
'1

DRAUGAS

Saturday, February 18, 
18 5 6

DRAUGAS

šeštadienis, vasario 18, 
19 5 6

Bradūno "Devynios balades"
JULIUS KAUPAS

“Devynios Baladės” yra šeš
tasis K. Bradūno poezijos rin
kinys. Poetinis autoriaus cre
do yra mums žinomas iš anks
tyvesnių leidinių ir jo literatūri
nis stilius turi užėmęs aiškią 
poziciją mūsų poezijoje. Dėl to 
šios recenzijos uždavinys bus ne 
vien tik paliesti Bradūno kūry
bos koloritą apskritai, bet kartu 
ir paanalizuoti šios pastarosios 
knygos santykį su jo anksty
vesne poezija bei įvertinti kelis 
naujus elementus, įvestus į šį 
paskutinį rinkinį.

1. Laiko tėkmės nepaliestas 

ūkininkas

Bradūno kūrybą galime cha
rakterizuoti kaip su žeme su
augusio ūkininko žodį. Jo poe
zijos pagrindinis bruožas yra 
jos artimumas artojo galvose
nai ir buičiai su visais jos rū
pesčiais ir džiaugsmais. Bradū- 
nas yra augte suaugęs su ari
mais ir javų laukais. Žagrė ir 
kirvis jam nėra vien šalti ūkiš
ki įnagia’, bet tartum gyvi bro
liai, gyveną tą patį artojišką 
gyvenimą, padedą jam trūsti, 
kentėti, džiaugtis ir laukti vai
singo derliaus. Bradūnas yra 
giliai suaugęs su senobine tra- 
d'cija. Kai jis kalba apie Lie
tuvos ūkininką, jis nekalba vien 
tik apie šios dienos artoją, bet 
kartu vaizduoja ir ūkininką, 
gyvenusį žiloje senovėje, tokį 
koks jis buvo prieš šimtus me
tų. Js subtiliai pagauna pačią 
ūkipįnko dvasią, kuri nepakito 
per šimtmečius ir kuri yra pati 
esmingiausia ir amžina jo žy
mė. Tuomi jo ūk'ninkas yra 
belaikis simbolis, ir žodžiai, ku
riuos jis taria apie dabarties 
ūkininko darbą, lygiai tinka ir 
viduramžių artojui. Jo meilė 
žemei yra išlaikiusi tuos pačius 
bruožus, kuriuos turėjo seno
vės lietuvio meilė žemei. Nau
jųjų laikų elementai ar jo po
ezijoj nefiguruoja, nes tai bū
tų svetimas ir neesminis ele
mentas, nieko bendro neturįs 
su amžinąja lietuvio dvasia ir 
buitimi, ši senobinė tradicija 
yra persunkusi Bradūno poezi
ją ir yra v ena iš svarbiausių 
jos žymių. “Devynios baladės” 
toliau vysto šį Bradūnui cha
rakteringą bruožą.

Tik vienoj kitoj vietoj Bra
dūno poeziją paliečia egzotiškos 
ar bendrai kultūrinės įtakos. 
Taip skaitydamas “Kažkur mė
nesienoj sala”, kur “kaip lijanų 
sėkla miškuose (krinta žodis iš 
Dievo burnos”, prisimeni 
Boecklino paveikslą “Mirusių
sala . Arba atsivertęs Sruve- Bra(jūnuį žemė yra palai- kur mūsų poezijoje nerandame.
no nr A -iol i a noiToaoriA” ' . ___ . .na vėjelis pavasario”, išreiš
kiantį saulėto dr kitoniško gyve
nimo ilgesį, prisimeni Hoelder- 
lino eilėraščius apie Graikiją 
Šie bendri kultūriniai motyvai 
tačiau neskamba svet'mai, nes 
jie yra bradūniškai perkeisti, 
gyvi ir nenutolę nuo bendro 
knygos kolorito.

2. Mlst’ška žemės gyvybė

Bradūno pasaulėžiūra yra gi
liai tikinčio ir vsur prasmę įma- 
tančio ūkininko pasaulėžiūra. 
Jis įžiūri Dievo pirštą kiekvie
noj gyvenimo smulkmenoj. Že
mė jam nėra šalta materija, 
bet D'evo išminties kūrinys, pil
nas keistos ir paslaptingos gy
vybės :

Vėl girdžiu, kaip rudenio va-
- /ga

Ateina duona
Ir kaip sodų šaknimis 
atbėga vynas.

(133 psl.)

Ūkininko darbas jam yra 
šventas. Jo ūkininkas, tiesa, 
valgo duoną savo veido prakai-

te, bet tas prakaitas nėra ko- 
k'a prakeikimo žymė. Jis yra 
greičiau kelias į Dievą ir ryšys 
su Kūrėju:
žagrė ir kūjis ir vairas, mano 

/ranka palytėti,
Tampa daiktai pašvęsti slap- 

' /tam ir senam ritualui.
(14 psl.)

Jam “molio krantas kvepia 
rūgščia duona”, parodydamas, 
ka'p iš žemės išauga gyvybė, 
čia išreikšta duonos simboliu. 
Net ir kritusių kovotojų krau
jas tarsi toliau gyvena slėpinin
gą gyvenimą, maitindamas že
mę, iš kurios vėl išaugs naujų 
kovotojų kartos. Labai retai 
kur Bradūnas išreiškia žemės 
tragiškąjį nepakankamumą, pa
vyzdžiui, tardamas, kad “žemė 
visa perankšta sparnais ange
lų pamojuoti.” Esmėj žemė jam 
yra šventa vieta.
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Kazys Bradūnas

Tas žemiško gyvenimo pras
mės pajautimas turi gilias reli
gines šakn's, siekiančias pago
niškus laikus. Kartu su seno
vės lietuviais jis pasisako:

Ir mes randame, kur buvome 
/užkasę,

Virstančius dirvožemių sta- 
/bus.

Kaip relikviją ten pakeliam 
/jų palaikus,

Vėl džiaugsmu dr išgąsčiu 
/drebą.

(51 psl.)
Pagoniški dievai jam tad su

silieja su dirvožemiu, priduoda
mi žemei savotiškos paslaptin
gos vertės. Kai Bradūnas rašo: 
“Ir ąžuoliniame altoriuj / pra
gydo skroblo angelai”, jam
skroblo med:s nėra koks lent- kum. Vėlesnėje Vaitkaus lyri- 
pjūvės išdirbinys, bet šventa,1 koje mirties problema yra vaiz- 
kažką dvasiško turinti substan- duojama su tokia giedra, šilu- 
cija. Iš čia tad ir paaiškėja, ko- ma ir ramumu, kokių mes nie-

minta ir gyvastinga. Dievas Vaitkus kalba išmintingo, gyve 
yra v’sur ir gamta yra tartum nimą pažįstančio ir gėriu ti-
Jo apsiaustas d r Jo didybės 
simbolis. Per gamtos mistiką 
poetas pajunta Dievą.

Čia būtų įdomu paanalizuoti 
pagonybės ir krikščionybės san
tykį Bradūno poezijoje, Bra
dūnas yra giliai tikintis krikš- 
čion s. Tačiau ir primityvioji 
religija jam nėra atstumtina. Ji 
nėra tamsi stabmeldybė, bet 
greičiau va kiška tikėjimo for
ma, kai žmogaus dvasia dar ne
buvo pakankamai išsivysčiusi 
kad sugebėtų pamatyt1 ir pri
imti didesnę šviesą. Ji esmėje 
nėra prieš’nga krikščionybei 
bet greičiau yra etapas pakely' 
į ją ir į Dievą. Tuomi Bradū
nas gerai pavaizduoja senovės 
lietuvį, kuris dar buvo įtakoja
mas pagon škog tradicijos, bet 
jau pamažu budo krikščionybei.

3. Mirties problema

Suprantama, kad k'ekvienam 
žemės grumstui alsuojant gyvy
bė, ir pati mirtis negali būti 
baisi. Per visą savo poeziją

iki šiol Bradūnas buvo šviesus 
ir optimistiškas, mažai tepalies- 
tas mirties tragizmo. Ir šioje 
knygoje jis dažnai tęsia tą pa
čią tradiciją, ši darbo dienos 
paba'ga kartu simbolizuoja ir 
ramią žmogiško gyvenimo pa
baigą :

Gruzdą krosny kvepianti plu- 
/ta —

Aš remiuos į skobnį vakarie
nės.

Aš tikiu, jog žemė nekalta,
Kad taip visos mūsų darbo 

/dienos
Baigiasi be galo paprastai.

(45 psl.)

Vietomis tas r'mtingas mir
ties priėmimas, rodos, net pe
reina į mirties ilgesį:

O, kada mano kaitra, ant pe- 
/leno tavo užgesus,

Dar mėlynai padūmuos, už
baigusi apeigą ilgą.

(14 psl.)
“Devyniose baladėse” tačiau 

daug kur suskamba liūdnesnė ir 
trag’škesnė gaida, skirtinga nuo 
senosios rimties ir giedros rezi
gnacijos. Tėvo mirtį poetas 
pavaizduoja kaip liūdną prare
gėjimą, kad jau nebeliko kartos 
tarp mirties ir sūnaus. Prieš 
rugiapjūtę poetas įspėja lau
kus:

RugeF, skubinkis budinkis,
Atsižiūrėti laukų

(43 psl.)
Šios eilutės skamba melancho

liškai, nelyg tolimas mirties nu
jautimas. Kai kurie eilėraščiai 
tačiau skamba lyg sielvartinga 
šermenų rauda, apraudanti nuo 
šilumos, duonos ir šviesos ats
kirto mirusio žmogaus dalią:

Tavo pavargę kojos
Šaltos kaip medžiai pusiau- 

/žiemy —
Pūsterio šilto žarijų
Kodėl nepasiėmei?

(86 psl.)
K. Bradūnas čia puikiai per

duoda senovės liaudies galvose
ną, kai buvo tikima, jog miru
siam žmogui ir pomirtiniame 
gyvenime reikia žemiškų gėry
bių, ir kai šalia jo būdavo pa
dedama duonos ir gėrimo, kad 
jis neišalktų pakeliui į Anapus. 
Lygiai giliu tragizmu skamba 
ir eilėraštis “Kai atokaitoje 
sprogo sausas medis”. Tuo bū
du į “Devynias balades” Bra
dūnas įveda naują mirties liū
desio motyvą, kurio jis iki šiol 
nelietė.

Šioje vietoje yra'įdomu Bra- 
dūną palyginti su Mykolu Vait-

kinčio kunigo lūpomis. Jis jau
čia D’evą šalia savęs ir jam 
žingsn's į Anapus nėra baisus. 
Jo eilėraščiai apie mirtį yra re
to tyrumo, įkvepią st’prybės 
abejojančiam ir skatiną pasiti
kėti Dievu.

Bradūno “Devyniose baladė
se”, tuo tarpu, yra žvmi įtam
pa tarp liūdes'o ir vilties, tarp 
rimties ir tragizmo.
4. Lietuviškoji buitis ir kalba

Bradūno poezijoje ryšis su 
senove ir su protėviais yra ne
pertrauktas. Jis nesijauč a vie
nas ir, būdamas dvasioje su 
protėviais, jis yra ramus ir už
tikrintas. Ta pati lietuviškoj’ 
dvasia, gyvenusi Mindaugo lai
kų lietuvyje, yra išlikusi ’r ja
me. Epišku išdidumu ir ramia 
tiesa skamba poeto žodžiai:

Sielą karalių kilties įdiegiau 
/kaip daigą pakrantėn

Šiaurės vėsiųjų versmių, pas 
/duburį Nemuno šaltą 

į (13 psl.)

Kazys Bradūnas

Vai gano gano
Vai gano gano 
skaisti saulelė 
Baltuosius debesėlius;
Vai aria aria 
Jaunas mėnulis 
Padangių pūdymėlius.

Tai gražiai gano.
Tai stropiai saugo,
Nuo žemės pavykėją;
Tai lygiai aria,
Giliai vagoja, 
žvaigždelėmis nusėja.

Kad aš turėčiau 
Tokių seselę,
Rankelių neskaudėtų,
Kad aš turėčiau 
Tokį brolelį,
Tėvulį užvaduotų.

Poetas yra tikras savimi, nes 
didžioji praeitis jam nėra miru
si ir gyvena kone betarpiškai su 
juo. Kai jis kvieč a skaitytoją 
eiti “pėdų kūdikystės jieškoti”, 
mes jaučiame, kad tas vaikys
tės pasaulis yra čia pat, ranka 
pasiekiamas. Ir iš tiesų, tuoj 
pat mes išvystame skurdų, bet 
kartu ir d’d’ngą peisažą:

Tavo tėvai paupy turėjo tik 
/mažą trobelę

Ir pragyveno amželį girio- 
/mis ten prisidengę.

Kaip ten dažnai juos lan-
/kiau, padangei ir upei žvai- 

, /dėjant.
, (15 psl.)

Bradūnas yra ištik'mas tėvų 
žemei. Jis didžiuojasi lietuvių 
kalba, kuri jam yra šventas ir 
mistiškas ryšyp su slėpiningais 
gamtos reiškiftmis. Lietuvos 
ūkininkas visiškai neabejoja, 
kad žemės daiktai kalbasi, tarp 
savęs tik lietuviškai. Taip ir 
poetas yra išdidus, kad jis ra
šo lietuvių kalba,

Protėvį, sesę ir brolį šauk- 
/dams kalba pamirštąja.

Ta, kuria rytą pirmykštį šne- 
/kino saulė mėnulį,

Ta, kuria brinkdamas grūdas 
/kalba į drėgnąjį grumstą.

(17 psl.)
Dėl to, kai jis taria: “Aš mel

džiuosi mėnulio tarme”, mes 
žinome, kad j's meldžiasi savo 
gimtąja kalba, nes mėnulis, 
šviečiąs virš tėvų kiemo, nega
li kalbėti kitoniškai. Kitos, vė
liau išmoktos kalbos, gali būti 
naudingos ir tarnauti mums 
praktiškuose reikaluose, bet su 
motinos pirma lopšine išgirsti 
lietuviški žodžiai yra patys es
miniai, atskleidž'ą gyvenimo 
pilnumą. Lietuviški vardai yra 
lietuviui tikri daiktų vardai, ir 
daiktai prabyla tik lietuviškai 
pašaukti. Poetas čia giliai pa
gauna gimtosios kalbos paslap
tį. Ji nėra išaiškinta, nes nie
kas iki šiol nėra atsakęs, ko
dėl gimtąja kalba pavadinti 
daiktai yra gyvesni, negu sve
timąja, nesvarbu, ka’p gerai ją 
mokėtume. Ar tai rebus dėl

Dail. Juozu Pautienius Ruduo

dailin'nkas H. Purvinš ir kt.
Ir po auto nelaimės dailinin

kas J. Pautienius neprarado 
kūrybingumo, tą nelaimę atvaiz
davo savo autoportrete ir kom
pozicijoje “Skausmas”.

Meno kritikas dail. Mikas Ši
leikis, turėjęs progos matyti 
naujausius J. Pautieniaus dar
bus, pasidžiaugė jo daromąja 
pažanga ir pasisakė, kad šis 
dailininkas sprendžiąs sunkias 
tapybines problemas, kas ryšku 
paskutiniuose jo darbuose.

Prof. Ignas Šlapelis savo vei
kale “J. Pautienius” norėdamas 
ryškiau apibudinti šio dailinin
ko kūrybą ją lygina su žino
mojo tapytojo Petro Kiaulė- 
no darbais. I. Šlapelis apie 
šiuodu mūsų dailininkus taip 
rašo: • “Abu šiuodu menininkai 
turi bendra, kad daugiausia 
sprendžia kolorito problemas, 
kad jų abiejų modernizmas ne- 
atitrūkęs nuo gamtos.

J. Pautienius stebi gamtą be 
teptuko rankoje,vadovaujasi la
bai gera atmintimi arba sche
miniais apmatais, padarytais iš

to, kad vaikystėje vadindami 
medį medžiu, mes jį pergyven
davome konkrečiai ir įsivaiz
duodavome realų, gyvą k’eme 
augusį medį visoje jo pilnatvė
je? Dėlto gal jis buvo dva
singas, personifikuotas ir tu
rintis visas žmogiškas ypaty
bes.

Tas artimumas lietuviškai 
dvasiai, turbūt, ir bus ta pa
grindinė priežastis, kodėl “Va
riacijų” skyriuje randame visą 
eilę eilėraščių, primenančių liau. 
dies dainas, kurių “Vai gano 
gano” yra vertas atskirai pa
minėti.

5. Pagarba literatūrai

“Devyniose baladėse” paste
bime įdomų reiškinį. Kaip nuo 
savo žemės atplėštas lietuviškų 
dirvų sūnus pradeda ieškoti 
naujų vertybių. Taip šalia mei
lės gimtajai žemei lygiagrečiai 
ateina didžiulė pagarba litera
tūrai. Tai yra naujas motyvas 
Bradūno poezijoje. Tarpinė 
grandis šiame perėjime būtų 
gimtoji kalba. Lietuvių kalba 
nėra vien augščiau aprašytas 
slėpiningas ryšys su žemės daik
tais. Kartu ji tarnauja ir nau
jų pasaulių kūrybai. Knyga ir 
skaitytojas šiame rudeny figū
ruoja kaip savaimingi veikėjai. 
Knygos pasaulis trokšta įeiti į 
skaitytojo dvasią: “Noriu tavo
joj širdy sutirpti kaip sniegas 
ant žaizdro”. Knyga neša “ra
mybės, tylos po darbo kietos 
kasdienybės”. Knygos skaity
mas poetui nėra nei pareiga 
nei pastanga, bet atsigaivini
mas ir pragiedrėjimas: “Troš
ku!’u elnio išgersiu gaivią šven
tadienio rimtį”. Poeto “Skaity
tojas”, įsigilinęs į knygos pus
lapius, taria: “Mano dvasia ku
pina balsų nuo gyvenimo plaus
to”, tartum kūrybinis pasaulis 
jam būtų gyvesnis ir tikresn’s 
už kartais blankią ir nuobodžią 
kasdienybę. Literatūra poetui 
tampa šviesus spindulys, įpras
minąs niūrų gyvenimą.

