 4 p.'Wiesbądenė,-VoHk?tijoj,. dųrl^Įas;/jis tuo pačių.'rinkdat- 
mirė; prof. Jurgis Elisonas. Jo Vo ir tautosaką. Vien tik iš žu- 
mirtis gutąpo su tuo laikotar
piu,. kadi (Vokietijoje tik pradė
jo kurtis’ pastovios lietuvių sto
vyklos, bendruomenės ir laik
raščiai. PrOfesor'aus Elisono Krantui Tirti draugiją, kuri 
mirtis praėjo tinkamai nepaste- įsteigė ir išlaikė Panevėžio mu- 
bėta, nors visam pasauly yra zėjų. Daugelis buvusių Panevė- 
išsisklaidę tūkstančiai jo moki- ž'o gimnazijos mokinių atsime- 
nių, kuriems jo atminimas yra na jo organizuojamas muzėji- 
brangus. nes ekskursijas. Pilnas autobu-

Velionis buvo kilęs :š Vidurio sas prisėsdavo mokinių ir su 
Aukštaitijos, Kupiškio vals- direktorium bei keliais mokyto- 
čiaus, Aukštadvario kaimo, jais priešakyje važiuodavo į pro 
Anksti pajutęs pašaukimą gam- vinciją, daug;ausia medžiodami 
tos mokslams, jis baigė gamtos tokius kaimus, kurie būdavo 
fakulteto kursą Petrapilio uni- skirstomi į vienasėdžius. Gim- 
versitete. Karas užklupo jį Ru- nazistai “užpuldavo” kaimą ir 
sijoje. Pradžioje tarnavo rusų eidavo nuo vienos pirkios prie 
karo av acijoje, bet karui bai- kitos derėdami muz’ėjui senas 
giantis jis perėjo į Atskirąjį Vi-j knygai, paveikslus, kraičiaskry- 
tebsko Lietuvių batalioną ir bu-Įnic/j, padargus, puodus. Įdomes- 
v0 vienas iš pirmųjų jo organi-. ni pastatai būdavo fotografųo- 
zatorių. j iami, tarminiai žodžiai užraši-

Mokslininkas-pedagogas ! n®'arn* žodynui.
„ . ,. , , . I Gimnazijoj prieš kiekvienas

ugrp.ęs į ie u.ą .. u^K i ato3ĮOgas direktorius per pamo-
eonas atsidavė mokat mam pe- yo ateistotj tiemg mo
dagogmlam darbui irJJ tęsė per kn,ams kurfe atostr

k»ta« ir kiekvienas iš jų tu- 
rėjo atraportuoti, kaip jis žada 
rinkti tautosaką bei žodžius. Lai 
mingas buvo tas mokinys, ku-

, . . , . . ris parveždavo akmeninį kirvu-1joje .r kartu ėjo direktoriaus _ už be
pareigas Kėdainių ir Panevėžio davo kiB
gimnazijose. I Atsimenu, sykį vienas optimis-

Jurgis Elisonas buvo daugia- tas pasiteiravo, kas būsią jei jis 
pusiška asmenybė, tačiau rys- parvešiąs du kirvukus. “Gausi
klausias jis kaip mokslinnkas. ■ du penketukus”! — iškilmin-' 
Zoologija jam buvo tas pats, gai pare’škė direktorius. Galbūt 
kaip poetui eilės ar muzikui me • kaikurie pedagogai ir suabejotų 
lodija. Jurgis Elisonas dirbo. į šįo metodo tikslingumu, tačiau

vininkyatėe srities jis įteikė Lie 
tūrių kalhosj žodynui daugiau 
kaip 10,000 žodžių bei terminų.1 
Panevėžyje- jis įkūi^ė Gimtajam

pį. Įvairiais periodais jis profe- 
soriavo-skaitė zoologijos kursą 
Lietuvos universitete Kaune, 
Dotnuvos Žemės Ūk:o akademi-

Sakykla ir karalių statulos iv. Kazimiero koplyčioje Vilniuje
Iliustracija iš <lr. Z. Ivinskio knygos *‘Šv. Kazimieras”

-visą gimnazijos laiką ir jūs-ži- padėtis, komunistų partijog sant 
\,,not, ką aš noriu jums pasakyti, varka; rinkimai, santykiai, su 
r Eikit ir tik atsimipkit, jog esat Bažnyčia,, rezistencija, deporta-

žiaus.

•' širdies smūgis įsibrovus z i dąrant palyginimą tarp pramo- 
■ čekistams , > • jh$s ir ąemėš ūkio nepriklauęo-

Vos tik koletai pivaičų nuo ir sovietų okupuotoj Lietu- 
? tos dienos prąslinkųp Jurgis E- 

lisdnas buvo bolševikų suimtas.
Suėmimo metu kol čekistai da
rė jo bute kratą, jį ištiko ‘šir
dies smūgis. Jo žmona, gydy- 

' toja, norėjo suteikti jam medi
cinišką pagalbą, tačiau čekis
tai neleido.

Sykį palaužta sveikata jau 
nebeatsigavo. Nors bolševikiško 
ištrėmimo jam pavyko išvengti 
ir jis dar darbavosi L’etuvos 
Mokslų akademijoje, mirtis jį

ap3kr. Jeigu nebūtų žuvęs su 
Stasiu Girėnu Soldino miškuose, 
dabar butų sulaukęs 60 m. am

TELEVIZIJOS
ir Rarfio Aparatu Taisymas

vpj..' Pagaliau — nušvięčįaipa. Sąžiningas ir garantuotas darbas 
socialinė Lietuvos įstatymdaVys M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
tė. Kūr'nys aprūpintas gausiais Tel. VI 7-0081 — VI 7-3087 
žemėlapiais: gyventojų pasis
kirstymo, administracinių pada
linių, transporto tinklo, pr'amo-1 
nės paskirstymo, specialiais brai 
žinia s pademonstruojamas gė-, 
rybių išvežimas iš Lietuvos ir j 
parodoma kokie dalykai dabar 
įgabenami į Lietuvą. Panaudo
ta gausiai leidinių iš la:svojo 
pasaulio, o taipgi laikraščiai, en
ciklopedijos iš už geležinės už

P.&.MOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR IiAIRRODZIAl 

Faidai linas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., n* Mozart

Chicago 32, III. — Tel cA 8-8611

klasėje apginti. Direktorius gi dą direktorių vertinti — jo pas
tik nurodinėjo kaip medžiagą tangomis Panevėžio gimnazijo- 
rinkti, kaip planuoti, kokias je buvo įsteigtas civilinės a.via- 
knygas skaityti. ' cijos skyrius ir būrelis gimna-

Kada beeidavom naktį pro zistų vasarą mokydavosi skrai- 
gimnaziją, direktoriaus kabinete dyti netolimame Pajuostės ae- 
vis žibėdavo šviesa. Ir aš tikiu, rodrome.

pakirto anksti; pakirto jį tame dangos. Studija vertinga, tač:au 
amžiuje, kuris mokslininkui daž pasilikdama mimiografuota ir 
nai būna pačio vaisingiaus’o pe- neišspausdinta - mažesniam 
riodo pradžia. skaičiui tėra prieinama. Į

--------------- • Steponas Darius turėtų 61)
KRONIKA j metų. Sausio 8 d. yra Stepono

„ .. . , Dariaus g'mtadienis. Jis buvo• Lietuva per pajutimus 30 gimęs lg9c metaig R„biik6s kai.

; P1GLU IR SAUGIAI ’• -
PERKRAUSTAU

. - ėt v

VILTO TE IK U TOLIAU

«K.ĘIDUKpNIS

tyrinėjo, rašė ne iš pareigos, 
bet iš viduj'nio akstino. Zoolo
gijos srityje Lietuvoje jis buvo 
pionierius; ką jis rašė buvo su
rasta ir ištyrinėta ne bibliote
kose, o gyvoje gamtoje, Lietu
vos žemėje. Turbūt svarbiau
sias jo veikalas buvo “Mūsų 
šalies žnduoliai”, kuriame su 
mokslišku tikslumu, bet kiek
vienam suprantamu stilium bu
vo aprašyti visi Lietuvos žin
duoliai. Tai buvo veikalas, kai
navęs darbo dešimtmečius. Su 
kokia prec'zija Jurgis Elisonas 
tam darbui ruošėsi, rodo kad ir 
šis pavyzdys: visus periodinės

negalima užginčyti, kad jis vai
sius atnešdavo. Panevėžio mu- 
zėjaus priešistornis skyrius, po 
Vytauto Didžiojo muzėjaus, bu
vo turtingiausias visoje Lietu
voje. i

Mokytojas
Jo mokiniai tačiau prisimins 

jį pirmiausiai kaip mokytoją. 
Prisimins jau todėl, kad jis sky
rėsi nuo kitų mokytojų. Nors 
dėste jis gamtos mokslus, bet 
per pamokas mokytojavo ne 
tiek tos gamtos, kiek aplamai 
mokslinimosi metodų. Kaip jis 
pats kad sykį išsire'škė: “Ne-

spaudos straipsnius ir žinutes svarbu man, kad jūs būtumėt 
apie Lietuvos fauną jis rinko,' geri gamtinių duomenų kalėjai, 
katalogavo ir la kė savo biblio- svarbu, kad mokėtumėt darbą 
tekoje. Tos iškarpos, suklijuo- dirbti”. Kurso aiškinimas, va
tos į storas knygas, sudarė dau dovėliai — visa toji gimnazijos 
giau kaip šimto tomų ir užėmė rutina buvo ne jam. Vieton to, 
visą sieną. Panevėžio gimnazi- k'ekvienas mokinys turėdavo 
jos vyresnių klasių mokiniai tu- per trimestrą parašyti refera- 
rėdavo nuolatinį kontraktą su tą savo pasirinkta tema ir jį 
direktorium: už k'ekvieną zoo- —
logijos iškarpą mokinys gauda
vo po du centus. Kaikuriems 
mokiniams tai buvn svarbus pa
jamų šaltinis.

“Mūsų šalies žinduolius" bū
tų sekusios panašios knygos 
apie Lietuvos žuvis ir kita apie 
parazitus. Deja, tie svarbūs vei
kalai pilnai paruošti rankraš
čiuose tapo karo aukomis.