šiame sąryšyje įdomu pa
stebėti, kaip kartu su ats’krei-

(Nukelta j 2-rą pusi.)

gamtos. Dažus deda ant dro
bės plačiu špachteliu, storomis 
didelėmis plokštumomis, va
dovaudamasis šiltų ir šaltų 
vadovaudamasis šiltų ir šaltų 
spalvų sąntykiavlmu, o ne har
moningai papildančių spalvų su
gretinimu. Jo pėtmės ir plokš
tumos neseka vaizduojamų 
daiktų bei ribų, ir dažniausia 
jo paveikslų šviesos šaltinis 
nejaučiamas. Tapysem> sunko
ka, masyvi, statiška, tvirta, ne- 
spontaniška, tačiau gerai ap-

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Sukaktuvininko dail. Juozo • Jurgio Savickio Žemė de- 

Pautieniaus kūrinių paroda ati- ga — monumentalus didž'ojo 
daroma šiandieną 6 v. v. Lie- mūsų prozos meistro kūrinys 
tuvių auditorijoje, Chicagoje. jau išėjo iš spaudos. Kol kas iš- 
Apie šį menininką ir jo darbus leista tik pirmoji dalis, 455 psl., 
yra palankiai rašęs meno isto- kietais drobiniais viršeliai su 
rikas I. Šlapelis, prof. A. Gal- celuloidiniu aplanku, Terros lei- 
dikas, meno kritikas M. Šilei- dinys, kaina $4,50. Tai mūsų 
kis, prof. V. K. Jonynas, latvių žinomojo ministerio literatūri-

Dail. Juozas Pautienius

niai pastarojo karo meto užra
šai. Jų turinys įvairus ir įdo
mus. Kai autorius pasakoja 
asmeninius išgyvenimus, kaip 
iš m’nisterio jis grįžta prie pir
mykštės žemdirbio profesijos, 
kaip aristokratas jaudinasi, pa
ragavęs tikros kavos ir tikro 
cukraus, — jis darosi įdomus 
savo atvirumu ir intymumu. 
Kai jis lieč’a augštąją politiką, 
stebi Tautų Sąjungos griuvimą, 
būdamas Lietuvos ministeriu 
Ženevoje, kai lemtingais Lietu
vai 1939—40 metais, atsilanky
damas Lietuvoje, fiksuoja Lie
tuvos nuotaikas, — šitokios vie
tos bus patrauklios kiekvienam, 
bent kiek pažinusiam to meto 
įvykius; kai autorius aplanko 
Lietuvos prezidentą, jau kaip 
pabėgėlį, Berne, pamato naujus 
santykius, kokie suspėjo susi
daryti tarp jo ministeriu ir 
valstybės galvos, pasitraukusio 
iš valstybės. Jurgio Savickio 
šiltai pavaizduotas Smetona pil
ko žmogaus kėdėje: “Toks ti
pingas žmogus, tegu savo pilku 
paltu. Savo visa povyza suma
žėjęs. Pirmas Lietuvos prezi
dentas, Antanas Smetona... 
Dabar — tarytum būtų strakte
lėjęs ir nušokęs nuo Lietuvos 
pašto ženklo ir atsidūręs Berne 
paprastoje gatvėje. Kaip pa
saulis bus pasikeitęs!” (443 p.).

Augalai ir gėlės užima kon4 
centrinį knygos vaidmenį. Gam
ta bus laimėjusi visas autoriaus 
simpatijas — tiek jai čia vietos 
ir širdies skirta. Ar tai bu3 
Ženevos ežeras, ar rašytojo 
sklype sodinamos rožės, ar šu
nyčio brendimo etapai — visa 
tai taio detaliai ir žinoviškai 
aprašoma, jog puikiausiai ats
toja įmantriausią veikalo intri
gą. Taiki’ai ir įdomiai auto
riaus charakterizuojami žmo
nės: ar tai būtų vienatinis pa
siuntinybės sekretorius, pedan
tas, su visom perspektyvom 
augštai iškilti, ar autoriaus ka
sdienis b'čiulis sargas, ar savo- 
t’škų individualvbių autoriaus 
kaimynų galerija, susikūrusi 
tame pasaulio dykaduonių cen
tre, ar pagaliau atskiros tai> 
tybinės grupės, — prancūzai 
vokiečai, šveicarai, italai, — 
puikia’ ir teisingai apibūdina
mos, Žemė dega yra parašyta 
minties aristokrato, erudito, po-galvota. Ankstyvesniųjų dvie 

jų etapų jo tapyba darė vaiskų, ' litiko, žodžio menininko. Ve’ka- 
džiaugsmingą įspūdį, paskuti- lo turini sudaro ne fikcija, bet 
n ame jo raidos etape vaisku- tikri įvykiai, tač'au jie aprašy
mas pranyko, jo vietoje atsira- ti ne sausu memuarininko, o 
do rami, duslių spalvų darna,
artima monotonijai.

Visdėlto J. Pautienius nema
žiau už P. Kiaulėną yra sava
rankiškas : atsipalaidavęs nuo 
visokių paramščių, eina savo 
a'škiu kūrybos keliu.”

Taip profesorius I. Šlapelis 
apibūd'na J. Pautienių.

Jau pernai rudenį dailininkas 
J. Pautienius lyg baigė savo 
vienerių metų pilkojo kolorito 
etapą ir dar su d'desniu užside
gimu į savo kūrinius susigrąži
no saulę.

Šiandien atidaromoje šio dai
lininko kūrinių parodoje turėsi
me progos pamatyti ne tik jo 
darbus artimus pointelizmui, 
bet ’r kitų periodų darbus, ku
riuose taip vaizdžiai matyti iš
eitas menininko kelias ir jo dar
bų visa meninė raida. (A. G.)

• Prof. V. Biržiškos laidotu

vių kom. išleido 24 psl. enciklo
pedijos formato leidinį, pava
dintą “Prof. Vaclovui Biržiškai 
atm'nti.”

dailiaus'u meninės prozos sti
liumi (b).

• Prof. Juozo Ereto, L. R. D. 
garbės nario, straipsniai apie 
Pabaltijo kraštus ir jų kultū
rą išspausdinti Šveicarijoje ne
seniai išleistame veikale. Vokiš
kai kalbantiems žmonėms čia 
vaizdžiai sugriaunamas mitas, 
kad už Karaliaučiaus ba’giasi 
Europa. Iškeliamas Vilniaus 
kaip paskutinis Vakarų postas; 
nurodoma lietuvių kalbos seno
viškumas .lietuvių dainų grožis, 
lietuvio relig ngumas, suminė
tas vienas kitas mūsų kultūros 
kūrėjų.

Straipsniui apie Lietuvą skir
ta daugiau vietos, negu Suomi
jai, Latvijai ir Est’jai.

• Rašytoja Marija Aukštai- 
tė, ilgėliau apsistojusi Italijoje, 
gėrisi Romos ir kitų miestų kul
tūrinėmis vertybėmis.

• Z. Jonušas yra Baranouil- 
log konservatorijos ir Kartage- 
nos Meno instituto profesorius 
Kolumbijoje.



3=
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, vasari o 18, 1956

Išradėjai pašto ženkluose
ANT. BERNOTAS, Wat?rbury, Conn.

BELGIJA išleido 6 primoka
mų pašto ženklų seriją pager-

jos dalies žymesnių miestų vaiz
dus: 25 gr. — Stettino miesto

bimui jos žymesnių išradėjų senovinę rotušę (lenkai dabar 
(primokėjimai labdarybės tiks-Į vadina Szczecin); 40 gr. — Bres 
lams). Išleista šitie ženklai: 20’lau miesto vieną seną pastatą
+ 5 centimai su Einest Solvay 
(1838 — 1922) atvaizdu, re
torta ir fabriko pastatu; Solvay 
išrado ir patobulino būdus ga
minti sodą pramonės reikalams 
ir apie 1913 metus beveik visi 
sodos fabrikai visame pasauly
je priklausė jam; yra davęs mi- 
l'oninių aukų švietimo ir labda
rybės reikalams.

80 + 20 cent. su Jean J. Dony 
(1759 — 1819) atvaizdu, for
mule Zn ir tirpinimo krosnimi; 
kun. Dony išrado naujas kros
nis cinkui tirpinti ir Belgijoj 
išaugo turtinga cinko pramonė, 
bet pats išradėjas miiė netur
te, sukišęs į išradimus visas sa
vo lėšas. 1.20 fr. + 30 c. su Egi- 
de Walschaerts (1820 — 1901) 
atvaizdu ir garvežiu; jis išra
do garvežiui naujo tipo stūmok
lį, kuris tebevartojamas ir da
bar.

2 fr. + 50 c. su Leo H. Baeke- 
land (1863—1944) atvaizdu ir 
retorta; jis išrado bakeli tą (plas 
tinę medžiagą, plačiai vartoja
mą elektro pramonėje) ir foto 
popierį “Velox”; gyveno Ameri
koje. 3 + 1 fr. su Jean E. Lenair 
(1822 — 1900) atvaizdu ir naf
tos varikliu; be nafta varomo 
motoro, jis dar išrado naują 
baltą emalį, elektro-galvanizaci- 
ją ir kt. 4 + 2 fr. su Emile Four- 
cault (1862 — 1919) ir Emile 
Gobbe (1849— 1915) atvaizdais 
ir stiklo tirpinimo krosnimi; abu 
išradėjai daug pasidarbavo ras
ti naujiems būdams gaminti 
stiklą lapais ir stiklo indams 
pūsti (ne lūpomis).

ISPANIJA, paminėjimui 400 
m. sukakties nuo šv. Ignaco iš 

iLoyolos mirties (1491 — 1556), 
išleido 3 p. ženklų seriją. 25 ir 
80 centavų ženkluose matome 
šv. Ignaco atvaizdą, 60 c. ženkle 
— šventojo atvaizdą ir senovi
nio vienuolyno pastatą. Ženklų 
spalvos labai “asketiškos”: juo
dai violetinė, pilkai geltona, juo
dai žalia. Šv. Ignacas buvo žy
mus katalikų bažnyčios minty- 
tojas ir visame pasaulyje pla
čiai paplitusio jėzuitų ordino 
įsteigėjas.

ITALIJA išleido 25 lirų p. 
ženklą su garsiosios šv. Pran
ciškaus Asyžiečio bazilikos Asy
žiaus mieste bendru vaizdu. To
je vietoje, kur dabar stovi ta 
bazilika, 1226 m. buvo palai
dotas šv. Pranciškus Asyžietis.

IZRAELIS žydų 5716 naujų 
metų proga išleido 4 p. ženklų 
seriją (25, 60, 120 ir 250 prut- 
ta vertės), ženkluose matome 
stilizuotai atvaizduotus senovi 
ftius žydų muzikantus, griežian
čius instrumentais, kurie dažnai 
minimi Šen. Testamente ir psal
mėse: būbneliu, cimbolais, avi 
no ragu, trimitu ir arfa. — Be

(lenkų Wroclaw); 60 gr. —
Griunberg miesto bendrą vaiz
dą (lenkai jį “pakrikštijo” Ze- 
lona Gora). 95 gr. — Oppelno 
miesto rotušę (lenk Opole).

PORT. INDIJA išleido 2 p. 
ženklus paminėjimui 100 m. su
kakties nuo monsinjoro Sebas- 
tiono R. Dalgado mirties. 1 rea- 
lio ir 1 tangos ženkluose mato
me monsinjoro atvaizdą. Dalga
do buv.o žymus tos kolonijos 
veikėjas ir auklėtojas.

PIETŲ AFRIKA išleido 2 p. 
ženklus paminėjimui 100 m. su
kakties, kai buvo įkurtas Pre- 
torijos miestas. Miestas įkur
tas 1855 m. tuometinėje Trans-

Bradūno “Balades”

(Atkelta iš 1 psl.)
pimu į literatūrinę tikrovę atei
na ir grynai estetiniai moty
vai :

.Palieti lūpomis vėjas
Pumpurus medžių aklus,
Paukščių sparnai suskambėjo
--Į mėlyno sklauto stiklus.

(41 psl.)

Atrodytų, kad akcentuojant 
kaip savyje prasmingą apraiš
ką, autoriui pasidaro artimes
nis estetizmas. Gražus palygi
nimas tampa vertingas dėl pa
ties jo grožio.

6. Praeitis ir aktualiosios 

x problemos

Kaip minėjome, Bradūnas su
geba gerai perduoti belaikę, se
novėje šaknis turinčią lietuvio 
ūkininko galvoseną ir tradici
ją. Ši jo stiprybė gal būt ge

gai ir Džentelmenai. Šiuose pos- nyg Babrauskas, sekret. Stasys 
muose autorius nutolsta nuo lie Tamulaitis, ižd. arch. Jona3 
tuviškos buities ir nuo savo ko-| Mulokas, nariai dr. V. Manelis, 
lorito. Čia j'g nebekalba savo dr. A. Baltinis, inž. J. Jurkū- 
pamilta mistiška mėnulio tar-’ nas.
me, bet pliekia įvairias moder
naus gyvenimo negeroves. Sa
tyra ir aktualijų diskusija ta
čiau nėra Bradūno stiprybė ir 
j s turėtų šios srities vengti.

DR. I. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. REllanee 6-4410 

Rezid. telef. GRovehlU 0-0017 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KED1KIŲ IR V Al K V LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South W ėst era Avenue
(MEDICAL BUILD1NG) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Šeštad. 1’ 
vai ryto iki S vai. popiet.

Ofiee tel. RE. 7-1108
Bes. U-l. WAlbrook 5-370#

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-40##

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

Tel. oriau HE. 4-0000. rez. F lt 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir «—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

Ofiso tel. CLiffeide 4-2800 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kampus 47 Ui Ir Hennllagv) 
Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., Išskyr. sek.

Ši pastaba lieča ne vien tuos 
kelis silpnesnius eilėraščius, bet 
lygiai tinka ir poeto pasirink
tiems motto. Kai Tacito ar 
tautosakos fragmentai puikiai 
įsilieja į knygos visumą, ištrau
kos iš dienraščių ar skelbimų 
čia mažai tetinka. Išleidus 
šiuos kelis silpnesnius eilėraš
čius ir motto leidinys būtų vien
tisesnis.

V. Petravičiaus estetinis kny
gos apipavidalinimas yra ma
lonus, šriftas netikėtai aiškus 
ir ryškus, ir viršelio spalvų de
rinys patrauklus.

KRONIKA
• L. R. D. nariai — redakto

riai. Neseniai Lietuvių Dienų 
žurnalo vyr. redaktoriaus parei
gas perėmė Bernardas Braz
džionis, Eglutės redaktorium

DR. ANNA BALIUKAS
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 telefonas: I’it 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-507#

vaalio respublikoje ir pavadin-l riausiai išryškėja, lyginant tra
tas Pretoria būrų karo vado An-' dįcin:us poeto eilėraščlus su ke

liais silpnaisiais, aktualijas vaiz- 
duojanč'ais eilėraščiais. Apra
šydamas dabartines problemas,

!* sukeliančias stiprias emocijas^ 
dą; jis dalyvavo kovose prieš autorius nenorom pasirenka pakviestas Stepas Zobarskas, 
juodukus, vėliau prieš anglus ir stiprius epitetus ar palyginimus, (Naujienų redakcijos nariu - 

prezidentas, kurie yra perforsuoti ir nustoja ,JU0Za8 Švaistas. Tuo būdu pa

driaus Pretoriaus garbei (1799 
— 1853). Pašto ženkluose ma
tome : 3 pens. — Stephanus 
Kruger (1825 — 1904) atvaiz

buvo Transvaalio 
6 p. — M. W. Pretoriaus (sū
naus) atvaizdą; jis buvo pir
mas P. Afrikos prezidentas nuo 
1883 iki 1902 m. Taip pat išleis
tas 2 p. ženklas su A. Pretori
jaus (tėvo) atvaizdu, Natalio 
vėliava ir Vow bažnyčios vaiz
du. Senas's Pretorius buvo įkū
ręs Natalio respubliką.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West <P«t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet- Šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 0-1705 
Rez. tel. GRovehUl 0-5003

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutart). 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tet ofiso GR. 0-5300, PR. 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS

2423 Weat 63rd Street 
(Kampas 03rd ir Arteslan) 

VAJL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigao Avenue
Val.y kasdien nuo 8 v. v. iki 9 v. v., 
tšskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-070# 
Bato — ENglevvood 4-4070

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 We#t 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOwnbaU 3-0050 
2534 We#t 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlocik 4-7080, neatsakius

skambiną CEntral 6-2204.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPDIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
tel. PRospect 8-1233 arba WE 0-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. Ir 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

RADIOSUI
Į (lempos-oaiys-baterijos) Į

Ar TAISYMAS Ar 
įnamuosedirbtuvės<

—100% —

JMrantiTA,
Tge?

lAioainaLU TELEVISION
iCsav. Inž. A.SemėnasjĮ 

k 3130 S. Halsted-DA6-6887]

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
to, išleidžiama 12 p. ženklų se- Raštinė atidarą kasdien nuo 
rija pagerbimui senovinių žydų
tautos 12 giminių (nuo 10 prut- 
ta iki 250 pr.). Kiekvienai gi
minei parinktas specialus pieši
nys ir simboliai, būdingi šiai 
giminiai, imti iš Šen. Testamen
to aprašymų; pvz. Judo gimi
nei paiimtas liūtas, Juozapo gi
minei — kviečių pėdas ir t.t. 12 
giminių yra šios: Reuben, Si- 
meon, Levi, Judah, Dan, Naph- 
tali, Gad, Asher, Issachar, Ze- 
bulun, Joseph ir Benjamin.

LENKIJA 1905 m. sukilimui 
paminėti išleido 2 pašto ženklus 
40 ir 60 grošų vertės to paties 
piešinio. Piešinyje matome žy
giuojantį demonstrantų būrį, ku 
rių priešakyje einąs vyras neša 
vėliavą su raidėmis SDKPIL; 
vyras labai panašus į vilnietį 
komunistą Feliksą Dzierž'nskį, 
o greta jo einanti moteris į žy
dę Rožę Liuksemburgaitę.

Taip pat išleista 4 p. ženklų 
serija paminėjimui 10 m. sukak, 
ties, kai prie Lenkijos buvo pri
jungta dalis Rytinės Vokietijos. 
Ženkluose matome tos Vokieti-

estetinės vertės. Bandydamas 
pašiepti dabarties ydas, poetas 
rašo:

Eina ekstazėje procesija
Šoka iškrypėlių gauja,
Nepatepti šventieji miršta,
Birža prekiauja tautomis —
Jų pėdas kaip hienos seka
Išdresiruoti žmogžudžiai.

(129 psl.)
Š‘s posmas skamba kaip pu

blicistinė retorika ir yra griež
ta prieš'ngybė mistiškam Bra-

ilgėjo gretos ligšiolinių kolegų 
redaktorių: K. Bradūnas — Li
teratūros lankų, J. Brazaitis — 
Darbininko ir Į Laisvę, B. Gai- 
džiūnas — Dirvos, P. Jurkus— 
Darbininko, T. Neveravičius — 
Santarvės, J. Petrėnas — Tėvy 
nšs, L. Simutis — Draugo, J. 
Tysliava — Vienybės, A. Vai- 
čiulaits — Aidų.