Tautosakininkas

kad daugelis iš jo mokinių, taip, j 
kaip ir aš pats, yra dėkingi už 
jo patarimą, duotą aštunto
kams: “Tą dieną, kai būsit pri-, 1940 metais mes, abiturien- 
imti į universitetą, vyrai, paka- tai, susitarėm gavę atestatus 
binkit ant vinies tą išsvajotą kartu visi atsisveikinti su di- 
spalvotą kepuraitę ir sėskit prie rektorium. Nenujautėm, tačiau, 
knygos. Atsiminkit, kad kiek jog tai l ūs nepriklausomybės 
dirbsit pirmą studijų savaitę, praradimo diena. Atsimenu, su- 
tiek dirbsit per visą studijų lai- į s'ifinkom gimnazijos raštinėje 
ką”. tada, kai gatvėmis važiavo so-

Jurgis Elisonas gimnazijoje v*e^W tankai. Atėjo eilė direk- 
palaikydavo griežtą, beveik ka-;toriui atsakyti į mūsų atsisvei- 
rišką tvarką. Žemesnėse klasė- žodį. Pažvelgė jis į mus,
se direktoriaus atsilankymas iš- -asimąstė. Tyla ištyso iki ne
šaukdavo kapų tylą, gi Vyrės- jaukumo, bet d'rektorius vis 
nių klasių mokiniai, turėdami tylėjo. Ir pajutom staiga, jog 
laisvą pamoką, patys e'davo tyla itgi iškalbinga, tyla pasa- 
prašyti direktoriaus, kad jis ją ta1, l<0 žodžiais negalima pa- 
užpildytų. Gimnazijos aviacijos sakyti. Pagaliau direktorius pra 
mėgėjai turėjo ypatingą pagrin- bilo: “Vyrai, kalbėjau aš jums

nuo Jūsų vienų Lietuvos 
likimas priklausytų

metų. Chicagos universitetas 
paruošė stambią studiją “Lithu- 
an'a in The Lašt 30 Years”. 
Darbas turi 411 puslapių, pa
rašytas prižiūrint komitetui pro 
fesorių: Bert F. Hoselitz, Chau- 
cy D. Harris ir George B. Car- 
son. Kūrinį redagavo Benediktas 
V. Mačiuika, o atskiras jo da
lis parašė Anton W. De Porte, 
Pats Benediktas V. Mačiuika ir 

i Luitgard Wundheiler. Apžvel
giama Lietuvos plotas, terenas, 
klimatinės sąlygos, gyvuliai ir 
augalai, gamtos turtai, gyven
tojai. Antroje dalyje duodamos 

| suglaudintos istorinės žin'os, ap 
; rašomi krašto įvykiai nepriklau 
I somybės metu, apibūdinama so
vietinė ir vokiečių okupacija ir 
joje dabar susidariusi teisinė

me, Kvėdarnos valse., Tauragės

Turtu uauji} dideli sunkvežimi 
ir ap<lruuriju

<»S0 S. Tai man, Ctdcago ta, III 
Tol <lRz>«e.lalH

STATYBAI IR NAMU 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU Rt hiu 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 

LUMBER CO.
STASYS LTTW1NAS Prez 
S0S9 8<k HALSTED ST

TH. Vlcuiry •- IJ7«
Jurgis Elisonas be zoologijos! ipkainavimą ir pheku. et-

dar surasdavo laiko ir kitoms Į 
mokslo šakoms: kartu buvo ir. 
aistringas tautotyrininkas. Abi 
mokslo šakas jis mokėjo ne tik 
suderinti, bet ir sintetizuoti. 
Važinėdamas po Lietuvą ir rink

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI

KARTINU ATIDARYTA KM«ui<-n u< 
* vėl ryto IRI t vai ,uRare 
ifA’ad lepiais iki » vėl nkar

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

1 MIDLAND r
Savings and Loan „j, 

Associa+ion dįgįSfflfcc 
amsimu]

PER 40 METU 
r VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
& SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tol. U3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-’ 

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba viso namo —-kreipkitės pas 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Heyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7091 f

ASSEMBLERS
GIRIA — WOMEN

We have immediatc openings 
in our asae/nbiy depai Lment. 
Pcrmancnt work.
EXCEPTIONALLY L1GHT 

ASSEMBLY
ĄLL SIHFTS .p

5 day — Hours 8 a. m. to 
4:30 p. m.

INDUSTK1AL MOLDEI) 
PRODUCTS CO., INC. 
5201 N. AVON DALE

ROdncy 3-5700

ūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APA R ITIIS
Oaraotaoja darbą Ir dalia.

i. MIGLINAS 
Telel. — HUr.ibold 6-l03t

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS'N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Plrmftd., antrad., penktad. Ir 
AeSt. 9 v. ryto Iki 4:10 p. p.

Tračlad. 9 ryto Iki 11 o 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki • vak.

«T3J

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus ir pervežimu? 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 
IIE 7-9842

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų. Saukit* sekančisi:
3415 S. UTUAN10A AVIL, GžUCAGO, ILL.

ANTANAS VILIMASdRflflSI Teleluaa — FBootler

Dailiojo Žodžio
KONCERTAS

Skirtas įteikti DRAUGO Romano Premijai

— ĮVYKSTA —

1956 m. sausio niėn. 15 d. (sekmadienį) - 4-tų valandą pu piety
Dalyvauja:

B. Brazdžionis H. Kačinskas A. Gustaitis

DAILIOJO ŽODŽIO KONCERTO MENININKAIB

SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzie Avenue, Chicago, Illinois

.$1,000.00 romano konkursu premijos įteikimu proga atvyksta į Chicagą trys gar
sieji gražiojo lietuviško žodžio men'ninku: Brazdžionis, Kačinskas ir Gustaitis, kurie 
yra buvę Chicagoj nevieną sykį, ir jų atvykimas visada yra nepaprastas įvykis Chicagos 
kultūriniame gyvenime. Jie visada atvyksta su nauja, įdomia programa. Visada būna di
delis malonumas pasiklausyti jų poezijos, žymių dramų, ir humoro.

Tą popietį taip pat bus paskelbta kas laimi penktą lūųkstantinę, kurią dienraštis 
DRAUGAS paskyrė geriausiam romanui, parašytam |>er šiuos metus.

Neapleiskite gražią progą pasiklausyti dailiojo žodžio koncertu ir tuo pačiu paremti 
romano konkurso premijų fondą sekantiems metams.

Po programos šokiai, grojant JONUŠO orkestrui. Veiks turtingas bufetas.

Įžanga $2.00. STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS $1.00.

3E 3a
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šeštadienis, sausio 7, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfflCAGO, ILLINOIS

Notre Dame universitetas
PKOF. STEPONAS KULŲPAilM; Notre' Daine,* Ind.

J Vv
Pasibaigė, 7 metai, kai man rąnty/zjų, darbą atlieka pbofė- 

tenka £ąkbč profesoriauti gar- sor.Hi. Dėl-personalo, trukumo 
šiame JAV,'katalikų• univwąite-i jaunesnių , kursų paskaitas ten
te. Man' čia esarit tas uttiyet-ąi- ka skirta' vyresnių jų -kUrsų stu- 

, tetas padarė, ir toliau daro di-1 dentąms. Vadovybė daro ką ga-, 
delįę pažangą, vis/keldamas ąa- Ii ' nuo šių mokslo metų/profc- 
vo standartą. Jį tvarko Šv. Kry- šoriai, nebebus verčiami dirbti
žiaus kongregacija; prezidento 
(rektoriaus) pareigas eina ant
rą trimetį kun. Teodoras rfes- 
burgh, augštos kultūros ir ne

vasaros semestre,, ir gaus tą pat* 
nąetįnę algą. Tuo būdu algą pa
didinti, o vasara laisva, be al
gos. Energingesni žmonės • gali.

išsemiamos energijos asmeny-'vasarą gauti kitokio, geriau ap-1 
bė. Tik ką universitetas gavo mokamo darbo. Siekdamas pa- 
2,630,000 dolerių auką iš For-Į kelti profesūros lygį ir tą rėkia-! 
do fondo: tas faktas geriausiai: muoti, un-tas kviečia vienam-' 
pabrėžia šios mokslo įstaigos kitam semestrui pasaulinio mas

to garsenybes, mokėdamas jiem' 
žymiai didesnes algas, ligi 14, ‘ 
000 dolerių metams. Kasmet tu
rime svečius-profesorius iš viso 
pasaulio.

Vienu iš tokių ypatingų pro
fesorių un-tas pakvietė garsų'

įvertinimą!
Per 7 metus universitetas pa- 

s statė savo gražiame parke iš
tisą eilę naujų rūmų. Svarbiau
si Gamtos mokslų rūmai ir Hu
manitarinių mokslų rūmai, ku
rių vertė yra po 2,5 mil. dole- 
ri,,. Dveji bendrabučių studen- kroat’ v“ ^7.
tams pastatau istaigmgas vtei- oviii Jo sritis _ monumen. 
būtis avec-am. knygų krautu- ulio, relųanės temos. Esamos 
ve, drabužių krautuve, repre- akul tūros studijos jam ir0.
zentacinis studentų centras, bio 
loginių tyrimų institutas, jėginė, 
vandentiekio bokštas, radijo ir 
televizijos stotis. Visų rūmų sta 
tybą apmokėjo aukotojai-pra-

dė perankštos. Šią vasarą gre
ta Human:tarinių mokslų rū
mų pastatyta atskira dirbtu
vė Meštrovičiui už 75,000 dole
rių. šiuo metu atdara šio me Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Antakalnyje

Iliustracija knygos “Šv. Kazimieras’’

• Kl. Griauzdė* kompoaictja ir tie.patys, kaip A. Kalinaus-

‘p&š pit antrą-Boltavikmetl^ie redaguojamas- bibllb-
tuvoje, antrą laidą dabar davė . . . , .- r , „ , grafinis periodinis leidinys,, sus.žurnalas Muzikos Žarnos. Komp. 7 » , ... . ...z? □ 'n t-l- vlėl techmskiį sunkunių,Gpipuzdė yraljkęs Liėtuvo’

.*? < iSu V f/i?

je,. Ką'kurį laiką.* apie jį njįeko. 
,rnebuvo-girdėti, yra pagrindo ma 

' nyitį, kąd jis buvb ištremtas, bet

"VėJ išeis vasario, mėnesyje.

dabar jau yra..sugrįžęs.ir 1964T E VAS P I J U S 
. : OieUis dirigavo Dainų šventėje.

Muzikos mėgėjams yra plačiai 
žinoma šio kompozitoriaus dai
na “Alutis”.

• Okupantų kultūrinė propa
ganda Lietuvoje, šiam sezone 
Vilniaus Filharmonijos orkest
ras yra numatęs net 25 simfo
ninius koncertus ir visą eilę iš
vykų į provinciją. Koncertų pro 
yramose daug kartų minimi gar 
sūs rusai kaip Čaikovskis, Pro
kofjevas, Rimsky-Korsakovas. 
Bet visuose 25 koncertuose nu
matyta tik 8 lietuviški kūriniai

istorijoje yra pirmasis kunigus, 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveikiai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO" 
Administracijoje

2384 So. Oakler Avenne 
CHICAGO 8, ILLINOIS

mon nmkai, biznieriai, alumnai. Įnininko darbų aroda sim. 
Programą ateičiai numatyta: marmoro statulų ,r barelje.
dar du bendrabučiai ir antra.fy bei medii0 drožinių Patar. 
valgykla. Atsilieps nauji mece- čiau mūsų menininkams ir meno
natai ir 
augti...

rūmai netrūkus ims

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
, Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 

transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 
baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.

1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136
M. CESAS, patyręs auto epeciaUstaa

KRONIKA
mėgėjams aplankyti tą parodą: 

t ji bus atdara kasdien ligi sau
sį rudenį Notre Dame uni->io galę nuo 2 ligi 5 vai. po - “koning7da"iL~V“ Petrlvf- 

versitetas prabilo radijo ban- i PleU
gomis, įsitaisęs siunčiamą radi-Į Svečiai ir lankytojai 
jo ir televizijos stotį WNDU-

Universitete, ypač vasaros 
metu, vyksta įvairūs kongresai 
ir susirinkimai, būna vaidinimų 
ir koncertų. Beveik nuolat lan-

• Kazio Bradūno poezijos rin 
kinys Devynios baladės pasipuo

TV. Stotis, daugiausia, pertrans 
liuoja National Broadcasting 
Company programas, kurios, 
lygiai kaip ir kitos, nepasižymi
augštu lygiu, palaikomos ko- ko svečiai: ekskursijos, turis- 
mercinių skelbimų ir pataikau- alumnai. Futbolo žaidimų 
ja žemo išsilavinimo masėms. me^u užplūsta ligi 60,000 spor-
Universitetas žada palaipsniui 
tobulinti programas ir duoti sa
vas, įdomesnes ir kult'ūringes-

to mėgėjų. Universitetą lanko 
daug įžymybių. Prieš JAV pre- 
z'dento rinkimus abudu kandi-

čiaus aplanku, jau yra knygų 
rinkoje. Kūriniai paruošti su di
deliu talentu ir kruopštumu. Bra 
dūnas moka taip vaizdžiai kal
bėti. Pvz. jis rašo: “Palietė lū
pomis vėjas/ Pumpurus medžių 
aklus,/ Paukščių sparnai sus
kambėjo/ Į mėlyno skliauto 
stiklus”. Keliais žodžiais jis su
kuria tokį vaizdą, kurs skaity
tojui pasilieka visam laikui ne
pamirštamas. Pvz.: “Jau pas
kutinis laša laikas į karsto sie-

Ir pro tavo veido liūdną grožį/ 
Plaukia sunkūs Nemuno kran
tai”.