• Kultūros Fondas. JAV LB 

valdybos iniciatyva įkurtas 
1955. XI. 19. Chicagoje. K. Fon
do Taryba sudaryta iš įvairių

dūno lyrizmui. Panašūs iš kny- kultūrinių organizacijų atstovų, 
gos kolorito iškrentą eilėraščiai K. Fondo Taryba išrinko į K. 
yra Paklausa neribota, Anno F. valdybą šiuos asmenis: pirm. 
Domini, Hidrogeninio velnio na- Juozas Kreivėnas, vicepirm. Be-

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

a &J.JOKUBKA
rv. DEIMANTAI IR IiAIKRODtlAI 

Pardavimas Ir Taisymaa 
4102 Archer Avė., n t Mozart 

’hieago 32. 111. — Tel. lA S-8817

VYT. DOMKUS
prityręs buhalteris pildys 
J.A.V. mokesčių (U.S. Inco- 
m© Tax) pareiškimų blan
kus

DRAUGO raštinėje
pirmadieniais, ketvirtadie
niais nuo 6:00 iki 7:30 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Patarnavimas prasidės vasario 
13 d., 1956 m. Jau dabar galite 
paskambinti telefonu VIr. 7-6640 
dėl susitarimo.

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2321

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

6767 Sonth Westera Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

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

DR. V. P, TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės Ilgos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
šeštad. 2—4 p. p. Trečlad. ir 

sekmadieniais uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Avenue
Chicago 20, I1L 

Pasimatymai pagal sutartlea 
Telefonas REpubllc 7-4000

Rezidencija: GRovehUl 6-8101

. DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3269 South Halsted St

Kasdien 3—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2437 
VV. 62nd St., tel. Kepublio 7-8818.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tol. Vlrglnla 7-0030

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Ofiso telefonas — BIshop 7-2323

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

INSUHED
UPTO- ! ■ III

lWL iii
FEDERRL 
5AVING

& LOAA

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite vi#ų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 WEST CERMAK ROAD 

Tel. Virgiui* 7-7747

JOHN J. KAZANAU8KAH. Prea.

Chartered and Supervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto Iki E vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto Iki 8 vai. vak. šeštad. nuo • vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.

Choro vedėjas 
K. Steponavičius,

savininkas

Visi patogumai:
tas.

gražu# bara# ir bufe-

DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

SEGHBTTI TRAVEL BURBAU
2481 Se. Oakley Av.iu. Tel. YArd. 7-8218

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAI1, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentu# norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa
rūpiname dokumentu# norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivRui. Pasinaudokite.

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-0867

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

4055 Archer Avė.
Kampan Archer ir California Avė. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 V. p. p.
Sešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

V. RASLAVI6IUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1100 DIVERSEY AVĖ.
Tel. WE 3-8420

Vai.: 2-5 Ir 6-8, Išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bethany Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. AR 1-1408

Ofiso telef. YArds 7-1160
Rezidencijos — 8Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2200 
SPECIALYBfi CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGO8 
2435 West 69th Street 

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

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 ▼. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-0400
Rezid. PRospect 0-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vtčiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tol. OLyinplc 1-1S81

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory B-OV43

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 3Ist Street 
Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Ofiee VVAlbrook 6-2070.
Rez. HlUtop 6.1584'

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ P 
MARQUETTE BfEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 3—4 p. p. Ir nuo 7—9 V. vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

keičia stiklus ir rūmus.
4455 So. California Avė., Ohicago 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir Sešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTt

PRITAIKO AKINIU8 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienluz
2422 West Marąuette Rd.

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.8-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Ohicago 
Plrmad., antr., ketv. ir penk. 

6:30—8:80 vai. vakare 
Sešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Are.'

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PB S-IMO

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršmlnėti telefonai
šaukite MIdway 3-OOO1

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR #-##5#

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 0-0257, rez. PR #-006# 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 0600 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 ▼. ▼.

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-180# 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 8 iki 8, tre
člad. nuo 10-12, penktadieni 10-3 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Virs 23

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste Ir toliregys- 
tę. Prlrertku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam# 
J mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1R73

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždara.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTDYTOJAS)
3925 Wcst 59th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:30—8:30 
Trečlad. pagal sutarti

▼ak.

TeL ofiso ir buto Oljtnplc 2-418#
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 ▼. vakare.
Butas 1320 So. 40th Avė. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

M P. ŠILEIKIS, 0. P.■AS Orthopedas - Protozlstoa
Aparatai-Protezal, Mod. ban-f dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) ir ŠX
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais t-l. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKO# LAB.

2850 W. 03rd St. Chloago 28, III 
Tel. PRospect 6-5084.

Rcmkite dien. Draugą!

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepta, šaukite KEdzio 8-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 V. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 ▼. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITC
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALI 8T4 

2750 W8«t 71it Street 
(Kampas 71st ir California)

Tel. ofiso ir rez. KEpublio 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 ▼. v. SeAt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal aualtarlm#

2334 8.

DRAUGAS 

THE LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Oakley Avė., Cliloago 8, BĮ. Tel. Vlrglnla 7-6#41; 7-#«42

Entered ae Becond-Class Matter March tl, 1110, at Chloago, Illinois 
Undei the Act of March 8, 1879.

Member of the Catholic Press Ass’n 
Published dally, ezept Sundaye, 

by the
Llthuanian Catholic Pre
PRENUMERATA: 
Chlcagoj ir ClceroJ 
Kitur JAV ir Kanadoje 
Užsienyje

Soclety
Metams

09.00
88.00

011.00

SUBSchlPTION RATUS 
08.00 per year outelde of Chloago 
39,00 per year In Chlcago A Cloero 
08.00 per year tn Canada 
Forelgn 311.00 per year.
H metų 

6.00 
84.60 
06.80

8 mėn. 
82.76 
82.60 
08.00

1 m#n. 
01.86
01.00
01.86

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaubaudotų etralpenlu ne
saugo, Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą
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KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS
Dr. 1‘. CEI.IESIUS

vietoj suabejotume palyginimo 
atitikimu: "Iš Bielinio pasako
jimų, kaip gerame filme, 
atsiskleisdavo ryškūs, būdingi 
LietuV03 vaizdai (p. 24) Bieli
nio laikais lietuviai vargu "fil
mus” žinojo.

d) KūrybLiė forma

J. Švaistas šioje knygoje yra 
įdomus istorinio turinio parin
kimu, įvykių nuosekliu sugru-

Tik perskaitęs Juozo švaisto 
“Knygnešių pėdsakais” naujai 
“Bendrijos” išleistą Weinheim,
1955, 295 p. romaną, noriu sa
vo įspūdžiais pasidalinti su mie
lais skaitytojais.

Juozas švaistas šiame veika
le pavaizduoja knygnešių laiko
tarpį nuo lietuviškos spaudos 
uždraudimo iki jos atgavimo.
Sudėt'ngas veikalo turinys api
ma plačių Lietuvos apylinkių
miestų ir miestelių daugybės' pavimu ir įvairių knygnešių 
knygnešių veiklą: knygų spau-' situacijų dramatišku stiprėji-
sdinimą Prūsuose, jų per sieną 
rizikingą gabenimą, sandėliuose 
slėpimą ir tarp savųjų platini
mą. Daugumoje tas darbas bu
vo atliekamas pavienių asmenų 
ryžtu, savita orientacija ir mo
kėjimu gelbėtis įvairiose situ
acijose. Tačiau be partizaninio 
darbo, autorius pavaizduoja 
taip pat spaudos darbuotojų or
ganizacinę užuomazgą “Žolinės” 
vardu, jos narių darbo pasi
skirstymą ir vieningą veiklą. 
Visų knygnešių didžiausias ža
dintojas, drąsos kurstytojas ir 
dvasios nešėjas yra Jurgis 
Bielinis. Stipriau pabrėžti yra 
Kazys Ūdra, Antanas Bružas, 
Augusta Udraitė, Juozas Saka
lauskas, Jurgis Dilkus, Adomas 
Ladukas, Kazys Juozaitis, ku
nigas Vitkus.

Neigiami tipai yra daugiau- 
s'a rusų valdininkai, ypač poli
cijos tarnautojai. Iš lietuvių 
išgamų stipriau pavaizduotas 
yra vokiškos kilmės Garšvių 
kaimo ūkininkas Kazys Skutas, 
kurį už knygnešių įskundimą 
Antanas Bružas negyvai primu
ša ir su Augusta Udraite pabė
ga į Amer'ką.

a) Istorinis romanas

“Knygnešių pėdsakais” savo 
turiniu yra istorinis romanas. 
Jame minimi knygnešiai daugu
moje yra realūs istoriniai asme
nys. Draudžiamos spaudos gtrai- 
psn ų rašytojai, spausdinimo 
vietovės, gabenimo ir platinimo 
būdai ir miestelių bei kaimų 
vardai atitinka istorinę tikro
vę. Todėl šis romanas yra skai
tančiai visuomenei, ypač jauni
mui, istorinių bei geografinių 
Lietuvos žinių romano forma 
pertiekimas. Dėl to jis turėtų 
rastis kiekvieno lietuvio knygy
nėlyje, skirtam priaugančiam 
mūsų jaunimui pasiskaityti.

b) Idėjos požiūriu

Ši apysaka yra irgi bešališka. 
Neturi autorius tendencijos 
pravesti bet kurią kenksmingą 
m'ntį, griaunančią kilnius žmo
nių įsitikinimug ar užgauliojan
čių kuriuos luomus. Jis beša 
liškai pagerbia ir vertina visus, 
kurie dirba kilnų tautos darbą, 
nepaisydamas, ar tas bus dva
siškas, ar dvarininkas, ar valdi
ninkas ir, priešingai, smerkia 
tuos, kurie, misdami mūsų tau

mu. Dar galėtume paminėti 
keletą taiklesnių palyginimų: 
“Mokslas kišenių nesveria, 
kaip kiti daiktai” (p. 30), stip 
resnių frazių:” “Užkeliant 
kiemo vartus, užsikabina pra
eities filmas už varčios ir suka
si, mirgul'uoja sielos ekrane” 
(p. 25), “Trumpa, paprasta 
žmogaus istorija, o gyvenimas 
ilgas ir nelengvas” (p. 118), 
“Kiekvieno sielon sruvo to 
didvyrio dvasios pranašumas” 
(p. 147), idealizmas keliančių 
paraginimų: “Taupyk ir tu aša
ras, Onute. Bus daug sunkiau 
verkti, kai akys visiškai išseks. 
O mūsų žemė visada alkana. Ji 
reikalinga ašarų, prakaito. Bet 
to neužteks dar — reikės ir 
kraujo...” (p. 124 ir t.). Tai ir 
v'skas, kuo galime pasigrožėti. 
O žvelgiant į visumą “Knyg
nešių pėdsakais” romanas gro
žinės literatūros formos požiū
riu yra silpnas.

Visų pirma, jis nėra apjuo
siantis knygnešių laikotarpio 
lietuvių kultūrinį gyvenimą, bet 
tik jo paskirus įvykius. Todėl 
J. Bielinio ir jo bendradarbių 
gyvenimas lieka nespalvingas, 
izoliuotas nuo kaimo būties, 
ypač nuo gražios lietuviškos 
gamtos. Dėl to šis veikalas ge
riau tiktų vadinti istorine apy
saka, negu romanu.

Veikalo dramatiškumui daug 
pakenkė, kad knygnešių drama
tiškos situacijos yra ne gyveni
miškai pertiektos, bet veikėjų 
prisiminimo būdu atpasakotos. 
Todėl jos nustoja savo spal
vingumo, gyvasties ir išgyvena
mo jausmo. Nagatyvus mo
mentas veikia daugiau į su
pratimą ir ątmintį, bet ne į 
jausmus. O kada autoriui 
trūksta kūrybiško įsijautimo ir 
tuo jausmu skaitytojo užkrėti
mo, tada ir pats kūrinys perei
na iš meninės plotmės daugiau 
į mokslinę ar pedagoginę plot
mę. Jeigu, pavyzdžiui, daugu
ma knygnešių lūpomis mintinai 
atpasakotų faktų būtų pertiek- 
ta tokiais išgyvenimais, kaip 
kad Kazio Ūdros pirmoji kelio
nė į Prūsus ir su knygomis per 
sieną atgal, kaip kad Augustos 
Udraitės iš kalėjimo išvogimas, 
arba Jurgio Bielinio valsčiaus 
sueigoje rusų valdininkams vie 
šas pasirodymas ir vėl dingi 
mas, tada ir viso veikalo įspū-

J. Pautienius Skausmas

kurnu. Autorius išvengė eroti
nių persūdymų, pasaulėžiūrinių 
įžeidimų ir luominių užgaulioji
mų. Jis moKa skirti pačią reli
giją, kaipo tokią nuo jos reiš
kėjo, kaipo žmogaus: “Tikėji
mas, malda ir Bažnyčia yra vie
nas dalykas, o kunigai — kitas. 
Jei man skaudu, kad ne visi 
kunigai tokie, kokie turėtų bū
ti, tai nereiškia dar, kad tikėji
mas ar Bažnyčia, kaip organi

zacija, yra blogi dalykai, ir aš 
turėčiau atsimesti nuo jų. Kiek
vienoj organizacijoj pasitaiko 
nevykusių narių, bet tai nereiš
kia, kad pati organizacija blo

auklėti bern'ukug ir mergaites je ir, kuriems sąlygos leis, ati- 
jų brendimo laikotarpy. Pasisa- tinkamai sutvarkyti laiką, kad 
kydamas prieš šiuos dalykus galėtų atvykti Chicagon daly-
Šv. Tėvas sutinka, kad įvai- vauti rašytojų suvaž'avime, _ ____________
riais antriniais auklėjimo klau- Kultūros kongrese ir Dainų!
Simais gali pedagogai turėti šventėje. Apie atvykimą pra- PALM for PALM ŠUNDAY

gamybos skyriaus viršininkas 
viename iš didžiausių Kolumbi
jos metalo fabrikų "Apolo”.

jva rtų nuomonių.
• I.. R. I). 1955 m. premija 

skiriama visuotinu balsavimu.

šoma pranešti L. R. D. iš anks-

• Prof. K. Pakšt •! sėkm’ngai 11 mėneaų daugumos L. terb rayo ku.tBrnę vejk)ą
R. D. narių pasisakyta, kad L. 
R. D. premija sk'rtina visuotinu 
balsavimu. Todėl visiems na
riams siunč amas 1955 m. kny
gų sarašas. Į jį pateko knygos, 
išėjusios ligi 1956. I. 1. Neįtrau
ktos kartą jau premijuotos 
(Trumpa diena), taip pat ir tos, 
kurių teišspausdinta t k pirma 
dal's (Dovydėno, Valucko ir 
kt.) Sąrašas siuntinėjamas są
moningai užtraukus mėnesį, 
kad bent JAV ir Kanadoje gy
veną galėtų sus'pažinti su pa
skutinėmis gruodžio dienomis 
pasirodžiusiais Bradūno, Ra
dausko ir Sutemos rinkiniais; 
Gliaudos Raidžių pasėliai gali
ma buvo paž'nti iš Draugo atga” (p. 112 ir t.).

Ba’giant reikia pastebėti, kad karpų, o Meko Idilės — iš Ai-
“K. P.” išleidimas yra geras. 
Spaudmens nevargina, knyga 
skaitosi lengvai. Knyga įriš
ta kietais viršeliais. Įrašas 
kuklus, bet kartu ir gražus.

Kultūrine kronika
• Petras Maldeikis, kalbėda

mas socialiniame semestre apie 
katalikišką auklėjimą pagal 
popiežių enciklikas, labai pa
brėžė šio auklėjimo vispusišku- 
mą. Katalikiškas auklėjimas 
nėra vien auklėjimas žemiška
jam ar profesiniam gyvenimui, 
bet ir antgamtiniam gyveni
mui. Auklėjimas yra katalikiš
kas t:k tuo atveju, kai jis yra 
grindžiamas katalikišku žmo
gaus supratimu. Būdamas pil
nutinis auklėjimas, katalikiškas 
auklėjimas pripažįsta visus tris 
auklėjimo veiksnius: šeimą, 
civilinę bendruomenę ir Bažny
čią.

šia. Bažnyčia iš Kristaus tu
ri pavedimą mokyti visas tau
tas. Būdama religijos ir doros 
sargyboje, ji savo pareigas at
lieka auklėjimo keliu. Bažny
čios misija apima visus žmo
nes; ne tik tuos, kurie yra jos 
nariai, bet ir tuos, kurie dar 
nėra į ją įstoję, nes ir jie turi 
teisę pažinti Dievą. Valstybės 
pareiga auklėti kyla ne iš jos 
tėviškumo teisės savo pavaldi
niams. Tos teisės ji neturi. 
Valstybės pareiga auklėti kyla 
iš jos pareigos globoti šeimą ir 
individą, apsaugojant jų tei
ses. . f ■ *

Supažindinęs su bendraisiais

dų. 1954 m. Jankaus Senas ka
reivis Matutis, Dovydėno Nak
tys Karališkiuose ir kitos jau
nimui ir vaikams skirtos kny
gos paliktos jaunimo literatū
ros premijai; kurios Jury Ko
misijos pirm. yra Vincas Ra
monas. L. R. D. premijos me
cenatas, kaip anksčiau pranešta, 
šiemet yra dr. Juozas Pruns- 
kis.

Visi rašytojai, susipažinę su 
premijuotomis knygomis, pra
šomi būtinai dalyvauti balsa
vime. L. R. D. premijos įteiki
mo šventė įvyks Chicagoje 
1956. III. 25.

• Kultūros Kongreso, įvyks
tančio 1956. VI. 30. — VII. I. 
Chicagoje, metu numatomas 
lietuvių rašytojų suvažiavimas. 
JAV ir Kanadoje gyveną rašy
tojai prašomi turėti tai galvo-

gyvendamas JAV sostinėje. Jo 
naujo buto ad’esas: 18—4th 
Street NE, Wash'ngton 2, D. C.