Autorius įstengia savo žvilgs
nį pakelti ir augščiau žemės ir 
priminti, kad “žvaigždės dan
guje sušvinta/ Ir lieja šviesą į 
aklus”. Spręsdamas gyvenimo 
prasmės problemas, autorius 
pvz. taip iškalbingai rašo apie 
skausmą: “Valandos tyros įšą
la ledo prikloton krūtinėn,/ Kol 
viršum ošiančio tvano, debesį 
sunkų praplėšus,/ Krinta vaivo
rykštės juosta kankin:o žylan
čiai galvai”. Knyga turi 141 
pusi., kainuoja $2.00. Išleido 
Lietuviškos Knygos klubas. Eines, kur:os tarnaus mokslo ir c^_a^a* Padarė mums vizitą. Per

moralės skleidimui. Televizija išleistuves birželio pradžioje vi-j sakvti iš savo kraš- a ° ’ —turi gražią ateitį, tik ji turi pa- turtae vyriauaybta ir pra- £' “ j/ "“ SmoCTUS «v«k^'Pn- ? - -u '“Z*' ‘r
kilti iš gatvės šiukšlių... Įsidė-j monės ““PU venų virpanti tink SUSlmąstytl bcJ eskant t,kroslos
mėtina smulkmena- mūsų uni- chl* ir diplomatų. Kasmet vie-. lg/es‘' Mano venų virpant, tink, Jų prasmes.
I" . , nasaulietis andovanoiamas!^/ Drasko Planct^ trauka-/ 0 • Adomo Galdiko aliejinių

piešinių paroda Feigl galerijoje 
New Yorke tęsis iki sausio 21 
dienos. Išstatyta 23 piešiniai: 
Rudens pcisažas, Rudens prie
blanda, Alėja parke, Ruduo miš 
ke, Liepsnojantis ruduo, Žiema

nas medines . Poetas taip nau- lėraščiai skaitomi lengvai, bet

versiteto tcleviz:jos antena pa-,nas pasaulietis apdovanojamas mieroti laimineo/
j___ I auksiniu Laetare medaliu 1955 LajP nonu mie£otl laimingo/puošta viršuje Madonos auksi 

ne statula!
Studentai ir profesūra

auksiniu Laetare medaliu. 1955 
mėta s toji garbė toko garsiam M"'-u: 's kibfs ranka/ J dlrv0- 
unijų vadui G. Meany | kalP tu- obuoly '

Televizijos stotį šventinant Poetui nuolat vaidenasi tėvų
žemė: “Kai kapams vidurnaktį 
lenkiesi./ Apsigobus gedulo ska 
ra,/ Mano žeme, man tu vaidi- 
niesi/ Burtininke dieviška, ge
ra,/ Kalbančia prisikėlimo žo-

IOBKOI

1956

Nežiūrint augšto mokesčio atvyko “Amerikos televizijos tė- 
daug jaunimo veržiasi į Notre vas gen- David Sarnoff, kuris 
Dame universitetą, kuris ne- s^aitė įdomią paskaitą iškilmin- 
gali patenkinti visų, pasirenka $amc posėdyje ir ta proga ga- 
tinkamesn us kandidatus: pa-Į vo Gamtos mokslų daktaro laips
reiškimų gaunama trig kart ni> nors pats prisipažino nebu-ldį/ Kapinynų vidury slaptai.../ 
tiek, kiek yra vietų klasėse irvo baigęs gimnazijos! Savaimei 
bendrabučiuose. Todėl mūsų stu aišku, viskas buvo perduodama’ 
dentai pasižymi kiek geresniu televiz'joje...
auklėjimu, ir čia jie ne vien la-j Kitas įdomus svečias-paskai-į

vinami, bet ir auklėjami. Stu- įninkąs buvo inž. A. B. Stcin-i
dentai apmoka tik trečdalį uni-'man> vicnas garsiausių tiltų sta TELEVIZIJOS FONOGRAFAI
versiteto išlaidų .kitus du treč- Rytojų, autorius kabančio tilto t:i, muc njrkdflmi £flUSit
dalius surenkama kitokiais bū-'Pr°jck^0 tarp Italijos ir Sicili-j, T. -v, . , . . i • Nemokamai mėn. pilnų, garandais: aukos, įmonės, futbolas...1 -1Os salos. Jis a skino dabar sta-i tijų — darban ir dai.vs.
Jaunimas mūšy mandagus ener tomo Nlackinac tilto konstruk- i • Nemokumai vidaus antenų ir insta 

gingas, blaivas, tik kenčia nuo cUa. per šiaurinę Michigano eže-į #00 ,r ()oiiKiau nuolaldOB u, 
menko paruošimo augštesniosio r° dalį: tą tiltą jis projektavo! tanu «• u-ievizija.
se mokyklose! > *r stato. Jis man pasakė, kad

Universitetas turi gerą pro- j° tėvai atvyko iš Lietuvos, 
fesorių kadrą, jų tarpe daug pa- inuo Gardino...
sižymėjusių mokslininkų. Jų pa ‘----- --------  ■ ----— ' ■
dėtis yra nelengva, nės priva-i p*aRKBo7aiĖ SERVICE*’ 
tus universitetas nepajėgtų mo- STATION
keti tokių atlyginimų, kaip tur- 5000 w Cermak Rrt Cicero> |JL 
tingi valstybiniai universitetai. Lietuviška gazolino stotis ir

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe

©Precin Photo Stuilio
INC.

EDVARDAS ULI8, sav.

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248)

Be to, vtnokiausi radijai, rekordu- 
virno npuialai. lempos, baterijos, da
lys ir kiti; linui; t'li'vlzijoa.

Nl OSIKIHS LIKTU VISKAS 
PATARNAVIMAS

Duon« h- {valriaa akoningn* 
balkutea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3839-41 S. IJtnanica Avė. 

Tel. CLifside 4-0376..
Prlstatoiue | visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia } visus artimuosius 

miestus.
Dėl to pramonė ar kitos įstai
gos lengvai pavilioja jaunesnį 
personalą, jų pabėga po kelio
lika kasmet. Tas gali paaiškin
ti, kad čia, ir ne tik pas mus, 
visai nėra asistentų nei labo-

automobilių aptarnavimas 
William J. Grigelaitis. sav. j

-------------- ----------- X3OC3OI

Frapk’s IV and Radio
l’AROAVIMAS IK TAISYMAS

8240 South Halsted Street
Telefonas CAliunet 5-7252

PRANAS KKUfllH IK 
PAULU S K. KNDZKI-IS

im-inr— "i

Kew soduose, Ruduo (2 pav.), 
Baltieji kalnai, Miško arka, Ru
dens medžiai, Parkas, Sezono 
pabaiga, Išbalęs ruduo, Miško 
pakrašty, Miško gilumoj, pilko
ji gamta, Vakaras, Ramus miš
kas, Miške, Monceau sodnai (Pa 
ryžius), Pavasaris juodajame 
miške, Miško pabaiga. Kaip iš 
pavadinimų matyti, mūsų tapy
tojas labiausiai pamėgęs peisa- 
žus.

• Balys Brazdžionis, gyvenąs 
Chicagoje, atlieka gražų kultū
rinį darbą filmuodamas įvairius 
svarbesnius kultūrinius paren- 
g mus. Naudoja spalvotą 16 m. 
m. filmą. Darbuojasi jau trečius 
metus ir yra sunaudojęs apie 
2.500 pėdų filmą. Yra susidariu
si judomųjų paveikslų dviejų 
valandų programa, kurią jis ro
dė Kcnoshojc, o taipgi Chicago
je — šaulių parengime.

bk. . /soc::
NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRI,' ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali rainiai sėdėti Ir naktimis
miegoti, nes ji; užs'senčjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
UEOUUO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jfisi; skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ja taipgi nuo skali-1 
džii; nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos VSOKIA- 
S1H. Taipgi pašalina, peršėjimų, ligos 
\adinainos ATUI.ETE’S EOOT. su
stabdo džiovinimą odos Ir perpljšimų 
tarppiršėių. Yra tinkamu vartoti nuo 
džiūstanėios. suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
širmio skaudus išbėrimas nuo vysty- 

i kili. Ji yra gera gyduolė nuo iš- 
l viršinių odos ligų. I.o
j gulo Ointment yra 
' parduodama po 76 
' et.., $1.25. ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi 
ragoj ir apylinkėse —
Mil'vaukec, Wlso..f}a 
ry. Ind.lr Detrolt, Mi- 
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order i

LEGULO. Department D.
6IK YY. Eddy 8t. Chicago 34.1U.

CONRAD'AS FOTOGRAFAS
, (LIETUVIS)

Modemiškai įreng
ta vieta įvairioms 
rmotrankomB. Spo- 
eialybe — vestnvoa. 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. 8«žiain- 
gai ir gražiai atlie
kamas darbas.

414 West 63rd Street
Tel. ENg. 4 5?83 arba BNg. 4-6840

KNYGA.
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS
Didelė f/ioltivifikoB buities Jmv'-'a, 

išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir impaprastAi palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinya, 
4d4 psl. Kaina

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRAUGAS 

233» So. Oaltley Avė.,

Chicago 8, I1L

i elevizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 
J. (i. TELEV1KION COMPANY 

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

JONAS GRADINSKAS

AND IJŽAN 
ASS’N

2555 YVEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletkieivicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kėši įjojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnausimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

C RAN E SA VI N GS

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

J

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SK0UN1M0
B-VIŲ LYGOS, KŲRIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos llii $10,000.00

IR
Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN A$$N.
6234 S, Westem Avė. Chicago 36, III.

GRANE SAVINOS & LOAN AOSN.
2555 W. 47th St. Chicago 3$, UL

DISYRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU.

GARSIAKALBIŲ SISTEMA < Public Addrcdp System) išnuomavimui

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAI l’MvITI, lAllt'IAI. U’I'IIAI S|<M SHt.OIHt.O'MI |SI«1(I( Ml:. .<1 h«d .11 N, As. N Al JAI l’AlHllISTAS l>l VIIM A IMS l * PAII, II* IM EM MES- 
lt SASHAIIAS. KITI lAt l’AMtl SKMtlAI: OPCIONAI,. ROKI H. KAIf.„j, VAhjll.ll srmiiai. I.Al,ITI. TAI l*A II III l’EK I .AIŠKI S. }SU- 
l AII’AKI I i: ImUAIOAs IšKIIČ I\\ I Č EKIUS III AUAIOKA.AT A |S(>KIAl s,,|S RIJAS, Vf .l.H I PATAKMAVIMA* NAIMAMK. IAKEICIAM III 
PAIIIM OI»AVI A Al,IRMOS ROM s. NAMU RAŠKOMAS 1*1111.1A A.M IAI SI OM syi.VUOM. SIZIAOT M CSV Al KATĄ IHVIDEMJ.} III KITAS IX- 
EOllMAtl.lAS PAŠAUKIT — «.1 U>\ I II11,1, »-7375.

— i I 1’IK.M. Ii A AL
CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WEST{RH AVĖ.

» VAL.t AM ILMJ IK I’EMvT. 0 Iki J VAK.; KIT. l» IKI H vii. tuk.: Treč. IM,AJIVTA A IS> IUES.Ju AUŠT. # IKI 2 POPIET

t.,,* 4
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Anekdotai ir pavyzdžiai 
kalbėtojams

Paskaitininkams, mokyto- anų brangakmenių bejieškoda- 
jams, pamokslininkams, o ir mas, dailininkas atsakė: “Kai 
laikraštin'nkams dažnai naudin perilgai dirbu teptuku ir mano 
ga pagalba būna geras anekdo- • spalvų pa.iaut'mas atbunka, aš 
tas. tikrovės pavyzdys, taiklus ( žvelgiu j šiuos gražiuosius brang 
palyginimas. Šioje srityje nau-, akmenius ir manasis spalvų pa
jausiu leidiniu galima suminėti 
Say It With Stories, išleista Jo- 
seph F. Wagner, Ine., New Yor- 
ke. Rinkinys turi 189 pusi., pa
vyzdžiai ir anekdotai sudėstvti 
alfabetine tvarka pagal turinį. 
Autorius — kapucinų vienuolis 
kun. Cyprian Ttuss. Pirmojo

jautimas atgyja”. Taip mes tu
rime atgaivinti savo vertybių 
paiautimą žvilgsniu j Kristų.

Šiame rink nyį2 yra įdomių 
informacijų. Pvz. mes sužinome, 
kad regėjimo netekę buvusieji 
I Pasaulinio k iro veteranai, kas 
met daro piligrimų kelionę į

Pasaulinio karo metu jis buvo Montmartre. Mišias jiems laiko 
britų aviatorius Prancūzijoje. ‘ aklas kunigas, pamokslą sako
Vėliau dėstė anglų kalbą ir is
toriją Liverpoolv. Įstojęs į ka
pucinus dar gilino filosofijos 
studijas Romoje, tada pats dės
tė filosofiją Anglijoje, o nuo 
1935 m. gyvena JAV-re važinė
damas su paskaitomis, pamoks
lai ir prakalbomis per radiją.

ta'pgi neregys. Ir vargoninkas 
— aklasis. Visi su atsidavimu 
jieško altoriuje įkvėpimo nešti 
sunkią neregio dalią.

Gausu humoro

Knygoje taipgi gausu humo
ro. Pvz. kai jaunas Dovydas 
Lloyd George sakė savo politi-Į 

Re'kia prinažinti. kad dauge- nę Cardiffe. jį nuolat per
ils štamo leidiny duodamu pa- traukinėjo viena įkyri .moteris.

Ji netgi šūktelėjo:vyzdžiu ir anekdotų, sekantiems 
tos srities literatūra, nėra nau
ji, visa iu eilė ne taip jau la
bai pas'žvmi sąmoju ar svaru
mu, gaila, kad kaikurie iš ių 
nuasmeninti; būtų daug įspū
dingiau. jei vieton žodžių “vie
nas mokslininkas” būtų padė
tas jo vardas.

Nuoširdūs žodžiai apie 

didžiuosius

Tačiau iš kitos pusės šioje 
knygoje randame visą eįlę įdo
mių smulkmenų apie tokius kul
tūrines viršūnes pasiekusius as
menis, kaip Michelangelo. Men- 
delsohn. Pasteur, Beethoven, 
Shaw ir daug kitų. Yra gana 
gausiai naujų įvykių ir anek
dotų iš II Pasaulinio karo. Dau 
gelyje paduodamų posmų spindi 
gilus nuoširdumas. Pvz. cituo
jamas een. MacArthur pareiš
kimas “New York Times”:

— Savo profesija aš esu ka
rys ir tuo didžiuojuosi. Tačiau

— Jeigu aš būčiau tavo žmo
na, aš įduočiau tau nuodų.

Llovd George atsakė:
— O jeigu aš būčiau jūsų vy

ras, aš juos mielai paimčiau...
Arba — kitas humoristinis 

dalykėlis: Shaw turėjo tokią su
rūgusią žmoną. Kartą, Fūtingą 

1 vakarą, grįždamas iš darbo, vos 
peržengė namu slenkstį, kai bo
ba pradėjo plūsti :

— Lauk iš čia, kvaily... Ar ne 
matai, kad tik išvaškavau grin
dis, o tu stovi kai nuo apsiaus
to varva vanduo ir nuo batų 
tyška purvas, o aš čia vergau
ti turiu visa diena šveisdama!...

Staiga ji pastebėjo, kad vy
ras ant rankovės turi juodą 
raikštį.

— Na, o kam čia tą dabar 
nešioji ?

A. Tamošaitienė Kilimas

Plastinių medžiagų paroda Vokietijoje
Duesseldorfe įvyko plastinių svarbių atsparių mašinų dalių, 

medžiagų paroda, kurį turėjo pavyzdžiui dantračių gamybai, 
didelį pasisekimą. Iš visos Va- Chemikai tikisi, kad ateity 
karų Vokietijos buvo išstatyti dirbtinos medžiagos užvaldys pa 
dirbtinų medžiagų pavyzdžiai, saulj ir išstums iš apyvartos 
pripažinti ko geriausiais ir prak- natūrales medžiagas — medį, 0- 
tiškiausiai. Kaip žinome, plasti- dą, gumą, geležį ir keramiką, 
nių medžiagų gaminimo proce- gį tendencija jau aiškėja ir da- 
sai daugumoje laikomi paslap- bar, pvz. plastiniai vandens 
ty, ju sąstatas žymimas chemi- vamzdžiai, vandeniui užšalus, 
nėmis sudėtingomis formulėmis: nesprogsta. Iš plastinių medžią - 
ne specialistams tiesiog miškas, gų pagaminti laiveliai pasižymi

Vakarų Vokietijos cheminė lengvumu ir nereikalauja atski- 
pramonė vėliausiai buvo atleis- ras dalis sujungti vinimis. Pa-

— Nešioju gedulą dėl tavo pir ta nuo kontrolės. Dabar fabri- gaminti baldai atsparūs ugniai, 
mojo vyro. Man taip <?aila, kad kantai investavo didelius kapi- elegantiškos formos. Žaislai spal 
jis mirė.... — atšovė Shavv. italus; plastinių medžiagų garny- vingi, higieniški. Indai nedūžtą, 

Arba dar vienas: išsiblaškęs ba eina pilnu tempu. Kaikurie kas ypač svarbu temperamentin 
fabrikai nespėja patenkinti pa- goms šeimininkėms. Mašinų plas 
klausos. Kartais viena ir ta pa- tinėse dalyse ir motoruose iš

vengiama triukšmo ir nemalo-

eš daug labiau didžuo juosi tuo,, profesorius niekaip negalėjo su
kad esu tėvas Karys griauna, 
kad galėtų vėl statyti, gi tėvas 
tik stato, niekad negriaudamas. 
Vienas neša mirties galimybes, 
kitas dvelkia tvėrimu ir gyve
nimu, ir kai mirties ordos yra 
galingos, gyvybės batalionai — 
dar stipresni. Aš turiu viltį, 
kad tada, kai būsiu amžinybėn 
pasitraukęs, mano sūnus mane 
prisimins ne iš kovų, o esantį 
namuose, kartojant mūsų pap
rasčiausi kasdienę maldą: “Tė
ve mūsų, kurs esi Danguje...”

Daugiau vaizdumo ir 

informacijos

Autoriaus paduodamuose da
lykuose yra daug vaizdumo. 
Pvz. pusi. 70 rašoma:

— Vienas dailininkas kartą 
išjieškojo visą pasaulį, kol jis 
rad0 rubinus, raudonus, kaip 
ryto saulė, — safirus mėlynus, 
kaip Italijos dangus ir smarag
dus žalius, kaip pavasario žolė. 
Kai jis buvo paklaustas — ko
dėl pašventė tiek vargo ir lėšų,

rasti savo bileto konduktoriui.
— Nesirūpinkite, — ramino ! ti medžiaga tinka ir perlono siū

jį konduktorius. — Juk iūs esą- lų (moterį} kojinėms) ir labai 
te dr. Mulholland iš Chicagos Į _________________________
universiteto, ar ne? Jūs atsių- PADEKIME ARTIMIESIEMS 
site biletą geležinkelių bendro
vei, kai surasite.

— Aš ne tuo rūpinuosi, — at
siliepė profesorius. — Aš turiu 
surasti biletą, kad pamatyčiau, 
kur važiuoju... — J. Pr.

nių garsų. Kitur vėl iš plastinių

medžiagų pagaminti daiktai pa
sižymi atsparumu šalčiui arba1 
karščiui, jau nekalbant, kad jie, 
yra dailūs ir žymiai pigesni. Šie 
ir kiti pliusai nulėmė parodos 
pasisekimą. Paroda buvo gau
siai lankoma: tarp dalyvių 50% 
sudarė užsieniečiai.

Labai įvairūs ir gausūs plas
tinių medžiagų pavadinimai: re- 
sopal, aminonlast, phenoplast, 
silopren, novodur, cellidor, teo- 
lonit ir t.t.

Viena cheminė firma gamina 
iš plastinės putų medžiagos “mol 
topren” pagalvius ir matracus. 
Geležinkelių vagono sienos pjū
vis rodo tokį “iųoltopreno” pri
taikymą : vagono siena sudaryta 
iš dviejų plonų metalinių plokš
telių. Tarp jų tuštuma užpildy
ta sukietėjusiu moltoprenu. ku
ris buvo paprastu būdu įpurkš
tas: tokie vagonai lengvesni ir 
užlaiko šilumą. Automobilių ga
myboje šis būdas pritaikomas 

, nuliejant išsyk karrosseri.
i Plastinių medžiagų dirbiniai 
visur pradeda užkariauti rinką, 
išskyrus tik porcelaną ir odą, 
kurie dėl tų medžiagų savybių 
visados turės pirmenybę. Tačiau 
ir dabar odos dirbinių pagami- 
ma daugiau kaip 80% iš plasti
nės medžiagos.

Dalinai dėl žaliavų trūkumo
Vokieti ja visada buvo linkusi pa 
keisti jas vykusiais “ersacais”. 
Plastinių medžiagų gamyboje 
Vakarų Vokietija dabar užima 
antrą vietą pasaulyje.

STASYS METRIKIS 
Savininkas ir krautuvės

įsteigėjas

Vertingos knygos
Christoferių sąjūdis paskelbė 

geriausiomis šio meto knygomis 
šias: Anne Morrovv Lindbergh 
“Gift from the Sea”. Gailos Ro

mulo “Crusade in Asia”, John 
A. Schindler "How to Live 365 
Days a Year” ir Marion Shee- 
han "The Spiritual Woman, Tini 
stee of the Future”.

Mes siunčiame apdraustus siuntinius į LIETUVĄ, Ukrajiną, 
Rusiją, Baltgudiją, Lenkiją ir Pabaltijos Kraštus.

J KAM i E N S Kl
J ANIQUE TRADING COMPANY

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EM’ORTO FIRMA.