• Komo Viesulo grafikos ir 
piešinių paroda New Yorke, 
Mieste knygyne, 10 Seventh 
avė South, tęsis iki vasario 29 
dienos. Mūsų jaunas dailinin
kas yra pasiekęs nemažų lai
mėjimų. Jo kūriniai yra me
no rinkiniuose Kongreso biblio
tekoje, Spaudos klube Philadel- 
phijoje. New Yorko Miesto kny
gyne, Slon'kerio religinių spaus- 
dinių kolekcijoje Cinc'nati 
miest. Jo grafikos darbai bu
vo išstatyti parodose Prancūzi
joje, Vokietijoje ir kt. Romas 
Viesulas meno studijas gilino 
Prancūz'joje .turėdamas to 
krašto vyriausybės st'pendiją.

• Inž. A. Dyrikis dirba kaip

ORDER KARIA 
PALM SlINDAY, MARCII 25Ul

\Ve Gitara ub o A h.snliitP Satisfaetion
12 Heads for .$.4.00
25 Heads for.... . .$.6.85
50 Heads for......... $11.25
75 Heads for.... . $16 00

103 Heads for.... . .$18.00
200 Heads for.... . $34.00
800 Heads for......... . $48.00
500 Heads for... . .$75.00

Prle< » on larger (piantitii>s on reąuest
P. O. B. PHILADELPHIA 

Ali good bugths — 36 to 4S ineht-s

THE NIESSEN C9MPANY
DEPT. .F

, Established In 1895 
We are Pioneers in the Hamlllng

of Palm
256-70 S. 23rd SI. PhUadelphla 3, Pa.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujaa specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
d ra ūda. I’lttus Ir siižiulngiis 
pu ta r na v liauta.

R ŠERĖNAS
4&lfl S. Wnod St., Gliieago 9,

Illinois, ui. VI 7-2972

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. MOBIBGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyrę* anto specialistas

Pabalti jos Valstybių Pašto Ženklai
mano specialybė. Vidutinės kainos. Taip pat turime pašto ženklų ir 
kitų Europos kraštų; ir kaikurių retų ženklų. Dėl kainų sąrašo ra

šykite: Mr. E. VILNIS — Stamp Shop, 7 Beaconsfield Terrace Rd„ 
Ilammersmith, London, W. 14, England.

PASIDARYKITE SAVO ZUBRUVKOS
Įdėkite keletą šiaudelių importuotos tikros 
stumbražolės į butelį grynos degtinės ir galė
site pasigardžiuoti geriausiu pasaulyje aro
matišku gėrimu. Vieno pakelio užteks visiems 
metams. Patenkinimas garantuotas arba grą
žinami pinigai. Užsisakykite nedelsiant. Pa- 
kelio kaina $1.00. Rašykite:

W0RLD HERB C0„ Dept. X, 459 _ 18th Avė.
NEWARK 3, NEW JERSEY 

šeimos teisė ir pareiga auk- katalikiškais' auk,ėjimo princi.
lėti vaikus yra pati natūraliau-

J u ozą s Švaistas

pais, prelegentas atkreipė dė
mesį ir į tris modernias auklė
jimo klaidas, prieš kurias yra 
pasisakęs popiežius Pijus XI. 
Pirmoji klaida yra laikymas 
vaiko iš prigimties tiek geru, 
manant kad jis nėra reikalingas 
jokio mokytojo vadovavimo ar 
perspėjimo. Antra klaida yra 
^perdėtas pa'likimas viešai 
mokyklose svarstyti seksuali
nius klausimus. Ir trečioji klai

Whether You Are Old & Gray 
Or Young and Gay

Dancing Is Wondeiful
The FRED ASTAIRE Way

Offering Ali Stepą & Styles
Fred Astaire Studios 

1623 West Melrose
Tel. EA 7-5588

(Near Lincoln-Belmont-Ashland) 
NOW

ANNOUNCING THE OPENING 
OF OUR NEW STUDIO AT 

4050 MILWAUKEE, Tel. PA 5-2916 
Open 10 A.M. to 10 P.M.

A dancing dollar wlll do it for yau! 
Gheck the šeriai number om your 
dollar bil!s Now. If three of these 
numbers are alike, this is your 
lucky Day! That dollar emtitles 
you to $25. worth of dancing in-

NEPASILIKITE ŠIEMET BE KULTŪROS ŽURNALO

AIDŲ

“Aidai” į jūsų namus atneš rimties ir iš kasdieninių rūpesčių pa
kels į švleą bei grfožį.

Prenumerata: visur 6 dol. mėtoms <

Adresas: 680 Bus,hwick Avenue, Brooklyn, M. Y.

da yra nusistatymas bendrai struction at Fred Astaire’s TODAY

Westwood Liųuors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO

tos duona, darbuojasi svetimų dis būtų visai kitoks. Veikalo 
išplanavimas, jo apimtis, vaiz
dų suklostymas ir jų sąryšis 
be priekaištų. Tik jų kūrybi-

tautų labui
c) Kalba.

J. Švaistas priklauso prie se
nesnės mūsų rašytojų kartos. 
Jo veikalo kalba yra bendrinė 
nusistovėjusi mūsų kalba. Jis 
nesišvasto naujadarais. Tai 
neatitiktų jo vaizduojamo lai
kotarpio kalbai. Tarmiškumo 
irgi maža telyžtelna. Visam 
veikale tik keletas mažų žode
lių. Daugiau leidžia reikštis 
rusniokams laužyta lietuvių 
kalba, arba stačiai žargoniška 
įaizgyne pinti lietuviškus saki
nius. Tačiau, bendrai, veikalo 
kalba yra lengva, aiški ir pa
puošta kaimiečių psichologiją 
atitinkančiais išsireiškimais, 
palyginimais, priežodžiais ir 
gudravimais. Nebent vienoj

nis išgyvenimas yra silpnas, 
žodžiu, veikalo apmatai — ra
cionalus momentas — vyrauja 
prieš jo ataudus — spalvas ir 
įspūdžio išgavimą.

Jeigu “K. P.” romanas ir nė
ra kūrybinės formos požiūriu 
pirmaeilis veikalas, tai visdėlto 
jis l'eka mums brangus savo tu
riniu, istoriškų faktų pertieki- 
mu, bešališkumu ir pedagogiš-

TELEVIZIJOS

Ir Radio Aparaty Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbai 
M. RIMKUS, 4617 3. Sawyer St 
Tel VI 7-0087 — VI 7-8081

DOYLK SALVAGE

Papers — Rags — Metals 
Stovės — Old Iron 

Usable fumiture, Plumbing 
AKmitage 6-2576 or 6-5959

SALES a shrvicr 
'WaHhlnK mashtne repalra 
Ouaranteed nepaira on all 
Makos & Types, we also
Repalr small applfancea 

Will plėk up & Dellver free 
ARPO HOME APPLI ANOKS

1723 W O3R<1 Kt. PR A-S888

SPECIALTY RENTAL SERVICE 
TYFKWRITKR8. ADUERS, 

COMPTOMETF.R8 
ALL MARES

A-l omui. guar. Nrw and rchuilt 
1’ortablCM, Checkvvrlters, Rcglatrr* 

Deltvery servloe, <-mergency aerUoe 
A & H BUSINESS MACHINE

SERVICE
7006 S. Marshfleld WA 5-8875

PADEKIME ARTIMIESIEMS

LIETUVOJE IR SIBIRE
Priimame žodžiu ir raštu pil

nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus iJ 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.

8741 W. 26th Street, 

CHTCAGO. ILL.
Tel. CRawford 7-2126

NAPOLEON, importuotas iš Prancūzijos 

(konjakas — senoje dulkėtoje banko je) $6-011

JULE HENRY, 3 star prancūziškas konjakas $5-00
LEMON-ICE likeris, 70 proof $3-89
SKAIDRIOJI, 4 syk valyta degtinė, 80 proof $3-55
BOAL, Madeiros 95 metų senumo vynas, 

apipintoje bonkoje $3.06
LACRIMA CHRISTI DEL VESUVIO

1949 metų Italijos vynas $1.75
ROŽIŲ VYNAS, itališkas $1.75
TOKAJUS, saldus Vengrijos vynas $2-95
IIAPPY BIRTHDAY — vyšnių daniškas likeris, 

specialiai nupigintas, buvo $8.66, dabar $5-89
FOX HEAD 400, WAUKESHA, Wisc., alus

24 kenų dėžė $3.69
I.OEWENBRAU, Miuncheno pagarsėjęs alus

24 butelių dėžė $8-55
Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. 
Importuota iš Europos zubruvka; Vokietijos, Prancūzijos, 
Italijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir riti gėrimai. 
Turime gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904 
metų. Užsakant didesnį kiekį pristatome J namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
IR

Paskolos Duodamos Mamy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI.

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

UNIVERSAL SAVINGS N LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

Pranešame, kad siunčiame vaistus (Strepto- 

mycin, Penicillin ir 1.1.) už Geležines Uždan

gos į Lietuvą, Latviją ir Estoniją. Del pilnes

nių informaciją atvykite :

WIECZOREK PHARMACY

1174 Milwaukee Avenue
Valandos: 10 v. r. iki 10 v. v. Sekmad. uždaryta 

nervu
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Salzburgo stebuklas
200-sis Mozarto gimtadienis

A. KUCICNAS ....................................

nors. muzikoje pamokyti, turėjoTikrąjį miesto grožį ir jo nuo
taiką, man rodos, geriausia ga
lima pajusti tuomet, kada jis 
visai ištuštėja, pavyzdžiui, nak
tį mėnesienoje, arba ankstyvą 
rytmetį, vos išaušus. (Turiu 
minty, ž'noma, ne šios šalies 
miestus, kurie be žmonių, auto
mobilių ir šviesos reklamų, įsi
vaizduoju, būtų nykūs ir net 
gal siaubingi.)

Austrijos Salzburgu, pame
nu, žavėjaus kartą, pasikėlęs į 
Kapucinų kalną, priešlėktuvinio 
pavojaus metu. Žnau, kad ne
sugebėčiau ir net nebandyčiau 
aprašyti tą grožį, kurį prieš 
save tenai mačiau. Netik mies
to architektūros grožį, bet ir 
nuostabų žavumą švelnios, 
miestą supančios, gamtos. Atsi
menu vienok, kad taip įsižiū
rėjus, man kilo m'ntis, jog Salz- 
burgas ir jo aplinka kažikaip 
neatskiriamai susiję su Mozar
to muzika. „ Rodos, ir tose 
aikštėse prie puikių bažnyčių, 
ir gatvelėse tarp senų namų, ir 
daugybėje parkų, ir putotos 
Salzacho upės pakrantėse, ro
dos, visur sava:me dvelkte 
dvelkia muzika. Tarytum, jau 
“iš aukščiau” taip buvo lemta, 
kad čia gimtų vienas didžiausių 
muzikos genijų — Wolfgang 
Amadeus Mozart.

Jis gimė lygiai prieš du šim
tu metų saus:o mėn. 27 dieną.

nėjimas. Beskaitant tuos laiš
kus, daros aišku, koks didelis 
buvo tarp jų skirtumas. Pir
masis buvo praktiškas, suma
nus, trokštąs gerbūvio ir žinąs, 
kas darytina, kad “gerai įsitai
sius”, gi genijalusis jo sūnus —

betgi didžiai nustebti, nes mo-i didžiulė priešingybė: nerūpes- 
kinys mokomą dalyką netik tingas, praleidžiąs progas, sa-

fteštadienis, vasario 18, 1956
: i ■■■ i a-a -i.į i =

akimirkoj žinodavo, bet ir ge
riau už mokytoją padarydavo. 
Ir niėko kito nelikdavo ano me
to dievobaimingiems muzikams, 
kaip pažvelgti aukštyn ir... 
žegnotis.

★

Nuostabi gyvenimo pradžia, 
nepaprasta vaikystė, o ir dar

Arnold Schoenbęrg kartą ra
šė, jog talentas išmoksta, o 
genijus pabunda. Mozartas, sa
koma, pradėjęs muzikuoti taip, 
kaip vaikai pradeda kalbėti. 
Trijų metų jis jau sėdėjęs prie 
klavikordo ir pilnas džiaugsmo 
ieškojęs ' malonių sąskambių, 
penkių metų jau ir pats kompo
nuoja muziką, o būnant šešių, 
jo tėvas, Salzburgo arkivysku
pijos vicekapelmeisteris, veža 
savo sūnų, kaip virtuozą, į 
Muencheną, vėliau į Vieną, Pa
ryžių, Londoną. Paryžiuje iš
leidžiamos jo sonatos smuikui, 
o Londone atspausdinamos jo 
pirmosios simfonijos — Mozar- 
tui tuo metu tebuvo aštuoneri 
metai!

• Žinia apie Salzburgo wunder- 
kindą plačiai nuaidi po Europą. 
Ambicingo ir sumanaus tėvo 
vežamas po didžiuosius muzikos 
centrus, jaunasis Mozartas vi
sur šukėta tikrą sensaciją: jo 
pasiklausyti vyksta muzikos 
meno mecenatai ir mėgėjai, jį 
išgirsti trokšta kiti kompozi
toriai ir virtuozai.

Šio straipsnio ribose nesu
tilptų Mozarto stebuklų atpasa
kojimai, netilptų nei iš viso įdo
mi jo gyvenimo biografija. 
Norintiems daugiau pasi
skaityti ap:e Mozartą patar
čiau W. J. Turner’io puikią kny 
gą, “Mozart: The Man & His 
Works”, išleistą Doubleday & 
Co., kurią knygynuose galima 
gauti už 95 centus.

Minėdamas čia 200-tąjį Mozar 
to gimtadienį, noriu skaityto
jui pateikti tik paskirų faktų 
bei minčių apie didįjį muziką.

Genijus nesimoko, bet pa
bunda. Šis Schoenbergo posa
kis Mozarto atveju manding 
ypač įtinka. Bekeliaudamas po 
įvairius kraštus, jis turėjo pro
gos išgirsti visus žymesnius to 
meto kompozitorius ir jų kūri
nius, kurie, be abejo, veikė ir 
jo paties kūrybą. Tačiau Mo
zartas neimitavo, nepamėgdžio
jo juos. Visi muzikališki paty
rimai, sakytum, tik pažadinda
vo jau anksčiau jame kažką 
slypėjusio. Pavyzdžiui, iš Ita
lijos jis parsivežė bei canto me
lodiją, kuri pas jį tapo daug 
prasmingesnė, gilesnė ir nuošir
desnė, iš Paryžiaus ir Londono 
— jausmingumą, bet pas Mo
zartą jis be manieros, š’ltas ir 
savitas, Vokietijoje būnant, ja
me pabunda orkestrinis gaiva
las ir t. t. Jei kada vienas ki
tas kompozitorius jį ir bandė ko

T A L'P Y BUTE 
lt HAHkAIt 
TAUPYlliT_ . 
PAAObOOAM 

FORMACIJAS

AUKATAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

ON16480 SAVINOS ftfld LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
VAb. — g VAU; AATftAP. 1W PEMKT. V Iki 4 V AK.; KIST. 0 IKI S vai. vak.; Treč. UŽDARYTA Visą DIENA; SEAT. * IKI 2 POPIET

kąs nemalonią tiesą tiems, ku
rie jam būtų kada nors reika- 
1 ngi, įsgijąs tuo būdu vis dau
giau priešų, o draugaująs su 
žmonėmis, kurių išnaudojamas, 
įstumiamas į nelaimes, į san
tuoką, skolas ir beviltišką var
gą.

Jis buvo nelaimingas? Ar ne-

Pautienius

Paveikslas išstatytas šiandie*.! (i vai. v. 
moję sukaktuvinėje dailininko parodoje.

Jūratė

Lietuvių auditorijoje atidaro-

vig Uuolatinis Mozarto genijaus įprasta, kad genijų šis būdvar- 
tobulėjimas, atrodo, turėjo dis lydėtų? Dievas, duodamas 
ir toliau nešti didelį pasisekimą jam nepaprastą, viršgamtišką 
ir la mę. Taip bent buvo įsiti- dovaną, atima žemiškos laimės 
kinęs kompozitoriaus tėvas galimybes? — Tačiau aš labai 
Leopoldas. Tarp tėvo ir sū- abejoju, ar galima būtų Mozar- 
naus, kuris beveik nuolat ke- tą vadinti nelaimingu. Jis pats 
liaudavo, vyko gyvas susirasi- tokiu turbūt nesijautė. Didžiau-

The Photographer To

LOVELY BRIDES Everywhere

home of 
MODER N

pbotagraphy

Coumj by Martha

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

B U IC K ’ AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

šio vargo prislėgtas, jis mokė- • ieškočiau. Toscanini kartą į pa- 
jęs nerūpestingai linksmintis, našius klausimus atsakė, jog čia 
taip kaip po liūdnos, skausmin- nesą ko aiškinti — reikią tik
gos vienos savo simfonijos da
lies, jis kitur tuojau nustebina 
su linksmu ir smagiu rondo. Mo- 
mo ludeng — žmogus, mėgstąs 
žaismą, Išradingumą, nuotaikų 
įvairumą, toks Žmogus atsispin
di ir Mozarto muzikoje, ir jo 
laiškuose, ir pačiame gyveni
me.

klausyti.

Ir iš tikro, jei kada nejautei, 
kaip juokingos yra intelektuali
nės pastangos tobulą meno kū- 
rynį apsakyti, tai čia. jos pil
numoje išryškėja, čia trūksta 
žodžių. Taip bs žado turbūt 
medikas stovi prieš žmogaus 
organizmą, arba astronomas

Gal todėl tie, kurie nesuvo
kia jo muzikos esmės, taria jį 
esant tik klasišku, upikiu pa
mėgdžiotoju. Gal todėl jo kū-

rybos suvokimui reikia šiek 
tiek daugiau dvasinių pastangų, 
bei subrendimo. Ir ne tiek mu- 
zikališko, kiek žmogiško 
brendimo.

su-

O gyven'mas tas vienok pa . . ,
rba gė dar liūdniau, negu tiks- f'84 visatos tvar
tumeis. Nesulaukus nė 36 metų, 
persidirbus, skoloms ir ligai 
kamuojant, 1791 metais naktį

ką.