2314 VV. Chicago Avė., netoli Oakley Avė., Chicago 22, IU. 
Telefonas — BRunsuick 8-6780.

Persiuntimo tr muitų mokesčiai apmokanti mūsų Įstaigoj. fteimoo 
tčvynčje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite Į mūsų Įstaigų

dvi informacijų ir kabiarusėių.
{staiga atidaryta kasdien, ieštad. ir srkmad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

The Photographer To z

LOVELY BRIDES Everywhere
r

home of 
MODER N 

photography

Cou»u by Uarth»

PCRTRAITS • CANDIDS
3213 S. Morgan St YArds 7-5858

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
T8xų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus Į kunigus. TSval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe;
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokttSs po Paneles Švenčiausios včllava; 
stokite Į T8vų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novtcių vedčjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigSte, kiek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laifikų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus Į brolius, kurie 

dirbtų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, rafltlnCse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami mokų kokĮ amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jčgaa, gyvenimų Ir sveikatų Dievui Ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novloljato vedėju; 
pažymėkite amžių, sveikatos stov) ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčię Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA. 
Kiekviena Nekmariien’ nuo 

1:30 Iki 2:00 vai. p. p.
U STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE

Visata reikalais krelpkltOs Rluo adre 
•u: UTHUANIAN CATHOLIC HOUF. 
Radi o Statlon WLOA. Braddock. Pa

LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus iš katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
,8:30—6:30 vai.

PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 

CHICAGO, ILL.
Tel. CRauford 7-2126

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNĖNAS

<1402 8. Falrfleld Avė., Ghicago 2® 
t*-člaa augfttas. durve po kairei, art!
68-čioe gatvAa Ir Callfoinla Avė.) 

duoda tremtinys prlež karų baigęs
Čikagos universitetą.

f dol. 25 et. vai. — privačios.
VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Pikniku Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

AUDYKLA JUOSTA
Sav. KazyH Prišmantas 

1805 West 46 Street 

Chlcago 9, UI.

Įpratimas taupyti reguliariai yra tikras 

kelias į finansinį saugumą. Pradėkite h
taupyti pas Drovers šiandien — pra

dedant su $3 arba daugiau. Jūsų są

skaita apdrausta iki $10,000.

yra lengva Bendradarbiauti su DROVERS

Drovers Banks
47di Sreat A Ashland Avnv YArds 7-7000 

Since 1883

Telef: LAfayette S-SOM 
Gamina jausta*. lakdina, Jnoatelea 
pagalves vardinių, gimimo tr kitų 
progų dovanoms. Taip pat galimo 
gauti Ir knvgu-

Jau virš 15 mėty sąžinin
gai patarnauja lietu
viams, parūpindami švie
žius jr skanius produktus. 
Todėl geriausi žmonės - 
kaip eiliniai, taip ir pro
fesionalai — iš arti ir toli 
lanko

METRIKOJ 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVĖ
1804 Wesl 471h Str.

Arti Wood Str. 

Chicago 9, Illinois 
Telef. Yflrds 7-8393

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 
VALGIŲ BŪSTINE

2<>:>()“<:><>oc":'00OOOO0ŪOOOOOO<MX;OOO<X><H>0<XX>0<XKKKXX>0O0(XXX)

K.GASIŪNAS„oZXu
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš {vairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia gavo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329
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NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldas, automobilius 

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

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDINO COMPANY

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY
FTREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MA8HACHU8ETT8 FIRE A MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE IN8URANCE COMPANY
PF.ARL A8SURANCE COMPANY 
RFLIANCE INSURANCE COMPANY

UNTVEP.HAL INSURANCE COMPANY
VVFSTERN FIRE INSURANCE COMPANY 

WE8TERN CASITALTY A 8URETY COMPANY
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervrriten’’

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

Telefonas CEntral 6-6206

J?

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidalytas per visą naktį. 

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 471h Si., Tel. U 3-9670

"TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO;
jie jas atidengia. Jie dalykas 

parodo aiškioje dienos Švieso

je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo

te, jie atrodė neaiSkūs.

Mistikuotojai dalykus ap

traukia tamsos ir paslapties 

skraiste. Ir kai Jūs juos iSaiS 

kiną t, pasirodo tik lėkštumą.”

O. K. CHESTERTON

,ii.i i:
įsigykite KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC knygų apie Iv. Jono Ap- 

retfkimų, su VyiL V. Padobldo pratartim ir A. Beniui iliiutrarij«n». Vbrielb 
dail. R. Viesule. 406 ir XIV paL, kaina $3.30. Liet. Knygos Klubo leidiny*.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE

“DRAUGAS” ”34 SoM,h
zzzxz33czxzxxxzzzxzxz3 C h i c a g o 8, Illinois
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Dirbtiniai mėnuliai ir kelionė j erdvę
• DR. R. ZAEVBAS, Washington, D. C.

Neseniai buvo paskelbta, kad prie tokio mažo greičioį. kelionė v’sokios radioaeijos, einančios 
John Ę. Ha’gen yra paskirtas nebūtų atlikto tieBia linija, o 'g caulėš. Būtų lėgistruojaina ir 
Gynybos departamento “Pro- spiraline kreive. Kuo didesnis auroros veikimas ir kita.
ject Vanguard” direktoriumi, greitis tuo patogesnė kelionė į 
Pagal, tą projektą numatoma erdvę, 
per porą metų paleisti dešimtį 
žmogaus gamintų męnujių apie* 

to direktorius Ha-!
Erdvių nuotoliai

Šis satelitas suktųsi apie žęmę 
pereidamas per abu politi, todėl 
jo vienas šonas' būtų visą laiką 
atsuktaš.-į Saulę, antrasis nuo

L • • j 'iii v • »’» ’ f—-y*—r' liautu vis pro nauias aemesi?a- yra įsigijęs daktaro laipsnj Ge- būtent 35,000,000 mylių, tai ke- viršiaus viet2ts, todėl stebėtojų 
orgetovvn universitete Washmg iįQnė greičiu ,i;ooo. niylių per tinklas -būtų organizuotos ant
tone. Tai dar,-palyginti, jaunas valandą truktų 4 — 5 metus./ : gemA„ naviršiaus Visi apa- 
žmogus, neturi net 50 metų. Dir Saulę! pasiekti reikėtų 12 metų. ra.„ • regįJruoiami duomenys 
ba Laivyno Tyrimų laboratori- Artimiausia žvaigždė — Alpha Woj būtų siunčiami radijo 
jose .r taip pat yra Georgetown Centauri _ yra 25,000,000,000. ban is žemin. Po Ueleto die.
„mve,s,tet„ .. ---------- 000 mylių atstumo. Čia paminė- „„ S„ors h. labai retai atmosfe.

tu greičiu važiuojant praverstų raį trukjant jo kelionę, jo grei
ti niversiteto vienu iš astronomi 
jos profesorių (taipgi vienas ir 
iš čia rašančio buvusių profe
sorių).

Raketos ir dirbtiniai satelitai
Sukonstruavimas raketų pa

darė revoliuciją. Šiandien rake
tos pasiekia 150 mylių ir augš- 
čiau. Tačiau jos tepasilieka ta
me augštyje labai trumpą laiką,

I

ir reta atmosfera jį prilaikytų, visai beorėje erdvėje.. Čia mi-vę. Netgi raketų specialistas W. Išvidinė akis— Dvasios Akis 
Jo varymui reikėtų paimti ne- nimi reikalingi greičiai žmogaus voų Braun mano, kad ir visiems 1 — įžvelgia permanentinę’ formą,
maža kuro, kas gerokai padidin- organizmui pergyventi irgi yra sutartinai dirbant dar reikėtų idėją, kurios nepažįsta pasikeiti-
tų jo svorį. Jį valdytų ir aptar- labai dideli. F. A. Hitchcock ir kokios 15 metų, kad žmonės ga- me ar mirties. ,
nautų jame skrendąs žmogus. Heinz Haber nagrinėja plačiau lėtų bandyti keliauti į erdvę.
Po kelionės jis nusileistų nesu- tuos klausimus ir jie mano, kad Taigi, kaip matome, satelitų pa
dusęs. žemėn.. Šitoks satelitas- nėra negalima nugalėti tas kliū .leidimo klausimas yra visai pri- 
IČktųvas, būtų- naudingas tuo, tis. Betgi tų kliūčių yra daug: artėjęs, gi satelito su žmogumi

— V. J. Budrikas

40C30I -UOLuJl

kad rekorduojami-dalykai nerei-. deguonis kvėpavimui, spaudi- 
kėtų perduoti radijo baųgomis, mas, šviesa, svorio netekimas, 
bet galėtų būti.'“patvežti atgėl^satelito įkaitimas, saulės ir.kos 
žemėn ant foto plokštelių ir re- minių spindulių radiacijos, per- 
kortįąvimo juostelių, Uip ‘pat didėlis greitis ir kitos..
.sdgrtžtų;ir,‘pątyš'^instrumentai,/ / H. /• . z.,
ir j4 daugiau Kukų galima pa'iirti /S į.fc'
ti. Be 'įeitų dalykų duotų nema- kinAl’ Amerikos vyriausybė ■ ne-’ 
žai -žinių ir-apie atmosferos ^*ren&ia tuojau pradėti bandy- 
struktūrą, kadangi jis skrietų nių dėl žmogaus kelionės į erd- 
mažėsniame augštyje.> Gi kos- ~7~~~■ 1 y'.~. 1■■ =
miniai spinduliai ir saulės radia
cija būtų atmosferos kiek blo
kuoti, bet foto plokštelės duotų 

geresnius rezultatus,

paleidimo klausimas " dar neiš
spręstos.

visvien
negu radijo s ųstuvas. Augščiau 
skriejančiam satelitui mažai be
lieka atmosferos Užkirsti spin-

i , . . , , - . duliavimo praėjimą. Iš jo taipTaigi tolimesnių kelionių to- sudegtų, nepasiekdamas žemes, pa(. būtų matuojama geografinis|

trys milionai metų kol ją pa
siektų mūsų pasiųstasis erdvių 
laivas.

tis sumažėtų ir jis pradėtų slink 
ti žemyn. Tirštėjant atmosfe
rai trintis ddėtų ir jis įkaitęs

KOKIA YRA

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

S-OPH.IE BARČUS
Rknio PHOGRAMR ‘

iš WOES stoties — Ranga 1390 
NUO PIRMA 1>. IKI PENKTAD.

„ 4 8:46. Iki 9:30 vai. ryte 
, ftESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMA DIENNIO vak. nuo 7—8 v.

SEKAU. S:30—»:»O v. r. iš stoties 
WOPA — 1490 kil.

Cbtcago 29 111 HEmlock 4-2413
7121 So ROCKVVKLL, 8T.

kiu ar panašiu greičiu tenka 
ats'sakyti. Šitokioms kelionėms 
atlikti ir yra taikomas šviesos 
greitis, tai yra didžiausias gam

kaip dauguma meteorų. Kaip

todėl galima atlikti t'k labai toje žinomas greitis 670,000,000 
trumpas observacijas. Bet ir iš ( mylių per valandą (186,000 my-
tų labai trumpų observaeijų yra 
labai daug kas mokslui laimė
to. Norint turėti išsamesnius 
stebėjimus, iškyla gyvas reika
las dirbtinių satelitų, kuriems 
iškelti irgi reikalingos raketos.

lių per sekundę), šituo greičiu 
artimiausią žvaigždę galima bū
tų pasiekti per 4.2 metus.