Mozarto muzikoje, kaip nie
kur kitur muzikos mene, tie

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arte 
RE 7-9842

1956 e
iš gruodžio 4-tos į 5-tą atėjo amžini dalykai — ilgesio 
mirtis. Prieš pat mirtį dar, svajonių, meilės ir skausmo 
bandęs su draugais giedoti sa- paslaptys — yra išreikštos to- 
vo neužbaigtą Reųuiem, bet pa- kiu nuostabiai lieknu papras- 
lūžęs Lacrimosos puslapiuose... tumu. Stilistiniai gi jis nieko 
Laidotuvių dieną gi buvo blo- naujo nedavė. Dar neseniai,' 
gag oras, todėl nei draugai, nei mąstydamas apie muzikos sti-j 
sirguliuojanti žmona negalėjo liaus vystymąsi nuo Bacho iki 
jo palydėti į kapines. Mozarto mūsų laikų, pastebėjau, kad ton1 
palaikai buvo pala'doti vargšų raidon neįtraukiau Mozarto.' 
ir elgetų rajone. Kurioje vie- Jis muzikos istorijoje šia pras
toje, nė sargas nebeprisiminė.1 me stovi kažkaip atskirai, ir 
Tiesa, našlė Kostanza apie tai jeigu bandytume! jį stilistiniai 
pasiteiravo... aštuoniems me- Į analizuoti, nieko “apčiuopiamo” 
tams prašlinkus po vyro mir- čia neturėtumei
ties.

Bet padarykim tokią fantas
tišką pr elaidą: jei Mozartas ir 
būtų žinojęs apie savo tokią ne
garbingą paskutinę kelionę, jis 
kažin ar būtų priekaištavęs, 
blogu minėjęs. Toks tad huma
niškas, atlaidus, man rodos, jis 
buvęs. -ąiL

★

Mozartas sukūrė virš 600 mu
zikos kūrinių. (Tikra tiesa: 
žmogaus gyvenimo negalima 
matuoti išgyventą metų skai
čium.) D'desnė „dalis tų kuri- 
hlų yra stambesnės formos vei
kalai, bet kokia gi yra toji Mo
zarto muzika? Kuo ji būdinga, 
kaip ją vertinti? Tai klausimai, 
į kuriuos atsakymo ilgiausiai

F"*1’ -*i “11 ■v*rwremwrw*
PARKMOLME SERVICE

STATION '
5000 W. Cermak Rd., Cicero, IH 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 
U'illiajn J. Grigelaitls. sav. 
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PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSI AU
BALDUS
VIETOJE Ui Iš TOIIAU

K. EIDUKONIS

Roosevelt Furniture Miegame
11 gabalų — tiktai už 9169.60

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

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

6936 S. Talman, Chleago 29, Iii 
Tet. Gftovęhlll 6>7096

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEefey S - 4111

Feltz Raudonis, sav. tr mefl&džertt 
Krautuvą atidaryta eekmadleniale nuo 11 Iki 4:10.

ANO I/IAN
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1933
B. R. P1čtklewter, prez.; E. R. Pletkleddez, sekr. Ir advokatas 

Mokame augatua dividendu*. Keftiuftjatne čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki 810.066. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nno 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, d šeit nuo 9 iki vidurdienio

C RA NE SAVINGS

MES FRIST4T0ME ANGLIS BElj 
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*
Mes taipgi perkraustome Jūsų baldus saugiai — koletą bk>’ 

kų ar keliaiideiimts mylių. Reikale šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa*’ 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
1144 St. Nayaa Atama Tai. Virgiui* 7-7097,

Duoną ir jvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRIINO'S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. Cliffside 4-6370
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia j visus artimuosius 

miestus.

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pa* mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mln. pilna garan

tiją. — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki S 100.00 ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vltno aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAliunet 5-7252 

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

Ii =aoa6ES£±a=sa<>taoizsiss=ss9

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2546 W. 69th St. REpublie 7-1941

PER 40 AAETU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-4719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoji
Taigi, dabar pradėkit* taupyti Maja lietuviško]* 

įstaigai* BRIGHTON SAVINOS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Dd >10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Calilomia Avė. 

CHARLES ZEKAS, Seo's 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., entrad., penktad. U 
Sekt. 9 v. ryto Iki 4:10 p. p.

Trečlad. 9 ryto Iki 1S v., o 
Ketvirtam. • vai. Iki S vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. VUd apdratvUmai, b 

toltinų distancijų. Aaukita sekančiai:
Mlfi S. LITUANICA AVIU CHIGAGO, ILL.

ANTANAS VILIMAS
Teleloaaa —. FBootter 9-1881

JONAS GRADINSKAS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

“Parduodam pigiau, taigom geriau”
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public AddreM System) išnuomavimui

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GELflS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 Wetl 69th Straat Tel. PRatped 4*0711
(priešais 6 v. Kryžiaus ligoninę)

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA”
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginami įdaužimus ir 
įlenkimus. Dalome ir atliekame įvairins kitas pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedu*, pribūname an vilkiku | Įvairia* vietas. 

Parduodame akumlllatoriua, padangas Ir kt automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)

Tel. REpublio 7-6642* Namy tel. WAIbrook 8-8034
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS !5

A. P. Bagdono "Sutemų ugnys"
PRANAS RAZMINAS, Chlcago, III.

Anksčiau spausdinęs eilėraš
čius periodinėj spaudoj, dabar 
pasirodo su atskiru leidiniu. 
Tai pirmoji knyga — debiutas. 
Debiutanto kūrybą dažnai nėra 
persunku suvokti, bet sunkiau 
teisingai įvertinti. Tie negai
lestingieji "teisėjai”, kurie 
"pjauna" pagal įprastines iš- 
mieras, nekartą patys suklys
ta. Nebūtinai reikėtų turėti 
galvoj auklėjančios pedagogi
kos ar psichologinio nusimany
mo reikalą. Iš debiutanto pir
mutinis ir didžiausias reikala
vimas — talentas, neįsikalbėtas 
ir neįkalbėtas, talentas gyvas, 
esąs pačioj kūrėjo prigimty. 
Tada galima jau ir silpnesnį 
paremti. Augimas, t a 1 e nto 
brandin'mas daug ką išlygina. 
Išviršinės medžiagos dalies ly
ginimui tarnauja oblius. Apipa
vidalinimo menas įgyjamas dar
bo mokykloj. Su talentu jau 
kitas reikalas. Nekurie jam 
nori teikti dogmiškos prasmės.

Taigi, talentui kūrybiškai 
augti yra jo paties galioj, jei 
nenori, vos gimęs, numirti. Mė
gėjiškumas turi įgyti kasdie
ninės duonos prasmę, bet ne 
paskutiniuoju mūsų egzistenci
jos reikalavimu.

Poeto nuoširdumas džiugina 
skaitytoją. Jo kiek nukentė
jusi forma atsirado dėl visu 
kalnu užgriuvusios emocijos: 
skubindamas ją išsakyti, užfik
suoti, ne visados tuo pačiu me
tu suranda joms tinkamus rė
mus. Emocijos nepakenčia at
sitiktinės formos.

Užtat belieka vėliau sugrįžti 
ir išlyginti. Gausios medžiagos 
sudrausminimas ne visur po
etui pavyksta.

Po šių kelių pastabų norėtųsi 
pereiti ptie paties rinkinio at
skirų dalykų.

Sutemų ugnys tai ne legendi
niai pelkių žiburėliais turėję 
mūsų kūryboj simbolinės reikš
mės; tai saulėlydžių ugnys, ne
rimo ir ilgesio ugnys, autoriaus 
poezijoj {gavusios gilią prasmę. 
Tai tarsi visos knygos leitmo
tyvas ;

Paimsiu savo ilgesį neramų,
Dainuojantį saulėlydžių ugny,
Ir eisiu sveikint panoramą,
Pavasarį prakalbint širdimi. 

Arba toliau:
šešėliai kraupūs tiesias palei 

/žemę,
Raudonos liepsnos degina me- 

/džius,
Iškilusios jų rankos dangų 

/remia,
— Sudiev pamoja saulei ju- 

/desiu grakščiu.
(Saulėlydis, p. 40)

Kiekvienam rėkia praeiti 
kanč'cs taku ir patekti dažnai* 
į pesimizmo tamsumus, už kurių 
visdelto matyti šviesesnio gyve
nimo refleksai. Šviesos, išsi-

d’ėsčiusios pakely, ne visados 
sužavi amžinojo nerimo apimtą 
praeivį. Dažnai jos yra iliuzi
nės ir pavojingos. Šis interpre
tavimas nebūtinai- turėtų su
tikti su dailininko V. Buziko tu
rėta idėja, piešiant knygai vir
šelį.

Eilėraščiai sugrupuoti į ke- 
turius skyrius: Susimąstymai, 
Tėvynės užvėjuose, Mergaitės 
godos ir Nerimo naktys.

A. P. Bagdonas

Pirmasis skyrius reikėtų lai
kyti silpniausiu. Jis (autorius) 
č'a neįstengė atsiplėšti nuo iš 
visur jį spaudžiančių įtakų. Tie
sa, jausmo gausu, bet apipavi
dalinimas nestiprus. Prie geres
niųjų reikėtų priskirti šio sky
riaus pirmąjį eilėraštį Rūpinto
jėliui, kurio vieną posmelį pa
cituoju :

Liūdnom akim fu sveikini 
/mūs pievas,

Sausus laukus suvilgai lietu- 
/mi;

Buvai tu amžiais mūsų skaus- 
/mo Dievas,

Budįs palankėse dienom ir 
/naktimis.

(Psl. 7)
Kituose skyriuose autorius 

originalesnis ir stipresnis. To
kie kūrinėliai, kaip Ten. Moti
na, Baltas džiaugsmas ir d?.r 
vienas kitas, tikrai puošia rin
kinį ir teikia ska;tytojui daug 
vilčių. Štai kad ir posmas iš 
Baltojo džiaugsmo:

Eina, kaip dvelkimas, ilgesys 
/manasis

Pabučiuoti žiedo, virpančio

/džiav^rr.?,
0 išdykęs vėjas man pirštu,

/pagrasė,
Veidą nusiprausęs trykštan

čioj versmėj.
(Psl. 55)

Je gu man būtų leista paly
ginti lietuvių poetų sukurtą po
ezijos lobyną su gotikinio sti
liaus šventove, tai A. P. Bag
dono poezija nebūtų ryškusis 
bokštas, veržiantysis į dangų, 
nebūtų nei gretimieji, lenkty
niaujantieji tose kilimo varžy
bose. Iš viso vargu ar jis pri
klausytų prie Išorinių puošme
nų, medžiagos ir simbolių har
monijos. Jo poezija labiau re
dukuojąs! į išvidinių s'mbolių 
kompleksą. Jis lyg užsitren
kęs nuo kepurėtos minios susi
žavėjimo be išvadų, reikalaujan
čių atsižvelgti į vidaus pasaulį, 
į žmogaus trapumą ir amžinų 
jų idėjų didingumą.

Argi pirmasis knygos sky 
rius nėra Išvidinis žmogau: 
šauksmas — gyventi ne išori 
niu susižavėjimu, bet išvidini! 
dvasios p'lnumti? Poetas nėrr 
modernus eilėdaroj, tad jan 
lengviau, negu modernistams 
buvo galima išgauti poezinės 
muzikos. Dabar skaitydamas 
vietomis jauti lyg koks nenuo
rama įžūliai trankytų duris, pa
čiame giliausiame dvasiniame 
susitelkime:

Ilgesys man uždengia blaks- 
/ttenas

Geležiniais skausmo virbalais.
(Apie akis. psl. 85)

0 tokie eil., kaip Ilgesys ties 
vartais, Statula, tikrai būtų 
išėję pavyzdiniai, jei būtų prie 
jų ilgiau parymota.

Užmiršęs dejones, ašaras, | 
skausmą ir ilgesį, moka jis net| 
tokią melodingą dainą sudai
nuoti :

Žalu no j suskamba juokas
Su pirmais lietaus lašais,
Pumpurų galvelėms šokant
Vėjo rankos nusileis.

■■ jsfc ■ . - •Lenkia šypsančias .purienas
Rytmečio sunki rasa,
0 konvalijom ir jievom
Alpsta pamiškė visa.

A5 atversiu vf jar?3 langus,
Tegu švaistos po namus. 

(Pavasaris tėviškėj, psl. 37)
Negera, kad autorius nepa

žymėjo eilėraščių gimimo datų. 
Gal jis tokių prošvaisčių patyrė 
tik anais laisvais laikais...

Pabaigai. Dabartinis žmogus, 
laisvėj gyvenantis, netiki l'ū-

dinČiui ar verkianČiui bičiuliui 
Jis nemoka dažnai ir žodžio to
kiam re kftlui surasti. Bet iš 
dalies jis ir teisus, nes ašaros 
nevtsados rodo didelę vidaus 
kančią. Dar daugiau, žmogus 
ir pats sako ašaromis nebetiki. 
Jis dažnai verkia ir nežino, ko
dėl j's verkia.

Panašus santykis yra ir tarp 
skaitytojo ir knygos.

"Sutemų ugnyje” kiek per
daug ašarų, dejonių ir nusimi
nimo.

Tematikoj yra pasikartojimų.
Galėjo būti sujungimų.
Atėjo talentingo debiutanto 

knyga į skaitytojo rankas.

Skaitytojas ją prima, o jam 
(poetui) linki kūrybiškai augti, 
nes kūrybinės ugnies ir poezi
nės muzikos jam netrūksta.

(1956 m. Nemuno leidinys, 
spaudė M. Morkūno spaustuvė; 
104 psl. Tiražas 400 egz. Vir
šelį piešė dail. V. Buzikas. 
Kaina nepažymėta).

Lietuvių Prekybos Narna!
Baldai geriausių Amerikos firmų, be brokų, sugadinimų, kainos be užprašymų, 

Klijentų sąskaitos neparduodamos Financų kompanijoms.

SPECIALUS PASIŪLYMAS VASARIO MĖNESĮ
Trijų kambarių modemiški baldai už žemiausią kainą Amerikoje!

t

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo 8ENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ.
negali ramiai sčdStl Ir naktimis
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pabalinti tą 
niežgjlmą Ir skaudėjimą, senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
EEOUEO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- j 
t). Vartokite ją taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niež6ji-<ią ligos vadinamos PSORIA- 
FIS Taipgi pasalina perSejimą ligos 
vadinamos ATHEETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tąrppirSčių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiustančios, suskilusios odos dcdlr- 
vinlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et.. 11.25, Ir 11.60.
Pirkite valstlnBse Chl 
rago J Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlse..Oa 
ry. Ind.tr Detrolt, Ml- 
ehigkn arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D.
618 W. Eddy 8t. Chlcago 84. IU.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNMA8

6402 S. Falrfield Avė., Chlcago 20 
(J-člaa augštas, durys po kairei, art 
61-člos gatvfta ir Callfoinla Avė.) 

duoda tremtinys prie* karą baigos
Čikagos universitetą.

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

r>W 15 TOLI IR ARTI '■J
NAUJI OIDELI TBOKAI- NAUJMU NNAU5TYH0 (IHM/AIH&ų Herų mtmuhas-p/eos ie SĄtntin*As PAnuHVMHĄz

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAfUek 5*9209

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta J United 
States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurtos yra 60% 
garantuotos Uuited States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš.................................#57,000,000.00

Atsargos Fondas.....................#4,500,000.00

CIIARTERED AND SlPERVlSEI) BV THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki

Tn ' "...................................8 vai. vakaro. ^rečiadieniais visai neatidaroma.

STANĮ)AKI)
IMS

ANO LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

jį 4192 ARCHFR AVt., CH'CAGO 32 
PHONI: Vlrginia 7-1141

EDEIL’ . SAVINGS

2-jų dailų vilnos ar nylon sofa ir fo
telis naujausio stiliaus Reg. 249.00, 
dabar . ...>................................ $149.00

2-jų dalių sofa-nakčiai lova su puikia
kėde Reg. 150.00, dabar ............ 99.00

Nylon ar vilna modernūs foteliai par
duodami $99.00, dabar................ 49.00

9x12 kilimai 100% vilna naujausių
spalvų Reg. $89.00, dabar........... 49.00

27x54 vilnos kilimėliai pavyzdžiai, ri
botas kiekis reg. parduodami 
$17.50, dabar ............................... 5.00

Meno mokyklų padirbtos puikios lem
pos. Naujausių spalvų ir stiliaus, 
reg. $35.00, dabar ...................... 19.00

Knygoms spintos su stiklo durimis 
reg, $49.00, dabar........................ 29.00

Knygų spintos riešuto ar ąžuolo su
stiklo durim Reg. $69.00, dabar .. 49.00

Kilimai grynos vilnos garantuoti 10 
metų, parduodami po $150.00, da
bar ......................................... 109.00

Sofos su puikiais nakčiai Simons mat
racais, naujausių spalvų Reg. 
$250.00, dabar po ........................ 175.00

5 dalių valgomojo kambario baldai 
ąžuolo spalvos Reg. $150.00, dabar 90.00

6 dalių valgomiej. raudono medžio, ar
riešuto spalvos Reg. $400.00, da
bar ............................................. 250.00

Televizijos 21 inch. Admiral, RCA, ,

Dumont, Admiral, Westinghouse, 
Motorola, Zenith vieniems metams 
garantuoti šį mėnesį po ............. 149.00

Atskiros medžio komodos, riešuto ar' 
ąžuolo Reg. $49.00, dabar........... 24.00

2- jų dalių ąžuolo miegamieji patrauk
laus stiliaus Reg. $150.00, dabar . 99.00

3- jų dalių miegamieji mahagoni, rie
šuto, ąžuolo medžio reg. $250.00, 
dabar ........................................... 149.00

5 dalių miegamieji puikaus moder
naus stiliaus reg. $299.00, dabar . 199.00

7 dalių miegamieji Brazilijos raudon
medžio: pirkti iš New York paro
dos, likę tik du setai reg. $750.00, 
dabar ........................................... 499.00

Šaldytuvai 6 pėdų — Westinghouse 
ar Admiral, parduodami $189.00, 
dabar ........................................... 149.00

8 cub. šaldytuvai reg. $200.00, dabar 170.00 
Virimui potcelano plytos reg. $130.00

dabar ............................ .................. 89.00
Virimui plytos porcelaroo Unlversal,

Crovvn, Norge parduodamos $169.
00, dabar ............................................. 129.00
dabar ........................................... 129.00

5 dalių Formica stalai, naujo stiliaus 
Reg. $69.00, dabar......................... 30.00

7 dalių chromo Formica stalai 3 kart 
chromuoti reg. $130, dabar........ 09.00

9x12 linoleum įvairių spalvų Reg.
$8.90, dabar po .................................. 3.50

FURNITURE CENTER.
3222 South Halsted Street................................... ......... Telefonas — VIctory 2-4226
Įmonė atidaryta pirntad. ir ket- J m o n ė s V • d i | a s Sekmadieniais įmonė atidaryta 
virtad. 9-9:30; kitom dienom 9-6. JUSTAS LIEPOMS nuo 10 iki 5 valandos vakare.



MARIANAPOLIS ĮKURTAS

LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ AUKLĖJIMUI
PETRAS .IIIRttfcI-A, llnlanilale. N. V.