Iš šios mažos iliustracijos ma
tyti, kad tuo tarpu netgi kelio
nė į Marsą ar mėnulį sunku 
įvykdyti dėl grynai techniškų

TeJei. REpublic 7-ooo3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS

Visų rūšių namų apšildyme 
sistemos įvedimas, perdirtri- 

s it p&taiti maA itaisyma* . 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.T
Atstovas

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-796P

==3OE3OE==3OC3OX=;

rlimAijsrr^
r>r 1$ TOLI IR ARTI •'■J

NAUJI DIDELI TEOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYK IRAHK/AI 
ILSU METU PATYRIMAS-PI6US IRSĄŽJMR6AS PATARNAV/NAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok'5’92CS

Ar valkas paliegęs, įiejudrys, piktas? Ne-Į 
vaifco ar nemiega? Gydytojas žino, kad 
šis nusilpimas gali būti nuo įvairių prie- 

Tikroji priežastis dažnai gali būti 
istaltinis sulietėjimas pasekmėje blogo 

įpročio ar dietos, šiuo atveju "Gomozo" 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptų, gaunamuose vaistuose*, Dr. Peter’s 
‘•Gomozo” sustatė yra keletas mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusį skrandį; 2) atleidžia vidurių 
išpūtimo skausmus; 3) suteikia neskubi
nant} palengvinimų nuo sukietėjusių vidu
rių, kurie yra priežastim aukščiau išvar. 
dintų simptomų, švelnus. G«*4B skonio. Iš
parduota virš 20,,000,000 boukų. Avimos 
dydžio honka $1.65 vaistinėse. Bandykite 
Dr. Peter’s “Gomozo”... absoliutiškai nie
kas kitas taip nepagelbės.

ItdlftS G. Partil siūlo juos Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1
leisti nnn Andn knlnu ani^ 1^'už 11 oz- bo,lk* (fMJ jQsų vardu* adresu) įeibu nuo Anau Kainų apie ±o, ;lllo iUįresli: gomozo, Dept. «7i-25 
000 pėdų augščio, tai apie pusę 4541 Havenswood Avė., Chicago 

visos atmosferos mases būtų;__

plotis ir ilgis, žemės trauka, su-i
žinoma, meteorų krinta gausy- oeeanografijos____
bes ,r t,k nepaprastai mažas mol ijos klausiraai būtų tai 
kiekis jų nespėja sudegti kol, įtrauku . ^ėjimo planą 

i Keliama mintis, kad vienos

ir seis

pasiekia žemę.

Erdvių lėktuvas
Šią vasarą pasaulio aeronau

tų konferencija įvyko Kopenha
goje, kur be kitų svarstyta ga
limybė paleisti dirbtinius sate
litus Tarptautinių Geografinių 
metų proga 1957 — 1958 m.

ar kitos rūšies satelitus reikia 
paleisti nuo augščiaųsių kalnų.

sssras
Kelionė į erdves 

Tarplanetinė kelionė ir kelio
nės per žvaigždynus klausimas dirbtinius satelitus suktis apie ir Amerikos raketų draugiją,
daug anksč au yra studijuotas. žemę nedideliame atstume. Ga- patiekė projektą pus’au satelito- - ------ -------------------- —
Mėnulių įr pusiau mėnulių-pu- vus patirtį iš satelitų paleidimo, pusiau lėktuvo paleidimo kėliau Į moSus la e tas ent į 12 mylių a44a «3kd tTREEi
siau lėktuvų klausimas yralyg daUg ko būtų galima pasimoky- ti apie žemę 80 mylių augštyje. auSšti turėtų jaustis kaipf m s-. 
ir dalis problemos kelionės į įj( kaįp paieįsti pirmąjį sviedinį Toks pusiau lėktuvas galėtų
erdvę arba pirmieji žingsniai 
kelionės į erdvę. Dėl šios prie
žasties pirmiausia panagrinėkim 
galimybes iškeliauti iš šios že
mės. Kiekviena kelionė į erdvę į “inoma visuomenei.

kliūčių. Tačiau dabar jau yra Krafft Ehricke, atstovaudamas 
visai realios galimybės paleisti Amerikos aeronautikų draugiją

ir į mėnulį. Tikruosius projektus skrieti 17,000 mylių į valandą 
dirbtin’ų mėnulių, kuriems ir greičiu nekrisdamas, nes nors 
Dr. Hagen vadovauja, dengia
paslaptys ir apie juos mažai kas

jau žemiau.
Žmogaus kelionė į erdves

Kaip būtų su žmogaus kelio
ne į 80 ar 190 mylių augštį?

i
GUDAUSKŲ

BEVERLV HILUS GELINYCIA
terliauslos gCIfta ^4, veatuvtų, ban k 
U. taldotuvlu 'r ktt.. papuoAlmu

’Rospt.
^..ęs-rsaj i VUS5

«s.

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI "

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BKpubtte 7*8600 — 7-8601 Automobiliama vieta 

Tiems, kuris ryrena kltoss miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

//=

surišta su išlėkimu iš žemes 
traukos lauko. Ankstyvesni pla
nai fouyo labai sunku įvykdyti, 
nes nebuvo ž’nomos palaipsninės 
raketos ir branduolinių reakci
jų pagaminama energija. Varto
jant momentalinį iššovimą rei
kėtų, kad kūnas būtų iššauna
mas bent 25,000 mylių per va 
landą greičiu, tada tik jis ga

Dviejų rūsių satelitai

Iš viešai paskelbtų bendrais 
bruožais projektų yra žinomi 
dvejopo tipo: vienas grynai be 
žmogaus, o kitas žmogaus val
domas pusiau satelitas, pusiau 
lėktuvas.

Prof. S. F. Springer suprojek
tuotas satelitas “Mouse”, kuris

(hTfį) 

R&DIOSU
I (lempos-dalys-baterijos) į
/v TAISYMAS^ 
įnamuosedirbtuvėse

—100% —
QĄ R ant D a

lėtų atsisveikinti su žeme ir iš- kaštuotų apie milioną dolerių.
<CA] [GEI

keliauti į erdvę. į Jis svertų 100 svarų; būtų iš-
M'ėnulio atstumas nuo žemės keltas į 190 mylių augštį virš 

yra apie 239,000 mylių. Jeigu žemės paviršiaus pagelba tr’jų 
skaityti, kad iš žemės siunčiamo 'viena po kitos veikiančių rake- 
objekto vidutinis greitis tokioje tų. Jo sukimosi greitis būtų 
kelionėje būtų 1,000 mylių per 17,000 mylių per valandą, apsi- 
valandą, tai mėnulį galėtų pa- suktų apie žemę maždaug per 
siekti per 10 dienų. Faktiškai pusantros valandos. Jame būtų 
kelionė truktų kiek ilgiau, nes įtaisyti instrumentai stebėjimui

lAi-Dom
Į LLU TELEVIS10N
|(sav. inž. A. Semėnas) 
3130S.Hal5ted-DA6-6987j

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 
dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%. 

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

Turtas virs.................................. ... $55,000,000.00

Atsargos Fondas........................$4,500,000.00

OHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Fedetal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštąd. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

68(2 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

STANDARD FEDERAL SAVINGS

NOW...

1956
Chrisfmas Savings

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

[fĮjį 4192 ARCHFR AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginio 7-1141

Z

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4505 07 South Hermitage Avenue

Tel. Yfl 7-1741-2 ii Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

laimingieji, kurie 1955 m. prisidėjo prie mūsų Kalėdų Klubo—Christ- 
maft Club, lapkričio menes} gavo čekius. Prisidėkite prie mūsų 1956 m. 
Christmas Club ŠIANDIEN! Geriausieji linkėjimai ateinantiems 
metams!

Universal Savings s
1809 So Halsted Street « Chicago 8, 111. • HAyuuu-ket 1-2028

d Loan 
Association

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandu Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 D- 1

Į šį setą įeina lova. dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite Į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711

Felix Raudonis, aav. Ir mcnadžerls 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 Ikt 4:10.

PIRKITE TIESIOG NUO 
HS. NELSON

- SAVLNTNKt) _

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO. 

3114 West llllh Stresi
Vienai blokas ano kapinių.

DidilansiM paminklam! plaa« 
pasirinkimai nueita.

Teki. CEdarciest 3-6335

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambubmsų patarna- turime koplyčia*
irimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite o visose Chicagos ii 

Roselando dalyse ir
mua. tuojau patarnaujame

MTARAS M. PHILLIPS
įS307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
,6M W«t ĮBU) STKECT M. SEde, &47U

ALFREDAS VANCE
,177 WOODSEDE R<L, Rlverside, IR. TeL OLympie 2-3243

POVILAS J. RIDIKAS
,MM 8. HAJLSTEP STREET Teiephone T Aida 7-1.11

LEONARDflSF.BUKAUSICAS ‘
10821 S. MICUIGAN AVĖ. Tel. COuunodora 4-2228

1URŠIS F. RUDMIH
8319 S. UTDAMCA AVĖ. T-l. VArda 7-lltt.lia.

PETRAS BIELIŪKAS
'4348 8. CAUFORNIA AVENUE Tel. LAfayette 8-3572

VASAITIS — BUTKUS
1446 South 66th AVK, CICERO, ILL. Tel. OL/mplo 2-lOtt

IlGMUKDTzUDYKrzlmYCKr
1646 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
'2424 W. 6»th STREET REpublic 7-1213
(2314 W. 23rd PLACE Vlrglnia 7-6672
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Lietuvybės išlaikymas ir kultūros 
ugdymas

“Visuomenė turėtų susirūpinti..."
J. KREIVĖNAS, Kultūros fondo valdybos pirmininkas

Visuomenė turėtų susirūpinti, kitokia tėvynę ir dabartį prime- 
šiais žodžiais dažno laikraš- nančia medžiaga. KP priemonė-

čio korespondentas paremia ko
kio nors talento likimą, kultū
rinių palikimų pūstijimą, apleis
tas lietuvių tautinės reprezen- 
tac!jos sritis ir t.t. Žmonės pa
skaito tokius pagraudenimus, 
apleistųjų reikalų pasigaili ir... 
pamiršta.

Kultūros Fondas yra ta Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
suorganizuota įstaiga, kurion 
teisėtai turi nukrypti sugesti
jos “v'suomenė turėtų susirū
pinti”. Kultūros fondas yra lie
tuviškos kultūros likimu susirū
pinusių žmonių organizacija. 
KF taryba — vyriausias šios or
ganizacijos reikalų sprendėjas 
— yra sudaryta iš žinomų kul- 
tūrin'nkų, plačiai lietuvių gyve
nime pasireiškusių. Taryba tu-

kūrybingi metai neturėtų su
laukti nei KF premijos.

K F turi remti istorinės me
džiagos rinkimą ir reg'stravimą. 1 
Turi būti centralizuotos iinica 
apie privač'us archyvus bei kny
gynus. Turi būti rūpinamasi, 
kad tie archyvai ir knygynai n?- 
sunyktų sav ninkams be tinka
mų įpėdinių mirus.

KF turi rūpintis ir remti ug
dymą naujų, Vetuvių kultūrai 
tarnauiančių talentų.

KF turi pasirūpinti, kad bū
tų renkama medžiaga ir stu
dijuojamas dabartinės Lietuvos 
gyvenmas, jo reiškiniai ir iš 
patirties pasidarytos tinkamos 
išvados.

Be abejo, daugelį uždavinių 
KFondui padiktuos bėgantis 
gyvenimas.

Progi-amos vykdymas kasmet 
pareikalaus daug tūkstantinių

mis turi prie šio darbo būti trau 
k'ami rašytojai, dailininkai, mu- 
zikai, teatralai ir t.t.

Šios rūšies veikla turi būti 
skatinama lenktyniavimu, įvai
riais atžymėjimais ir net premi
jomis. Reprezentacin'ai vaikų 
teatrai visko neduoda: labai 
svarbus kelių mokyklinių dra
mos būrelių suderintas veiki
mas.

Emigrac'nė vaikų literatūra 
veda nelygia kovą su kitakalbė
mis lite’at.ūromis. Beve k netu-[sum-ų. Kuo didesnėmis sumomis 
rime tokios savo literatūros,1 bus galima operuoti, tuo dau- 
kuri pasižymėtų ypač gena iš-'g-au darbų bus galima atl'kti. 
vaizda ir ypač geru turiniu. O Lėšų šaltiniai: 
iau visai neturime dabartinei

T. Petraitis Šventosios uostas

būklei prisita'kančios literatū
ros. Pvz. mūsų augštai vertina
mas knyginės kalbos žodingu-rėtų daryti toliau numatomų ir, . ...

pat.vrimu paremtų sprendimų.!» geriausių kn'2!t 
Nežiūrint kokiu pagrindu KF vatoms neprieinamą. Europinis 

taryba būtų sudaryta, čia vfc, I “goslius patyrimas turi bu-
pareiga atstovauti ne viena ko-1h ™ngiamas su 8 o krašto prak-
, . _ . „ i , • 1 tmiu patvnmu ir derinamas sukią grupę ir ne kok ą politines .. ' ■ .šiame krašte turimomis vaikųpartijos programą, bet lietuviš
kos kultūros reikalus. Šie reika
lai yra įvairūs, juos rūpinant 
yra galimas didelis sprendimų 
įvairumas. Apie kokių nors gru
piniu nuomonių atstovav:mą ga 
lės būti kalbama, kai kada nors 
pažiūrų skirtumai susikristali
zuos. Ligi šiol bent spaudoje pa
sirodę pasisakvmai turi pripuo- 
lamumo pobūdžio.

KF veikla, a'šku, turi būti pri
derinta prie mūsų emigracinių 
sąlygų. Neturint kitokio visuo
meninės veiklos materialinio pa 
grindo. kaip tik idealistų tautie- 
c ų aukos, o taip pat visuome- 
ninėn veiklon ateinant žmonėms 
su šykščiai nutrauktu laiku nuo 
kasdieninės duonos rūpesčio. — 
yra nepaprastai svarbu, kad 
ir medžiaginės ir moralinės žmo 
nių aukos būtų naudojamos la
bai apdairiai ir tikslingai, tvar
kantis taip, kad būtų su kuo 
kukliausiom priemonėm pasie
kiami ko didž'ausi rezultatai. 
Dėl to viso reikia laikyti, kad 
kultūrinis veikimas ir lietuvy
bės išlaikymo darbas būtu jun
giamas į vieną planą ir abejose 
srityse suderintai tų pačių tiks
lų siek:ama.

Taigi, KF veiklos turėtų būti 
apimtos dvi — lietuvybės išlai
kymo ir tautinės kultūros ugdy
mo — sritys.

Lietuvybės išlaikymas. Paly
ginus su kitomis šiame darbe 
jau velkančiomis institucijomis, 
KF veikloje turi būti nauja tai, 
kad čia bus darbo imamasi ne 
tik pripuolamomis progomis ir 
ne tik vieno kurio darbo, o taip 
pat šio darbo nejungiant su ki
tokiai, ypač politiniais, išroka- 
vimais. Be to, KF turėtu grei
tai neišsisemti ir neišbaigti 
energijos.

Kas metai susiduriame vis su 
didesne lietuviškos dvasios de 
pres'ja Lietuviškoji visuomenė 
ir mokykla veda ne gyvenimo 
kovą, bet pasitraukimo stabdo
mais kovą. Mūsų tautinio gy
venimo klaiki ateitis jau matyti 
mokyklose ir jaunimo pomėgiuo 
se. Prieš penkerius metus Chi- 
cagoje nebuvo salės, kuri galė
tų sutalninti Vasaro 16 šven
tės minėto jus, o šiais metais, 
sako, jau ir Marijos Augšt. mo
kyklos sa’ės pakaksią.

Mūsų lituanistikos mokyklų 
veiklą re’kia efektingai sustip
rinti iaunimo laisvalaikio orga
nizavimu. Tuo tikslu yra remti
ni chorai, dramos rateliai, įvai
rių iaunimo būreliu veikimas ir 
t.t. ši veikla turi remt’s prak
tiškam dprbui atsidavusių vadu 
kadrais. Jiems KF turi ateiti 
pagalbon su ?erai parengta sa- 
viveiklos medžiaga: įvairiausiais 
scenos vaizdel'ais, žaidimais, šo
kinis, dainomis, pramogų pro
jektais, papročių aprašymais Iri

gyvenimo sąlygomis. KF turi 
remti šių problemų studijas ir 
padarytų išvadų praktinį pritai
kymą.

Tautinės kultūros ugdymas.

KF turi prisidėti prie sudarymo 
sąlygų menininkų ir mokslinin
kų darbui, turi remti tautinei 
kultūrai reikšm/ngų darbų atli
kimą.

Turi būti leidžiami lietuvių 
mokslininkų, rašytoių ir muzikų 
kūriniai. Šiam reikalui KF ne
turi pav:rsti leidykla, bet turi 
atitinkamai subsidijuoti jau vei
kiančias ir kultūrinį darbą dir
bančias leidyklas, šiuo keliu ei-

a. — ALB nario mokesčio da- 
1:3. Bendruomenės rinkimuose 
dalyvavo beveik 7,000 lietuvių. 
Šį skaičių paėmus pagrindu, 
ALBendruomenė per metus su
rinks apie 7,000 dol. nario mo
kesčio, kurio daVs teks KFcn- 
dui.

b. — KF verbuoja savo na
rius. ALBendruomenės apylin
kių valdybos yra prašomos pas
kirti savo apylinkėse KF įgalio
tinius. Kur bus reikalo, tie įga
liotiniai organizuos KF skyrius. 
Šia proga apyl'nkių valdybos 
prašomos tuos įgaliotinius gali
mai greičiau paskirti ir apie 
tai painformuoti KF. Taip pat 
labai prašome apylinkių valdy
bas paskirti įgalotiniaia veik
lius ir KF idėjai pritariančius 
asmenis. Šie įgaliotiniai lietuvių 
kolonijose bus ne tik narių ver
buotojai ir pinigų rinkėjai, bet 
taip pat KF informatoriai. Iš 
KF narių prašome 5 dol. meti-!

nant, išlošiama: a) subsidijuo- nio mokesčio. Jei 60 lietuvių ko- 
jama ne pilnos išlaidos, bet tik ; lonijų vidutiniškai suverbuotų 
sutartoji dalis ir tuo būdu KF po 15 narių, tai KF veiklos pa
galės išsiversti su mažesnėmis grindas jau būtų garantuotas, 
sumomis, b) tuo būdu išnaudo-Prmieji nariai atsirado steigia- 
jamas jau veikiančių leidyklų mojo tarybos posėdžio metu: 
patyrimas, sumanumas ir turi-prel. Albavičius ir arch. Mulo- 
mi rvšiai. c) paremiamos pa-kas, abu su šimtinėmis. Šviesių 
čios leidyklos, kurios yra svar-vilčių teikia tai, kad po viešo 
bus veiksnys tremties kultūri- KF deklaracijos paskelbimo iš 
niame gyvenime. įvairių kolonijų pradėjo rastis

KF nuolat perka lietuvių, dai- KF narių ir be verbavimo, ir 
lininkų paveikslus ir remia t!n-daugelis jų su didesniu kaip 5 
karnų veikalų leidimą. dol. metiniu mokesčiu. Ir tai

Teigiamai vertinant dabartinį yra asmenys iš nepasiturinčių 
Įvairiu asmenų ir organizacijų tarpo.
dailiosios l’teratūros ugdymą KF nariais stojo ir ne asme- 
paskatinančiomis premijomis, nys. Pirmieji toki — Čiurlionio 
KF, kol besikeičiančios sąlygos ansamblis ir Kunigaikštienės 
kitaip padiktuos, turėtų prem i-Birutės draugija. Pastaroji nu- 
juoti didelės meninės vertės ir tarė KF paremti 2% nuo savo 
lietuv'ų visuomenės ir kultūros pramogų pelno. Jei šių draugi- 
ugdymui didelės reikšmės meno jų pavyzdž'u paseks daugiau, 
ir mokslo veikalus. Tačiau ne-tai KF veikloje organizacijų da

lyvavimas turės dabar dar net 
nenumatomos reikšmės.

— Kult. Fondo pajamų po
ziciją sudarys ir aukos bei kito
kį įnašai. Tuo tarpu dar neaiš
ku, kaip KF atžvilgiu laikysis 
turtingo garso įgiię l'etuvių 
įstaigų vadai. Ligi šiol kažku
rioms lietuviškoms institucijoms 
iu tarpe atsiranda juos augštai 
iškeliančio duosnumo. Be abeio, 
sulauksime jų prisidėjimo. KF 
organizacijoje jų santūrumas 
suprantamas, nes ne visos nau
jųjų ateivių vadovaujamos in
stitucijos pasirodė pakankamai 
gajos.

Tikrai apsivils tie, kurie ma
no, kad KF turi padaryti mūsų 
tautin'o ir kultūrinio gyvenimo 
stebuklų. Yra tikra, kad nuo
latinis ir pastovus veiklumas 
kaip buvo, taip ir paliks laimė
jimus lemianti jėga. KF tegali 
būti daugelio darbų rėmėjas, 
palengvintojas, sąlygų sudarinė 
tojas.

Mūsų tarpe labai dažnai net 
ir neapsižiūrima, kad organiza
cijų veikla suvedama į posėdžius 
ir kalbas. Ne sunkios sąlygos, 
ne idealizmo ir vienybės stoka, 
bet plepėjimas nieko neveikiant

yra pati d'džiausia mūsų emi
gracijos liga.

pilietiniame kare, tarp šiaurie
čių ir pietiečių. Po trijų dienų

Senas ateivis rašo: l
“Įžengęs į 77-tą gyvenimo ke

lią (esu gimęs 1879 gruodžio! 
14 d.) ir baigdamas savo trum-| 
pą amželį noriu ir aš įnešti nors 
mažą plytelę į statomą kultūros 
namą — Kultūros fondą. Siun
čiu iš savo kuklios pensijos 5 
dol. Su pagarba Petras P. Ja
ras, 937 Elmridge Avė, Balti- 
more 29, Md.”

Tai čia yra pasakyta daug 
įpareigojimo ir pačiam Kultū
ros fondui ir visuomenei: su ko
kiu rimtumu dirbti ir su kokiu 
rimtumu apie darbus kalbėti.

Š ame straipsnyje yra išdės
tyti ne nutarimai, bet tik vieno, 
betgi KF reikalu įpareigoto, as
mens pažiūros. Šios pažiūros ir 
iškelti klausimai turėtų būti 
spaudoje ir KF siunčiamuose 
la'škuose bei sugestijose apsvar 
styti. Tik kad kalbos nebūtų 
tuščios, pirm visa ko kiekvienas 
kalbėti pradedąs tegul nors pats 
sau atsako į klausimą: kokia 
veikla ar kokiais ištekliais pats 
prisideda prie lietuvybės išlai
kymo ir kultūros ugdymo.

KF adresas: 1602 So 48th 
Ct., Cicero 50, III.

kruvinų kautynių, kuriose žuvo 
ar invalidais tapo apie 2/3 ko
vojusiųjų, laimėtojais išėjo šiau 
riečiai, nors kruvini susirėmi
mai dar tęsėsi apie trejus me
tus.

Šis istorinis filmas būdingas

KRONIKA
• Henriko Radausko poezi

jos knyga ‘‘žiemos daina” — 
viena iš paskutinių naujienų mū 
sų knygų rinkoje. Išleido Vy
tautas Saulius. Tiražas — 500 
egzempliorių. Spaudė “Drau
gas”. Išleista labai rūpestingai, 
k'etais viršeliais, eu celiulioido 
aulanku. nro kurį šviečia auksi
nės raidės autoriaus parašo. 
Henrikas Radauskas iau anks
čiau vra davės ‘eilėraščiu rinki
nius: Fontanas, Strėlė danguje, 
•r jo kūriniai susilaukė plates
nio susidomėjimo bei įvert’nimo.