Anąkart aptarėm lietuvaičių 
seserų pasiryžimą įvesti litu
anistinius mokslus į mišrias 
pradines parapijų mokyklas ir 
augštesniąsiag mergaičių mo
kyklas (HS), kurios veikia vie
nuolynuose. Lituanistams,-ėms 
remiant šias pastangas, stiprė
ja viltis, jog seserų vedamose 
augštesniose mokyklose moky
mas ir auklėjimas bus pagrįs
tas krikščioniškai lietuviškąja 
ideologija. To dėka netolimoj, 
ateity susilauksime naujos kar
tos bei dvasios lietuvaičių vi
sliom enininkių, kultūrini nk:ų, 
motinų. Lietuva'čių vienuolijos 
’ tokių savo auklėtinių tarpo 

o pat susilauks naujų sese- 
’n”ner5nių darb'ninkių, mo- 
' be' lituanisčių, o kiek-

•'*c,k "a vienuolija — nau- j 

•’-rč’ų Ta’gi lietuviškoji
■mĮruomenė galės ateity gauti 

vert ngo lietuvaičių prieauglio. ,
O tokiu pat mūsų berniukų! 

—jaunuolių auklėjimu augštes- 
n osios mokyklos klasės visai 
dar nesirūpiname, nežiūrint to, 
kad turime reikalingų pedago
ginių pajėgų ir puik:ą vietą J 
Marianapoly. šeštadieninės li
tuanistinės mokyklos ir augš- 
tesnieji lituanistikos kursai yra 
vedami gera linkme, tačiau, 
tai yra tiktai šeštadieniniai kur-J 
sai — vargo mokyklėlės, ku-j 
rios neturi nuosavų patalpų,! 
įrangų bei kitokių patogumų ir j 
pasigenda normalaus mokykli
nio 5 d:enų savaitės darbo są
lygų. Šios vargo mokyklos tu
ri atskirą uždavinį — perteikti 
vien tiktai lituanistikos žinias, 
o tatai su paminėtais trūku
mais apriboja auklėjimo veiks
nius; todėl jog į čia pasirinktą 
temą neįeina.

Švietimo ir apaštalavimo dir
voje uoliai reiškiasi reikšmin
gos lietuvių pajėgos. Pvz. tėvai 
jėzuitai leidžia LAIŠKUS LIE

TUVIAMS, savo misijomis tal
kina lietuvių parapijoms ir ku
ria naujas. Deja, kelis paty
rusius savo pedagogus profeso
rius perleido svetmiems univer
sitetams, nes savo un-to dar 
neturime. Tėvai pranciškonai 
Įkūrė kelias naujas lietuvių pa
rapijas su pradinėmis mokyklo
mis Kanadoje, vienuolyną su 
pagarsėjusia vasarviete (Ken- 
nebunk, Maine) ir didelę švieti
mo įstaigą (Brooklyn, N. Y.), 
kuri leidžia visuomeninį laikraš
tį DARBININKĄ, kultūrinį 
žurnalą AIDUS ir kt., o savo 
spaustuve patarnauja keliems 
kitiems lietuvių laikraščiams ir 
da'liai atspausdina Vyt. Augus
tino “Lietuvos vaizdus”. Tėvų 
pranciškonų šeimoje yra gabių 
literatų ir pedagogų. Tačiau šių 
dviejų ordinų lietuviškos šakos 
lietuviškų mokyklų JAV-se dar 
neįsteigė.

Per pastaruosius kelerius 
metus tėvai jėzuitai ir pranciš
konai vasarą surengia vaikams 
stovyklas, kuriose duodama re
liginių ir lituanistinių pamokų, 
sporto žaidimų, bandoma įvesti 
rikiuotę bent vėliavų nuleidimo 
metu, skautišką tvarką bei 
skautiško laužo programą ir 
kt. Čia slypi kilni idėja if po
troškis naudoti praktiškas prie
mones lietuvybei puoselėti. Ta
čiau tai visa yra tiktai proginės 
pastangos. Šiai idėjai siste
mingai įgyvendinti daugiausia 
pagelbėtų regulariai (5 dienas 
savaitėje) veikiančios augštes-

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI! 

Pilnas namo atremontavhnas 
General Contracting 

Namus statome 
pagal užsakymą 

Apskaičiavimai nemokamai 
Mieste ir priemiesčiuose 

Tel. HU 6-3247
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niosios lietuvių mokyklos (HS), 
kuriose greta mokslo programos 
būtų įvestas religinis ir tautiš
kas auklėjimas, o taip pat fizi- 
n's lavinimas. Toks pilnutinis 
auklėjimas būtų sėkmingiausias 
tuo atveju, jei auklėtiniai — 
moksleiviai gyventų bendrabu
tyje prie mokyklos. Tokio po
būdžio berniukų — januolių 
mokyklai vietą turime.

Dėmesio rimtam reikalui
Jei tokios vietos — Mariana- 

polio — šiandien neturėtume, 
mūsų kultūrininkai ir ypač pe
dagogai patriotai ilgiausiuose 
straipsniuose s'elotųsi ir šauk
tų: “Mums reikalingos savos 
augštesniosios mokyklos ber
niukams — jaunuoliams! Tad 
pasiryžkime įkurti nors vieną 
tokią mokyklą! “Tuo tarpu jau 
prieš 25 metus Marianapolio 
parke įsteigta tokia mokykla, 
kuri lauk a ir nesulaukia jau
nuolių iš lietuviškų šeimų! Tai 
tragedija, mūsų pačių apsilei
dimo sukurta, gyvenant lais
viausioje šalyje!

Sielojamės, kad Lietuvos 
okupantai lietuvių pastatytose 
mokyklose žaloja lietuvių vaikų 
dvasią ir stengiasi juos nužmo
ginti bei nutautinti. Ten vieš
patauja tironija — ir mes ne- 
laim:ngųjų savo tautiečių išgel
bėti arba kaip nors jiems pa
dėti dar negalime. Reti būre
liai patriotiškai nusiteikusių lie
tuvių gelbsti Vasario 16 gimna
zijai įsikurti ir normaliai veikti 
Vokietijoje, kur lietuvių jau
nuomenės palyginti jau nedaug

teliko. Amerikon atvyko ke
lios dešimtys tūkstančių vadina
mųjų naujųjų ateivių: N. Lietu
vos profesorių, mokytojų, gy
dytojų, inžinierių, karininkų, 
valdininkų, ūkininkų, darbinin
kų ir kt. Jų daugumą turi 
šeimas. Bet jie šiandien jau 
net garsiai aimanuoja: kaip 
sunku lietuviškas nusiteikimas 
va karna įskiepyti; vaikai mo
kosi augštose amerikiečių mo
kyklose, kur pasigendama auk
lėjimo sistemos, tikros kūno 
kultūros ir kt.; jaunuomenė, ku
ri lanko ypač nelietuviškas mo
kyklas, lengvai pasiduoda sve
timoms ir žalingoms įtakoms, 
darosi abejinga lietuvybei ir 
betkokiam idealizmui ir t. t. O 
prie Putnam, Conn. lietuvių 
(tėvų marijonų) vedamą mo
kyklą puikiuose rūmuose ir 
gamtos erdvėje užleidžiame ne
lietuviams... Kitos tautinės ma
žumos JAV-se (latviai, Ukrai
nai, lenkai ir kt.) tokio turto 
galėtų mums tik pavydėti. Tu
rėdami tokią įstaigą, jie suge- 
betų ja naudotis. O mes pagal 
Tautos Himną mėgstame va
dint s Didvyrių žemės sūnumis 
Bet argi stengiamės būti šio 
garbingo vardo verti?!

Pabandykime suderinti šiuos 
faktus. Trečdalis lietuvių tau 
tos (D gyvena demokratiniame 
krašte, kurio Konstitucija su
teikia tikėjimo, įsitikinimų bei 
susirinkimo laisvę ir civilines 
teises; (2) turi keletą tūkstan
čių mokytų žmonių (inteligen
tų), (3) ryžtasi išlaikyti tauti
nį savo gajumą ir lietuviškąją 
kultūrą, (4) siekia Lietuvos 
Nepriklausomybės, (5) gailisi 
žymios prieauglio dalies nutau- 
timo, (6) greta 5 augštesniųjų 
mokyklų mergaitėms neturi nei 
vienos tokios mokyklos berniu
kams ir (7) vistiek nesinaudoja 
Marianapoliu ir plačiomis gali
mybėmis, kurios jame slypi.

Pagaliau laikas mums pajusti 
gėdą prieš kitas kultūringas 
tautas ir savo nusikaltimą Tė
vynei I/etuvai, pavergtiems, 
broliams — seserims, Sibiro
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kankiniams, Lietuvos partiza
nams. Žadamoji atgaila turi 
būti atitinkamu ryžtu įpras
minta.

(Pabaiga pirmadienį)

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
T0vų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus. MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus Į kunigus. TBval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklas; redaguoja lalkraAčtus; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltfis po Paneles švenčiausios vėliava; 
stokite Į TBvų Marijonų Kongregaciją; raSy- 
klte novlclų vedėjui. LatSke pažymėkite kiek 
mokslo balgBte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laišką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

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

dirbtų {vairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštlnčae, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kok{ amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcijato vedBJu; 
oažymčkite amžių, sveikatos stovį Ir užbaigtus mokslus.

MASTĖS OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMTNABY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

NUO SAUSIO 1 D., 1956 M.
MOŠŲ TAUPYTOJAI GAUS

pivipBNpy?
TY1 na aoaVa nn

investment taupo- 
sąskaitos gali jums pelnyti 

iki 20% augšt'esnius dividendus 
negu paprastos. Mūsų naujieji 
iš anksto apmokami certifi- 
cates teikia ilgalaikį didesnį pel
ną.

Saugus, be svyravimų inves
tavimas Agency of the Federal 
Government apdraustas nuo 
bet kokių nuostolių.

Galite atidaryti investavimo 
taup. sąskaitą įnešant $100 ar
ba daugiau indėlių po $100. Di
videndų čekiai siunčiami kas 
šeši mėnesiai.

Iš anksto apmokami certifl- 
cates yra parduodami blokais 
—10 po $75 už c e r 11 f l c a t e. 
Kiekvienas $75 investavimas 
pasieks pilną certificate nomi
nalinę $100 vertę po 98 mėn.

DbIBKT SAVING
, WSTW<T

and LOAN ASSOCIATION

3430 South Halsted Street 
C L lt f tid« 4-0104

JOMPM M. MOZBtt

FOR F R E E ESTIMATE

On Any Glectrical Work, 
Call STANLEY — 
REpublic 7-5767

LICENSED — BONDF.D
CHlCAGO L A W N 

ELECTRICAL C O- 

6203 S. VVTiipple

> DREAMER į

Wake up and come to us for 
your nevy position. Get out of 
your . present rut, choose your 
location and plan your future 
with us.

RAGE PERSONNEL
3149 Vi N. Central

PEnsacola 6-2163 (my) 
MRS. VVHITE

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgifcia mažųjų skaity
tojų tarpe. K^ną $1.50.
Užsakymus kaštu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chiciago 8, III.

STASYS METRINIS 
Savininkas ir krautuvės 

įsteigėjas

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAIN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance 

Corporation, VVashington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuo jaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
B A N K

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tel.: Vlrginia 7 - 6430

Chicagos Sukriausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INK AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas

1805 West 46 Street
Chicago 9, UI.

Telef: LAfayette S-SOSS 
Gamina Juostas, takelius, Juosteles 
Pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms. Taip pat galima 
gauti ir knygų.

Jau virš 15 metų 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

METRIKIŲ 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVĖ
1804 Wesl 47th Slr.

Arti Wood Str.

Chicago 9, Illinois 
Telef. YArds 7-8393

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 
VALGIŲ BŪSTINE

Mes siunčiame apdraustus siuntinius Į LIETUVĄ, Ukraljlną, Rusiją Ir 
visus Rytų Europos kraStus. Pradedant 1956 m. dldelS nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J KAMIENSKI
J A N I Q U E TRADING C0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

2314 W. Chicago Avė., netoli Oakley Avė., Chicago 22, III. 
Telefonas — BRunswick 8-6780.

Persiuntimo ir muitų mokesčiai apmokami mūsų ištaigoj. Šeimos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite J mūsų įstaigą

dėl Informacijų ir kainarašėlų.
įstaiga atidaryta kasdien, ieitad. ir sekmad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Je* norite oteltlkrUitt nuo ugnies namas, baldas, aatomobilins 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų joms polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių necnalonnmų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE IN8ŪRANCE COMPANT 
AMERICAN BONDINO COMPANT 
AMERICAN INDEMNITY COMPANT
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANT

INDU8TRIAL INSURANCE COMPANT 
MA8SACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO.

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL A88URANCE COMPANT
RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVER8AL JN8URANCE COMPANT

WE8TERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WE8TERN CASUALTY & SURETT COMPANT

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

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

Telefonas CEntral 6-5206

PAINTED DESERT 
URANIUM & OIL CO.

A VVashington Corporation

Engaged in exploration for Uranium and other metais on pro- 
perties in the Daybreak Uranium area, Spokane County, and 

in Ferry County, VVashington; also in 
Grand and San Juan Counties, Utah.

PUBLIC OFFERING

12,000,000 shares of common Capital stock at 1 c per share 
fully paid, and non-assessable.
Write for Offering Circular to 

W. M. Fredericks, Secretary-Treasurer 
725 Peyton Building, Spokane 1, Washington

The Statutory Statement flled wlth the State of Waahlngton ls avall- 
able for lnspectlon at the Company’s Office, 737 Peyton Building, 

Spokane, AVashlngton.

W. M. Fredericks, Secy-Trcas.
725 Peyton Building
Spokane 1, Washlngton

Please send me Offering Circular on 
PAINTED DESERT URANIUM & OIL CO,

Name (print) .........................................................
Street ..........................................................................
City ........................................................

Pitone Madlson 1851.

State
J

F U E L OIL
RANGE & FURNACE OIL 

Call any time
CALUMET 5-6475 or 6479

BLUEFIRE OILS

nKXXKX>00<XXXX>OOū<XXXXKXXX>0<XX>000<K>0000<X>00<X>000<X>(X>00

K. GASICNAS^™
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kė j imu L Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

<715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
y Chicago 38, Illinoū . . . Tel. REpublic 7 - 6329



I

/

Šeštadienis, vasario 18, 1956 DIENRAŠTI S DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kultūrinė kronika
• šiaure šaukia, Juozo Pron-I kaitis, nors nemokėjo lietuviš- 

skaus, gyv. VVinnipege, Kanado-S kai, bet priskyrė save prie lie- 
je, veikalo rankraštis jau pa-, tuvių. Dr. Januškevičiui 1889
siekė Chicagą. Veikalo apim
tis — 300 su viršum puslapių, 
neskaitant daugybės iliustra
cijų, vaizduojančių Kanados 
šiaurę ir jos gyventojus. Au
torius pėsčias yra iškeliavęs 
didž'ulius Kanados negyvena
mus plotus, pažinęs jų augalus 
ir gyvulius. Veikaie pateikta 
daugybė istorinių ir geografi
nių žinių, aprašytos upės, eže
rai, prerijos, Kanados gamtos 
turtai, žemės ūkis šiaurėje, 
žvejyba ir medžioklė, indėnų 
kultūra, moterys Arktikoje, 
kurios ten yra brangesnės už 
auksą ir kraują. Įvairūs žvėrys 
ir nuotykiai su jais knygą da
ro panašią j nuotykių romaną. 
Pagarsėję duchoborai ir kiti 
pirmin’ai emigrantai sudaro ne
mažą knygos įdomumą. Knygą 
leis Terra.

metais teko aplankyti arti Kau
no esantį Romainių vienkiemį, 
kur gyveno 90 metų bajoras 
Zagorskis, kurį aplankydavo 
A. M ckevičius. Sis mėgdavo 
sėdėti ant esančio arti rūmų 
akmens. Mickevičiaus žmona, 
mokėdama lietuviškai, dainuo
davo poetui jo pamėgtas lietu
viškas dainas. Atsidūręs Pa
ryžiuje A. Mickevičius palai
kydavo ryšius su lietuviais, 
ypač su Nezabitausku ir kitais.

• Povilas Gaudys spaudai pa
ruošė į lietuvių kalbą išvers
tų amerikiečių ir anglų rašyto
jų novelių rinkinį. Knygoje yra 
23 autorių novelės. Parinkti pa
tys žynfausieji, kaip pvz. Kip- 
lingas, Stevensonas, Dickensas, 
T, Hardy, K. Mansfield, Haw- 
thorn, Poe, Melwill, Bierse, 
Stockton, Dreiser, Hemingway,

• Religinio meno parodai j F&ulkner, Welty, Cather ir kt. 
stropiai ruošiamasi. Jau yra Rankraščio susidaro 450 pusla- 
pas'žadėję daugiau kaip 30 dai
lininkų joje dalyvauti. Paroda 
bus atidaryta kovo m’sn. 11 d

pių.
• Mato Zujaus, “Garso” re

daktoriaus atvaizdą įsidėjo uk-
erdvioje Kryžiaus parapijos sa- kiniečių laikraštis “Amerika”, 
Įėję. Ja galės grožėtis ne tik drauge su K. Vidikausko pa- 
meno mėgėjai, bet ir tie, kurie ru°štu aprašymu, kad LRKSA 
rūpinasi lietuviškų bažnyčių iš- švenčia šiemet savo 70 m. ju- 

bilėjų.
• Prof. dr. A. Maceinos vo

kiškai išleisti ‘ veikalai, kaip 
mums rašo mūsų bendradarbis 
iš Europos, vokiečių visuome 
nėję sukėlė gyvą susidomėji
mą.

puošimu; galės parodoje stebė
ti, kad mes šioje šakoje turi
me stiprių lietuvių da lininkų 
ir kad jiems tektų pirmenybė 
puošiant lietuviškas šventoves.

• Straipsnio konkursas jau
nimui. žurnalo “Jaunimo Žy
giai” redakcija paskelbė strai
psnių konkursą, tema: “Idėjos 
vaidmuo politinėje kovoje su 
komunizmu.” Konkurse gali 
dalyvauti tik jaunimas, nevy- 
resnis ka'p 30 m. amžiaus. 
Straipsnio apimtis: 4—6 pusi. 
mašinėle. Straipsnis pasirašo
mas slapyvardžiu, atskirame 
voke pridedant autoriaus - pa 
vardę ir adresą. Konkurso ter
minas — š. m. gegužės m. 15 d. 
Premija — $50. Siųsti adresu: 
Jaunimo Žygiai, 73 Hemlock 
Str., Brooklyn 8, N. Y. Premi
jos mecenatas — prel. M. Kru
pavičius.