• Lionės Sutemos eilėraščių 
knvga Tebūnie tarytum pasakoj 
nesirodė knvgų rinkoje. Terros 
išleista. Viršelis ir vinietės dail. 
V. Igno. Knyga turi 54 pusla
pius. Autorė moka prabilti su 
noetiniu vaizdumu. Pvz. nusivy
limo tema ii rašo: “Prieš siau
ra veidrodi suksimais rėmais) 
s’inlvšo švpsena. lvg pigūs mez
giniai./ Du antakiai pakvla —/ 
du iuodi žiodai./ ir trūkčioja 
neramūs, laukdami/ sugrižtan- 
č{os nakties ..”/. Eilėrašč’uose 
daug nusivvlimo ir aberngumo, 
kad autorei “nėra nei džiaugs-

tuo, kad jame nėra nei vienodo čia. nei skausmo.... nei ne
gyvo žmogaus. Nuf’lmuoti Get-!rniara, 'nei ei.nt'”’ neslepia nak-
tysburgo apylinkėse pastatyti 
gausūs paminklai, jų dalvs, slė
niai. krūmokšniai, uolynai, plas 
dančios pievutės, linguojantys 
medukai. Direktorius Herman 
Hoffman nekalbančiose skulp
tūrose, granito ir vario gaba
luose sugavo nuotaika, ją paaiš- 
k:no ir visai nauiu būdu patei
kė žiūrovui. Atlikta pasigėrėti
nai.

IJotiniai galėtų...

Tarp gero šimto kitų valsty
bių spaudos atstovų, sukviestų 
į reprezentacini Hollywoodo ki
no teatrą uždarai šių filmų 

Į premjerai. sėdėdamas galvojau, 
kad lietuviam** reikėtų pagamin

ti jei ne kelias, tai bent vieną

ties... patsai didžiausias kaspi
nu hua iau pm'uodes virš šir
dies” Ištisa eilėrašti ii pasky
rusi išsakvti. kad ii iau “nieko 
nebenori liesti”. Autorė savo 
baltose eilėse skelbia, kaip “Bus 
ilvas ruduo vijokliams,/ kurie 
nebeturi i ka atsiremti./ jie pa
šiurpę kab'nsis i Vėjus/ ir su
kris ant sugriautų namu pama
tu...”. Kreipdamosi i Būtvbę, 
kuria salima vadinti Tu, auto
rė taria: “Tu palaimink mano 
l“’oas. kad ios neišduotu Tavęs”. 
Poetė su neviltimi tik taria: 
“Trvp sau ios žemės./ tarp did
žiųjų kryžių, ilgis manęs”.

Pasigėrėtini filmaii
FU Cry Tomorow ir The Battle of Gettysburg 

A. GUSTAITIS, Los Angeles

Didžioji M-G-M filmų įmonė] šiame filme ne tik duota 
pasaulin išleido dėmesio vertą pravesta graži mintis, bet

• šiais metais Vilniuj numaty 

ta šurengt’’ 92 muzika, popula-
. .. rinančios ir aiškinančios pas-

panssio. rusies kultunni ar te- ka,toa tu 92 BsMu 
tonn. «iw. Be Jokiu veikėjų, skMa ,ietuviu mu.
(tuo butų išvengta “karo" tarp. TaW ririamasi tal,tlnė3
musu aktorių...), be jokių deko-Į k„|t|-irn8 žvd5i;mu tu0 met„ kai 
racnu. Paminklų nuotraukos,
paveikslu nuotraukos, piešiniu 
detalės, dokumentu rinkimai. Ir

premjerą “I’ll Cry Tomorow”, 
kur visą pagrindinį veikimą tu
ri žinomoji filmų žvaigždė Su- 
san Hayward.

Vienoje šeimoje vyras yra pa-

&>. .y’;:-,

PirmMit kūrinys

ir 
ir

net keletas kitų temų, tačiau, 
neprieštaraujančių pagrindinei 
vagai. Filmas gausus pilnomis 
mintijimo šakomis. Pvz. kaip 
šeimą paveikia tėvo netekimas;

likęs žmoną ir mažametę dukre- j kodėl mama taip stengiasi dėl 
lę. Toji motina nori dukrelę pa- dukrelės: kas gali būti iš leng- 

! daryti artiste. Stengiasi net pa-j vapėdiškų vedybų; kaip veid- 
žeisdama, užgaudama kelių me-J mainiauja vyrai, norėdami lai- 
tukų kūdikį, pagaliau pavyksta ] mėti gražią ir turtingą moterį; 
ir laiminga motina džiaugiasi.' koks baisumas tapti girtuokliu;

Duktė nuo pat kūdikystės my, kaip nepaprastai sunku puolu- 
li draugišką berniuką, bet jos šiam pasikelti; kokia laimė su
mania neleidžia jiems vestis, | tikti vienas kitą suprantantį as- 
kadangi duktė jau garsenybė, o: menį; kiekvienam laimėjimui 
.jis — eiliniu vardu nešinas. Be!turi būti atitinkamos sąlygos; 
to, vyriškį užpuola pikta liga ir ir pagaliau laimi didelis noras, 
jis miršta pačioje jaunystėje.

Duktė nela'mę baisiai pergy
vena. pradeda gerti. Niekas jai 
nemiela. Kartą, pusgirtė būda
ma, išteka už nemylimo vyro, 

j bet toj juodu persiskiria. Ją 
klastingai apgauna ir kitas, prie 

! r»o išplėšęs penkius tūkstančius 
I dolerių.
I Ji tampa bais:a girtuokle. Ne- 
• tenka darbo, valkiojasi gatvė- 
i mis, bando nusižudyti. Neįsten- 
g?a susilaikyti negerus.

Prisiverčia nueiti i buvusių 
'•ikoholiku organizacija (AA), 
kur ja iš"vdo. Ji tetrokšta mei
lės. ramybės, supratimo. Ir ji 
įsimyli į AA organizacijos va-

įlydimasis vedamasis žodis. 
Paskutiniu laiku Amerikos

žemvne atsirado net keli veik
esni lietuviai fdmuotoiai (ne
skaitant broliu Motiizų). kurie 
turi p-ražius rinkinius judomu 
naveikslu. Gal kuris iš rų kada 
nors pagamins ir dideliam skai- 
č'ui žiūrovu patieks tolesnės 
praeities istorinių filmu, pav., 
anie Dariu-Girėna. apie l’etuvius 
t-oncentraciios stovyklose, apie 
lietuviu kovas dėl savosios spau 
dos, ir pan.

Pasaulio kalbos
Pennsylvanijos universiteto 

profesorius dr. J. Alden Mason 
skelbia, kad pasaulyje yra apie 
2,000 visiškai skirtingų kalbų. 
Anglų kalba yra paprasčiausia 
savo formomis; tik kinų kalba
už šią yra paprastesnė. Moksli- 

siekimas, tvirta valia, na, ir kiek ninkas tvirtina, jog klysta tie, 
laimės. Į kurie mano jog vadinamos lau-

Susan Hayward vaidina taipi kinių kalbos neįstengtų išreikš-

I ištiktųjų gyvenama Muraviovo 
ji’odž’ausios reakcijos nuotaiko
mis Ret ar rusai galėtų kitaip 
elp-t’s?

Mūsų varemosp kitataučiai 
vra menki gydytojai.

• Broniaus Jonušo “Dvi L:au 
dies Dainos”, skirtos mišriam 
chorui, išleistos žurnalo Muzi
kos Žinios. Leidinį autorius de
dikavęs Dainavos ansamblio de
šimtmečiui paminėti. Pirmoji 
daina — Namo broliukai — la
bai populari. Ją jungtinis latvių 
choras buvo išpildęs savo dainų 
šventėje Vokietijoje. Antroji 
šiame leidiny išspausdinta dai
na — Kurteliai sulojo — nauja.

j Br. Jonušas šiuo metu gyvena 
Chicagoie ir savo orkestru daž
nai linksmina svečius parengi
muose.

• Prof. VI. Jakubėno kompo- 
zic'ią “Ežerėlis” spausdina at
skiru leidiniu žurnalas “Muzi
kos Žinios”.

pu'kiai, kad net vartoti žodį 
“vaidina” čia netinka. Ji išgy
vena, įsijaučia, įauga į vaizduo- 
jamąiį asmenį, sukuria labai at
mintiną tipą, ilgai ilgai atmin
tiną charakterį. Ji ir filmo di
rektorius Daniel Mann yra su
kūrę veikalą, kuriam ('Tll Cry 
Tomorrovv") ekrano pasaulis 
gali suteikti klasiko vardą. KQ- 
rinvs yra. tačiau, gana sunkus 
ir dėl to kažin ar bus labai mė
giamas amerikiečių žiūrovų.

Yra laba’ gero, vaidyboje tu
rinti ne tik matomąjį, bet ir

dova. kuris ią suprato, kuris galvojamąjį judesį, jos mama,
<•» ištraukė iš bais’os bėdos. Vy
riškis, tač’au, laiko save ios ne
vertu. nes ir senesnis, ir šlubas, 
ir c'linis pilietis. Ji vėl pagarsė
jo. vėl kviečiama koncertams. M-G-M rodė istorinį filmą

taip pat ir kiti dalyviai. 
Filmas be aktorių

Priedu prie minėto veikalo
‘The

ti daugelio civilizacijos sąvokų. 
Tai esą netiesa. Gal toms lauki
nių trūktų tokių žodžių, kaip 
atomas ar izotopas, bet nebūtų 
sunku rasti būdų tas sąvokas 
šireikšti.
Raketa pasieks 180 mylių 

augšti
Laivyno Tyrimų laboratorija 

Wash'ngtone suplanavo naują 
raketa, kuri v’enu iššovimu pa
sieks 180 mylių augšti, nešda
ma 150 svarų mokslinių instru
mentų.

Padangos be kamerų
The Firestone Tire & Rubber 

Co išrado naujo tipo padangas 
sunkvežimiams. Joms bereika
linga kamerų viduje. Jos sau
gios perdūrimo atveju. Joms ga
lima pritaikyti lengvesni ratai

Ambasadorius pančiuose
Neseniai iš spaudos išėjo vei

kalas "Ambasador in Chains”, 
parašytas vysk. Lane. Čia auto
rius aorašo gyvenimą vysk. Pat- 
rick Byrne, Maryknoll misionie
riaus, kurs mirė Korėjos komu
nistų varomas vadinamame mir 
ties žygyje, kada žuvo net dau
giau kaip šimtas amerikiečių ir 
kitų belaisv’U. Gavęs šios kny
gos egzempliorių gen. Douglas 
Mac Arthur dėkodamas parašė, 
kad tai buvo didelė s:ela ir vysk. 
Byrne mirtis paliko Tolimuosiuo 
se Rytuose spragą, kurios nieka
da nebus galima užpildyti.

U kavos neišima viso 
kafeino

Nežiūrint įvairių reklaminių 
skelbimų, kaip praneša "Science 
Digest”, iš kavos neišima viso 
kafeino — vis dar palieka nuo

Bet š’ka’t širdyn la'mi ir jiedu, Battle of Gettysburg”. Kaip ži- 
evrade sutarimo, po tiekos abie noma, 1863 mt. Pennsylvania 
i’j nelaimių, gyvenimą pradeda valstybėj, prie Gettysburgo Įvy-'ir tuo būdu kiek padidinti sunk-Į vieno aštuntadalio iki trečdalio 
iš naujo. Iko pagrindinis mūšis Amerikos Į vežimio krovini. to, kas yra tikroje kavoje.