• Dr. J. Januškevičius, ry
šium su mūsų spaudoje tilpu
siais straipsniais apie Adomą 
Mickevičių, mums rašo, kad dr. 
šešplaukio straipsnyje minėtos 
E. Goreckienės sūnus buvo jo 
(dr. Januškevičiaus) gimnazi
jos draugas ir pasakojo nema
žai smulkmenų apie savo se
nelį. A. Mickevičius pasižymėjo 
tokiais ypatumais, kaip ir kiti 
tų laikų Lietuvos bajorai ir in 
teligentai: jie vartojo lenkų 
kalbą, bet vadino save lietu
viais. Ir poeto minėtas vai-

THE BEST IN EATING 
Chicken-Rib8-Shrlmp-3teak*

Try Our Wed. $1.00 Chickon special 
4:30 PM To 8 PM Its Great!

MOBltA LOVNGE & RESTAURANT 
2409 S. Hoyne 

Open 4:30 PM To 1:30 AM
Closed Mondays — Ph. IjA 3-1139
t********:*****************

Vestuvių nuotraukos 
4ugttos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe
Precin Photo Studio

INC.

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

SCANDINAVIAN
BUILDERS

Specialistą in Aooustic Tile 
Complete Building Service 
Alterations—Aooustic Tile 
Rcmodeling—Porch Repair 

We Do Our Own Work 
NO MIDDLEMAN! 

KELIABLK YVORKMEN 
ENGLEYVOOD 4-2534

• Adomo Mickevičiaus kūri
nys, pavadinimu “The Great 
Improvisation”, pasirodo ang
lų kalba. Veikale jaunas hero
jus Konradas kalba iš rusų ka
lėjimo, paberdamas daug pa
triotinių minčių ir kūrybinių 
inspiracijų. Veikalą išvertė

Autorių galeriją yra pakviesta iry komisijai — iki š. m. kovo 
800 rašytojų iš 52 tautų, jų 1 d. Siųsti “Draugo” adresu, 
tarpe yra ir keli lietuviai.

• Naujas lietuviškas savait
raštis pasirodė Australijoje. Jo 
vardas — “Tėviškės Aidai”. Jį 
leidžia Australijos lietuviai ka
talikai. Jo redaktorius yra kun.

• Dail. Adomas Varnas šiuo 
metu piešia keletą jaunimo vai
kų portretų.

FOR THELouise Varese, prancūzų kom-įdr. P. Bačinskas. Naujasis laik- 
pozitoriaus Edgard Varese rastis laukia rankraščių. Siųsti MARIAN YEAR
žmona, kuri anksčiau yra davu- 1 adresu: Rev. dr. P. Bačinskas,
si vertimas Stendhalio, Baude- 
laire, Prousto ir St. Jean Per
se kūrinių. Knygos leidėjas — 
Voyages bendrovė New Yorke.

• Gyvųjų Katalikų Autorių 
galerijos vadovybė specialiu 
laišku mūsų kultūrinio priedo 
redaktoriui pranešė, kad to ra
šytojų sambūrio globėja yra 
parinkta Raštijos Marija, ku
rios statulą yra sukūrusi daili
ninkė Harr.'ss Barr, gyvenanti 
Larchmont, N. Y. ši dailininkė 
yra taipgi ir poetė. Į Katalikų

Rūpestingai ii pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J* MIGLINAS
Telef. — NUmbold 6-1038

koksoc iobsoi
Telef. REpublic 7-5803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

Tratama vi irt na

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

<919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

rnr-ini—-...--ineiftr——

ATTINTIONl
HOUSEWIVES-CLUBWOMEN

GIRLS-BOYS
Eam fast cash ąuick this easy way. 
Everyone a proapect. Make $5.00, 
or more per day by selling our 
package to your neighbors and 
friends. This product is made of 
EMMI PRODUCT CO. and is one 
of the most revolutionary nroducts 
available for children today.

A smali investme-nt can eam 
big money for youl

For information call 
MISS SAU 81 8-5400

We have a special dept for fund 
raising organizations, churches, 

scout troops, etc.

JUNK
Hlghest pridės paid for copper, 

brase, lcad, rūgs, paper and iron
brought to our yard.

Huron Paper Stock Co.
2534 W. Huron Street

Mekena 3-1030

J

Tėviškės Aidai, Hardy Str., 
West Presto n, Vic., Australia.

• Jaunimo literatūros pre
mijai skirti jury komisija jau 
yra gavusi devynius veikalus ir 
rankraščius. Paskutinė data 
leidiniams ir spaudai paruoš
tiems rankraščiams siųsti ju-

JOHN HOLDEN
Physicil Therapist

• IHATHERMV
• ELECTRO- H V n ROTHEItA I*Y
• DEEP MASSAGE
Pagelbsti nuo Strėnų Skaudė
jimo, Sciatica, Rheumatismo, 
Lumbago, Oscillitis, Bursitis, Ner- 
vous Condition.

222 N. GENESEE ST. 
Waukegan, Ilk, DE 6-9336
Hienomis, vakarute ir atvykstame 

| namus.

GU2AUSKŲ
BEVERLY H1LLS GfiLINYČIA
Geriausios gS15s d61 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 03RD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 Ir r R 8-0434

Ncw Official Holy Name Rosary.
with these features.

1. New centerpleee of blessed John 
of Vercelll, who in 1274 founded the 
Holy Name Soeiety.

2. New Cruclfix embodying tho In- 
duigenced emblem of the Holy Name 
Soclety.

IN FOUR STYLĖS:
NO. 340 BLACK BEADS, 

silver plated mountings $ .80

NO. 841 Quallty BLACK BEADS: 
all silveiplated ......... .. $1.10

NO. 342 BLACK BEADS, 
sterling mounting, hand

engraved crucifix and 
connection.......... .............. $6.00

NO. 348 STERLING SILVER
BEADS, and mounting, 

hand engraved crucifix 
and connection .. ......... $7.50

Each rosary is boxed ln an attract- 
ive Container.
Substnntial dls<x)unts for large orders

Send check or money order to:

THEYERCELLI SHRINE 
241 East 65th Street

’ NEW YORK 21, N.Y.

SALESMEN
Intangibles

Who want to Eam 010,000 to 15,000
EXCEPTIONAL OPPORTUNITY FOR 

AGGRESIVE SALESMEN 
35-55

CONTINUING EXPANSION
requires additional Reptreaentatlves to analyze Management 

Problema and present Solutions through our Company’s 
Services.

Dignified, varied and challenging types of work to men 
who can “CLOSE” a sale for our Management Service 

with top level executlVes.

ProtAn recard of sales accomplishment 
is essential.

Travel mid-continent area; Car not necessary.

Travel expenses plūs living allowances paid;
Salary, commiaaion and bonus plan.

IMMEDIATE OPENINGS
Phone for Appointments 

Financial 6 - 3460

GEORGE S. MAY CO-
205 West Wacker Drive

Chicago 6, Illinois

JUČUS SISTERS RESTAURANT
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat betoje.
1608 W. 47th St, Tel. LA 3-8670

m

SELFo SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202 ' 
Vasario mėnesio 18, 17 ir 18 dienoms

LIODĖSIO VALANDOJ 
isskJtt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBSKTORIAI "

6845 S. Weste m — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7-6606 — 7-6661 Automobiliams vieta 
kart* gyv*na kito** mlort* dalys*: gauala** 

koplyčia arčiau jonų aamų.
EGO

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGES stotie* — Banga 1190 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:10 vai. ryte 
SE8TAD. 8:30 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
BEKAD. 8:30—9:30 v. r. U stotie* 

WOPA — 1490 '■kll.
Chicago 29, III. HEmlock 4-2418

7121 8o. ROCKWELL ST

Siuvėjas JUOZAS STEPONAITIS, turįs ilgametę prakti
ką Lietuvoje ir gilinęs studijas 4 metus pas Chicagos geriausią 
siuvėją DURO, priima užsakymus vyrų ir moterų rūbams.

Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų medžiagų, didžiau
sias vietinių bei Londono ir Paryž'.aus madų pasirinkimas, pri
einamos kainos. Užsakymai atliekami greitai ir kruopščiai.

Jei norite dėvėti modernius rūbus ir atrodyti puošniai, kreip
kitės adr. 5249 S. Albany Avė., tel. WA 5-7428, nenusivilsite.

Bi

ASBACH URALT
(GERMAN BRANDY)

Fifth $5-59

NAPOLEON COGNĄC Fifth $3-79
GOLD LEAF COGNAC Fifth $3-89
GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4*89
CREMA MARSALA, Imported Wlnc Fifth $1.89
ANISETTE L1UUEUR fifth $2-89
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
COFFEE LIQUEUR Fifth $3*79
GRAND MARNIER Fifth $6-29
WURZBURGER, Casc of 24 bottles

k...................a--..-............ :

Case $7.50

PRANAS SALEMONAVICIUS
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.)

Susitarimui skambinkite — VIctory 2-3486
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad. 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki 9 vai, vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YBA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 
Ambulaaaų patams- Mea turime koplyčia*
rimas dieną Ir aak- y^ge Chicagos ir

,0. Reikale Saukite Roaelando dalyae ir

mu*- —tuo jau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

Aistlsangokile brangenybes nuo ugnies, pn vogimo, pnme- 
.imn. Išsinuomokite SAI'GI^Jl PASlD&IlML'I DftSl.'TU 
PAS DROVFiRS. Tiktai 84.0U metams (Pilus Taksai)
Nuo plrmad. Iki Penkiadienio — 9 vai. ryto iki 2 ▼. p. p. 
Ketvirtadienio vakarais — 5 vai. p. p. Iki 8 vai. vak. 
Patogus mašinoms pastatymas Drovers sklype.

A

C0M6INFD RfSOURCtS OVtH

0NI HUNDRtO MIIIION OOIIARS

DROVERS SAFE DEPOSIT COMPANY
f AHIUATIP WlTM

SfeDrovcrsBanks
"471b Str—t & Athland Avsnvs YArdt 7-7000

Since 1883

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

PETRAS: P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 1VOODSIDE Rd., Riverside, UL Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS

'« ; L : ''

f*...-'* < 3

ranTE TIESIOG KUO 
m. NELSON

— BAVTNINKlI —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

0814 Wn*t lllth Širs*
Viena* Uoka* ano kapinio.

3334 S. HALSTED STREET Tel. YArds 1-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 8.1.ITIIANICA AVĖ. Tel. YArds 1-1138-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLympic 2-1003

Didžiau*!** paainkiam* plaaų 
peairlnklnaa miMte.

TeleL CEdercreit 3-6335

2IGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. eeth STREET BEpabUe 7-12131
2814 W. 28M PLACE Vlrgfcila 7-6672,
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Profesinės Sekcijos sąjungoj
Kaip jas suorganizuoti 

K. A. KEBLYS, Lafayette, Ind.

Neperseniai šiuose pusla
piuose teko kalbėti apie profe
sinių sekcijų įvedimą Lietuvių 
Studentų Sąjungos veiklon. Ap
tarus tokių sekcijų reikšmę ben. 
dram Sąjungos darbe, tektų pa-

gom ir bent pradžioje būtų įma- 
nima tik sutelktinė veikla, tai 
yra, pasinaudojimas įvairiais 
Liet. Stud. Sąjungos sąskry
džiais. Centro valdyba kiekvie
no suvažiavimo ar studijų dienų

žvelgti ir į jų suorganizavimo metu galėtų skirti porą valan- 
galimybes bei jų darbo pobūdį. I dų profesinių sekcijų susirinki- 

Dabartinis Sąjungos narių mams, nes sekcijoms šaukti ats- 
studijinis pasiskirstymas rodo, kirus sąskrydžius, ypač dar 
kad bent pradžiai įgalėtų susi- esant organizacinėj stadijoj, 
daryti trys profesinės grupės: • vargu ar būtų prasminga, o ir 
inž nierių — architektų turime praktiškai sunkiai įvykdoma — 
daugiau kaip šimtą, chemikų — finansiniai sunkumai ir tinka-
chemijos inžinierių apie pen
kiasdešimt ir daugiau kaip dvi
dešimt įvairių visuomeninių 
mokslų studentų. Taigi studen
tų skaičius čia nesudarys jokių 
sunkumų. Tačiau vien skaičių 
tokiem vienetam sukurti dar 
negana. Reikia, kad ši mintas 
pakankamai sudomintų pačius 
žmones. Tokio pobūdžio veik
los iš augščiau primesti negali
ma — ji savo tikslą atsieks tik 
tada, jei ras gyvą ir aktyvų 
susldomėiimą pačiuose studen
tuose. Dabar dar nesunku pa
sakyti, ar susidomėjimo stoka 
sudarytų neperžengiamą kliūtį 
profesinių sekcijų suorganizavi
mui. Iš bendrų nuotaikų gali
ma spėti, kad bent inž'nerijos 
studentai būtų palankūs tokiam 
žvg’ui. Tačiau tai tik spėjimas. 
Galutinai i šį klausima bus ga
lima atsakyti tik plačiau išpo
puliarinus š'a mintį ir išgirdus 
mūsų studentiškos visuomenės 
nuomones tuo reikalu.

Kadangi profesinės sekcijos 
savo tikslą lietuvybės išlaiky
mo atžvilgiu geriausiai gali at
siekti tik Liet. Stud. sąjungos 
ribose, savaime suprantama, 
kad jų organizavimas turi būti, 
atliekamas su pilnu sąjungos 
centro valdybos pritarimu ir 
galbūt per pačią centro valdy
bą. Grynai partizaninis veiki
mas č'a atneštų ne laukiamą 
naudą, bet, be abejo, pakenktų 
darniam Sąjungos veikimui, 
įvesdamas kenksmingą susi
skaldymo momentą bendron 
veiklon. Galbūt geriausiai bū
tų jei pati centro valdyba im
tųsi iniciatyvos šį veikimo as
pektą suorganizuoti — tiesiogi- 
škai, ar įgaliodama atitinkamus 
asmenis. Todėl reikia laukti ir 
tikėtis, kad centro valdyba at
kreips dėmesį į profesinio vei
kimo galimybes Sąjungos ribo
se, greitu la’ku šį klausimą ap
svarstys ir imsis atitinkamų žy
gių. Būtų pageidautina, kad 
centro valdyba kokiu nors bū
du (gal geriausiai specialia an
keta) atsiklaustų narių nuomo
nės šiuo reikalu, nes sužinojus 
studentų nuotaikas, bus galima 
geriau nuspręsti, ar šitokio po
būdžio darbas iš viso pradėti
nas.

Iniciatyvos turėtų imtis ir 
suinteresuoti studentai — inži
nieriai, chemikai, sociologai, 
ekonomistai. Apsvarstydami su 
savo kolegom profesinių viene
tų klausimą ir pareikšdami 
centro valdybai savo pritarimą 
(ar nepritarimą), palengvintų 
ir pagreitintų patį- organizacinį 
darbą, arba (jei nepritaria) pa
rodytų, jog tokio pobūdžio dar. 
fcas, nors naudingas, šiuo me
tu neįmanomas.

Dar pora žodžių apie profesi
nių sekcijų veiklos galimybes 
— kaip tokios sekcijos galėtų 
funkcijonuoti. Esamom sąly-

tas skiria daugiau dėmesio vie
nai kuriai nors tos srities šakai.

Profesinėm sekcijom sustip-

lyko — mokslinės paskaitos, re
feratai, ir diskusijos būtų ve
damos lietuv'škai. Paviršuti
niškai žiūrint, tai atrodo savai
me suprantama, nieko nuosta
baus ir nieko naujo. Tačiau at
siminus, kad, kalbėdami savo 
srities temom, beveik esame 
priversti griebtis anglų kalbos, 
ir kad lietuviškai išsireikšti yra 
nepaprastai sunku, reikia pri
pažint', kad lietuviškos mokslo 
terminologijos problema mu
myse yra ypač opi. Profesinių 
sekcijų darbas kaip tik padėtų 
šią pioblemą išspręsti. Dažniau 
girdėdami moksliškus terminus

įėjus, galima būtų išeiti ir j letuviškli bei paty3 juos v„.
platesnius darbo barus. Pavyz
džiu', atskiros profesinės sek
cijos galėtų imtis to, ką prieš 
metus planavo, bet neįvykdė 
Free Europe komiteto remiami 
pabaltiečiai studentai — ištirti 
ir išstudijuoti atskirų profesijų 
pritaikymo galimybes savo 
krašto atstatyme ir supramoni- 
nime. Kartu su vyresniaisiais

todami, prie jų priprastume, 
kur reikia sukurtume naujus 
O kad lietuviška mokslinė ter
minologija mums reikalinga, to 
nei vienas nepaneigsime.

Prieš akis stovi nauja gali 
mybė — dar nebandytu būdu 
s ekti tikslų, už kuriuos pasi
sekėme įstodami į Sąjungą. Ar

mūsų profesionalais lietuviai j galimybė bus išnaudota, pa-
akademikai šioj srityj galėtų at
likti svarbų darbą.

Svarstant profesinių sekcijų 
įsteigimo galimybes, nereikia 
užmiršti dar vieno svarbaus da-

mo laiko suradimas. Gi susi
rinkimai kitų suvažiavimų metu 
būtų pakankama priemonė.

Gali k iti tik klausimas — ar 
tokie atskiri sekcijų susirinki
mai neatsilieps neigiamai į ben
drų sąskrydžių darbingumą ir 
nuotaiką. Tiesa, bent suva
žiavimuose iki šiol n:ekad neuž
tekdavo laiko. Bet reikia tikė
tis, kad kitais metais statuto 
jau nekeisime, o planingai iš
dėsčius įprastą suvažiavimo 
programą (pvz.. skyrių prane 
Šimus ribojant iki 5 min. ir 
pan.). nesunkiai būtų galima 
atrasti valandą ar dvi ir pro
fesinių grupių susirinkimams. 
Gi studijų dienų metu laiko 
klausimas problemos nesudaro 
— čia jau nėra nepajud;namų, 
būtinų einamųjų reikalų, ir pro
gramą galima patvarkyti vie
naip ar kitaip, atsižvelgiant į 
esamug reikalavimus. Įvedus 
profesinių sekcijų susirinkimus 
į Sąjungos sąskrydžių darbo
tvarkę, patys sąskrydžiai pasi
darys patrauklesni daugeliui 
studentų, daugiau akademikų 
jaus ne tik pareigą, bet ir norą
juose dalyvauti. »

»
Profesinių sekcijų susirinki

mai galėtų būti dviejų pobū
džių — paskaitos ar seminaro. 
Turime nemažai lietuvių profe
sionalų, kurie sėkmingai reiš
kiasi šio krašto pramonėj, tyri
muose ar mokslo institucijose. 
Apie juos, tačiau, mažai žinome 
ir užtat savyje tausojam gan 
skurdų vaizdą apie savo vyres
niąją kartą — ją regim vien 
kaip grupę žmonių, kurie ne
pajėgia prasimušti savo profe
sijoj ir vargsta fabrikuose pa
prastais darbininkais. Pakvie
tus lietuvius profesionalus su 
paskaitom iš jų praktikuojamos 
srities (o bendroj veikloj tas 
neįmanoma), meg geriau gale 
tume įvertinti jų atsiekimus, 
teigiamai pakeisti nuomonę apie 
mūsų vyresniąją kartą. O ži
nant, kad turime ne tik visuo
meninį — lietuvišką, bet ir pro
fesinį — lietuvišką užnugarį, 
meg jausimės stipresni atsispir
ti pagundoms, kurios per pro
fesinį bendravimą traukia mus 
vis'škai pasinerti šio krašto vi
suomenėje, paliekant savąją.

Gal nemažiau efektingas bū
tų ir seminarų metodas, čia 
darban ypač galima būtų 
įtraukti pokoleginių studijų 
akadcm kus, kurie daugumoj 
jau atlieka savarankius tyrimų 
darbus. Savo darbų davinius 
ar jiems art:mag mokslines pro
blemas jie galėtų patiekti kole
gom įdomia ir instruktyvia for
ma, nes tam jau yra įpratę 
dalyvaudami savų universitetų 
seminaruose. O iš įvairių uni
versitetų suvažiavusierhs stu
dentams Vys labai naud'nga pa
sidalinti skirtingom mokslinėm 
patirtim, neg ir paskirose moks
lo srityse kiekvienas univeraite-

reis nuo Sąjungos vadovauja
mųjų organų, bet daugiausiai 
nuo pačių studentų, kurie savo 
rankose turi galutinį sprendimą 
šiuo reikalu.

Švietimas JAV Vid. Vakaruose
EDY. ŠULAITLS, Cicero III.

JAV Vid. Vakaruose, api
mančiuose 8 valstybes: Illinois, 
Wisconsin, Indianą, Michigan, 
Iiovą, Kentucky, Missouri ir 
Minnesotą, gyvenantis jaunimas 
turi geriausias mokslinimosi 
sąlygas, lyg'nant su kitomis šio 
krašto dalimis.

Vien tik Illinois valstybėje 
yra 70 didesniųjų kolegijų ir 
universitetų, kuriuose 1954 m. 
mokėsi daugiau kaip 140,000 
studentų. Iš šių 63% buvo pil
no laiko studentai, 7% pasiten
kino daliniu mokslu, o 30% 
lankė vakarines mokyklas. Di
džiausią studentų skaičių čia tu
ri 5-tas savo didumu JAV vals
tybinis Illinois universitetas, 
1955 m. teikęs net 3,315 atski
rų kursų, ši mokslo įstaiga yra 
padalinta į 3 skyrius su pa
grindine dalimi Champaign — 
Urbana vietovėje; kitos dalys 
yra Chicagoje — Navy Pier ir 
vakarinėje miesto srityje esan
ti medicinos ir dantistų mokyk
la.

iš kurių 4 yra valdžios išlaiko
mi. čia esantis Purdue un-tas 
užima II vietą savo inžinerijos 
studentais visose JAV, o perei
tų metų laikotarpyje jo bendras 
studentų skaičius siekė 5,680. 
Be jo, k:tos pažymėtinos India
nos augšt. mokyklos yra India
na un-tas Bloommingtone, Not
re Dame un-tas South Bende. 
Valparaiso un-tas ir kt.

Michiganas, turintis 62 kole
gijos lygio švietimo įstaigas, 
priskaičiuoja 100,000 studentų 
ir tuo būdu užima trečią vietą

Pastabos, pastabėlės '
Mokslus ba giisių eilės kas 

semestras didėja. Akudeminis 
jaunimas išeina į gyvenimą, sa
voj profesijoj kurdamas sau 
egzistencinį pagrindą. Tačiau 
visug la'psnius riša ti? patys 
tikslai, kurk juog jungė ben
dron stud< ntų sąjungom Tad 
v g ryškiau kyla reikalingumas 
suburti j organizacinę formą 
alumnus, t. y. studijas baigu
sius akademikus. Iniciatyvos 
šiuo reikalu ėmėsi Letuvių Stu
dentų sąjunga. Kol B. Juodelio 
pastangomis jau pradėjo veikti 
Lietuvių Akadem’nio Alumnų 
klubo otganizacin.'s sekretoria
tas. Gi visų, kuriuos šis klau
simas l’ečia, laukia viena ryški 
pareiga: praneškhne savo var- 

,dą, pavardę, adresą, baigtą 
mokslą, įgytą laipsnį ir specia
lybę Danutei Dlrvianskytei, 
4931 So. Artesian Avė., Chica- 
go III. Nedelsdami šį prašymą 
išpildykime,

★ * ★

Vasario mėnuo — tai spau
dos platinimo akcijos laikotar
pis. Liečia šis klausimas ir stu
dentiją, nes jai ypač reikalin
ga lietuviška spauda. Vertėtų 
pagal galimybes užsisakyti 
bent po vieną naują lietuvišką 
leidnį. Centro valdyba yra da
riusi žygių ir eilėje atvejų gavo 
užtikrinimą, kad studentijai bus 
suteiktos prenumeratinėg nuo
laidos. Čia norime visų dėmesį 
atkreipti į mūsų kultūros žurna 
lo leidėjų nuolankumą. Studen 
tijai Aidai visiems metams siū
lomi už 3 dol., t. y. akademi
kams skiriama 50% nuolaida. 
Šia nepaprastai palankia proga 
kiekvienas akademikas turėtų 
pasinaudoti. Prenumeravimas 
turi vykti per centro valdybą, 
kad užsitikrintų sau minėtą len
gvatą. Reikalo neatidėliokime.

★ ★ ★

Mūsų tautinės šventės proga 
amerikiečių spaudoje pasirodė

kolegijų studentų skaičiumi vi-lbci d“ Parodys eilė pareiški-
Bame krašte. Sehiausias valsty
binis universitetas yra — Mi- 
chigano, Ann Arbore, turintis 
17,500 pilno laiko studentų. Ki
tos didesnės mokyklos yra 
Wayne un-tas Detroite; be to 
— Detroito universitetas.

lova yra vienintelė valstybė 
JAV, turinti augštą raštingų 
žmonių procentų — 99.2. Čia 
yra 1,200 pradinių mokyklų, 24

Illinois taip pat yra pažymė- ,1fole?ijo„B; 3
tinas Northwestem un-tu, ku
ris įsteigė pirmąją profesinio 
žurnalizmo mokyklą. Chicagos 
un-tas turi seniausią vakarinę 
kolegiją vsose JAV, o Illinois 
Technologijos institute mokosi 
daugiau inžinerijos studentų 
negu kitoje kurioje krašto mo
kykloje. Žinomi ir Loyolos ir 
De Paul katalikų universitetai.

Wlsconsine pirmaujanti mo
kykla yra valstybinis universi- 
tetag Madisone, beto ten yra 
dar 10 kitų valstybinių kolegi
jų ir 23 valsčių kolegijų. Dau
giausia studentų mokosi Madi
sone — 13,500, o antroje vieto
je eina —
kolegom's. Wisconsine yra 
daugiau kaip 10 katalikiškų ko-

mokyklos ir 22 privačios kole
gijos bei universitetai, išlaiko
mi įvairių religinių grupių.

Kentucky valstybė savo teri
torijoje turi 40 universitetų bei 
kolegijų, iš kurių pati seniausia 
yra Transylvanijos kolegija 
Lexingtone. Kentucky un-tas 
ta!p pat Lexingtone, o kitas di
desnis universitetas yra Louis- 
ville mieste.

Missouri gali didžiuotis turė
dama 56 augšt. mokslo institu
cijas. Geriausiai žinomos yra:

mų. Reaguokime į juos savo 
laiškais: dėkokime už pasisaky
mus, supaž'ndinkime pasisakiu
sius kiek giliau su mūsų kraštu 
ir tauta. Laiškų rašymo akcijos 
vaisiai yra beribiai. Konkretūs 
faktai tai liudija. Štai vienas 
pavyzdys. Kai Clevelande lan
kėsi komunistų žurnalistai, V. 
Vala:tis vietiniam dienraščiui 
buvo parašęs laišką ir jame iš
kėlęs eilę klausimų, kuriuos 
amerikiečių spaudos atstovai 
turėtų užklausti atvykusiųjų. 
Šis laiškas buvo atspausdintas 
skaitytojų laiškų skiltyje ir to 
dėka minėtas kolega susilaukė 
eilė3 laiškų, kuriuose buvo tei
raujamasi apie komunistus, 
kviečiama jungtis į tarptauti
nes organizacijas kovai prieš 
komunizmą etc. Tai tik vienas 
pavyzdys, tač'au daviniai ryš
kūs. O juk nesunku prie šios 
akcijos prisidėti — tik reikia 
truputėlį ryžto. Konkreč'u dar
bu prisidėkime prie informaci-

M'ssouri un-tas Kansas Miesto nė® k°vos-
un-tas, Lincolno un-tas, St.1---- 1 " 1
Louis un-tas ir Washingtono ’ vers^etą Urbanoje. Magistro

Milwaukee su 7,780 un-tas I laiP8ni P^ė W. T. Kvetkus, Jr.;
Minnesota ypatingai pasižymi' ,laiP«ni politinių mokslų sri- 

sveikatos tarnybos mokyklomis ^am ■“teikė George Wa-
Iegijų ir universitetų iš kurių — medicinos, dantistų ir far- 
yra pszvmėtinas Marųuette un-macijos. Pažymėtinas yra Mi
tas ir Kardinolo Stritch kolegi- nnesotos un-tas Minneapolyje, 
ja, abi e.-ančios Milwaukee kurį dienom’g lanko 22,000 mo- 
m’e3te- I kinių, o 23,000 studentų moko-

Indiana savo studentus moko si vakarais ir korespondenciniu 
34 un versitetuose ir kolegijose, būdu.

Baigusių eilės didėja
SAULIUS RIMKAITIS

shington un'versitetas. 
Bakalauro laipsniu studijas

baigė: L. Birutė — vokiečių kal
ba, Brooklyn kolegija; J. Žilins
kaitė — chemija, Pennsylvani- 
jos universitetas Philadelphijo- 
ie. D. šeputaitė — farmacija, 
Wayne un'versitetas Detroite; 
B. Aleknaitė — farmacija, Tem
ple universitetas Philadelph i jo
je; Newarke gyvenąs K. Trečio
kas — prekybos administraci
ja, La Šalie Extension universi
tetas; J. Kovalskis - Kova — 
prekybos mokslas, J. Ardins-

Paskutinių mėnesių bėgyje sitetas Romoje suteikė daktaro 
vėl eilė lietuvių studentų baigė Į laipsnį. Medicinos studijas bai-
mokslus pasipuošdami moksli-'gė O. Valtae-Vaitkevičius, P., kas — inžinerija, R. Ltatermo- 
niais la'psniais. Sveikiname Žemaitis, G. čekas,, A. šllinytė raitė — apdraudos mokslai — 
juos, linkėdami jiems sėkmės ir S. Vaičeiiūnas. Pažymėt'na, j v'si 3 iš Connecticut universite- 
tolimesn.uose siekimuose, ir į kad v si medikai savo studijas to; P. V.’ Vadopalas — fizika, 
kartu su jaig džiaugiamės jų tęsti buvo nuvykę į Vokietiją. Į S. Zubkus — architektūra, A.

c^MpiltVKllū

STUDENTŲ SĄJUNGOJE: Vasario mėn. pirmą savaitgalį 
New Yorke ir Chicagoje buvo surengtos studijų dienos, sutrau
kusios gausų studentijos būrį... Išleistas naujas Studentų Gai
rių numeris... Sąjungos studijų komisija parengė aaketą, kuri 
bus išsiuntinėta visiems sąjungos nariams. Pageidautina, kad 
šią anketą gavę nedelstų su užpildymu ir ją grąžintų komisijai, 
kurios buveinė Los Angeles mieste... Centro valdyba paskelbė 
grož'.nės literatūros konkursą; smulkesnės sąlygos bus paskelb
tos Vėliau... Omahoje gyveną lietuviai akademikai buvo susirin
kę į steigiamąjį sąjungos skyriaus susirinkimą, kuriame dalyva
vo 15 asmenų... Prancūzijoje studentų valdybą sudaro Z. Mik
šys, R. Barkis Ir P. Klimas, Jr... Rochesterio skyrius tvarko jau
nųjų menininkų parodos reikalus savoj vietovėj... Toronto stu
dentai pravedė savo vakarą Kingsway klube... Iki kovo mėn. 15 
d. visi sąjungos nariai turi būti užsiregistravę skyrių ar centro 
valdybos ‘ekretoria-tuose, kad neprarastų balsavimo teisės. Pa
vėlavę šia privilegija pasinaudoti negalės. Worcester skyrius su
rengė iškilmingą susirinkimą, paskaitą laikė A. Sužiedėlis.

KITATAUČIŲ TARPE: Sausio mėn. paskutinį savaitgalį 
New Yorke įvyko Baltų Studentų federacijos metinis suvažia
vimas. Lietuvių atstovais centriniuose organuose šios kadenci
jos metu pakviesti R. Šilbajoris, R. Kontrimas ir V. Banelis... 
Bostono universiteto tarptautinės dienos parodoje dalyvavo lie
tuviai ; skyrių organizavo D. Barmutė ir T. Naginionis... Fran ko
legijoje Clevelande lietuvių akademikų pastangomis suruošta 
graži lietuviška parodėlė.. Pr. Grušauskas-Gruštts dalyvavo Phi- 
ladelphijoje įvykusiame Amerikos mikrobangų metodikos specia
listų konferencijoje. Paskutiniu metu mokslinėje periodikoje 
atspausdinti 2 jo straipsniai minėtos srities klausimais... Illinois 
universiteto Newman klubo laikraštėlio redakcijai priklauso R. 
Firantaite, palakanti ryšį su kitų universitetų Newman klu
bais... Neseniai pasirodė naujas Studentų Ateitininkų sąjungos 
leidžiamo biuletenio numeris anglų kalba.

SANTARIEČIŲ VEIKLA: Clevelande įsteigto skyriaus val
dybą sudaro R. Babickas, N. Bartuškaitė ir G. Klimaitė... Chi
cagos skyriaus valdybon išrinkti V. Vidugiris, J. Bagdonas ir G. 
Laužikaitė ... D etroito valdybos pareigas patikėtos J. Gilvydžiui, 
K. Navasaičiui ir S. Šimolitnui... Vasario 11—12 d. d. Urbano
je įvykusio sąskrydžio metu paskaitas laikė akademikai S. ši- 
moiiūnas ir R. Gustaitytė... Philadelphijos skyriaus pirmininko 
pareigos atiteko L. Jurskiui; j's jas perėmė iš Chicagon išvy- 
kusio V. Vidugirio... Pasirodė naujas Santaros biuletenio nume
ris.

SKAUTAI AKADEMIKKAI: Detroito akademikių dėka, 
IWayne universitete pravesta lietuvių tautinio meno parodėlė... 
Tos pačios vietovės ASS skyrius paminėjo Pabaltijo universiteto 
10 metų įsteigimo jubilėjų... Torontiškiai skautai antrą vasa
rio savaitgalį Collingwoodo kalvose surengė stovyklą... New 
Yorkietės R. ir G. Frankaitės bei A. Kanaukaitė davė akademi- 
kės skautės įžodį... LS Brolijos spaudos ir informacijos skyriui 
priklauso akademikai A. Kerelis ir R. Kežys... Užsienio skyriaus 
nar ių tarpe rasime akademikus A. Banevičių, kuris neseniai at
sisakė Bostono tuntininko pareigų, R. Mieželį, R. Tamošiūną, 
I. Kamantauską ir -J. Uleną. Skautų Aido techniškasis redak
torius V. Bričkus išvyko į Paryžių vienerių metų meno studi
joms.

ATEITININKŲ TARPE: Sąjungos centro valdybos pirmi
ninkas V. Kleiza vizitavo Detroito, Clevel ndo, Baltimorės, Phi
ladelphijos bei New Yorko draugoves. Paskutiniuose 3-ose vie
tose ta proga buvo sušaukti visuotiniai susirinkimai... Šatrijos 
korp. susirinkime O. Stankaitytė ska'tė referatą apie modernų
jį meną... R. Yaštokas ir K. Manglicas išrinkti studentų atsto
vais į Kanados ateitininkų krašto valdybą. Philadelphijos ateiti
ninkai aktyviai įsitraukė į toj vietovėj pravedamą spaudos va
jų... V. Memėnas paskirtas SAS įgaliotiniu prie Tarptautinio 
Katalikų Jaunimo Centro Romoje... Pax Romanos centro valdy
bos kandidatu paskirtas dr. J. Norkaitis... Prel. M. Krupavi
čiaus išleistuvėse dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė sąjungos pir
mininkas Y. Kleiza.

SPAUDOS DARBAI: Vietoj pasitraukusio A. Sabaliausko, 
Ateities redakcijos sąstatan vėl grįžo J. Baužys... Pasirodė jau
nųjų krikščionių demokratų leidin'o Jaunimo Žygių antras nu
meris... Vienybėje pasirodančio Studentų Gyvenimo redakciją 
dabar sudaro R. Grudzinskaitė, G. Musteikytė (Rochester) ir 
R. Vaišnys... Naujienų Studentų Dienos savo redakcijos sąsta
tą pap'ldė S. Novickiu... Santariečiai išleido savo metraštį, kurį 
redagavo V. Kavolis ir V. Adamkavičius.

BENDRI PASIREIŠKIMAI: K. Ostrauskas Philadelphijos 
Kultūrinio klubo susirinkime skaitė paskaitą apie naująją lie
tuvių literatūrą... Waterburyje įvykusio Lietuvių Fronto bičiu
lių suvažiavimo meninėje programoje pasirodė akademikės A 
Gaigalaitė ir 'E. Marijošifitė... R. Kontrimas Fordhamo univer 
siteto seniorų klasės pastatymui paruošė muziką ir dirigavo or 
kestrui... M. Motekaitis dalyvavo Rockforde surengtame kon 
certe bei akompanavo T. Papšytei Vilniaus Krašto lietuvių iš 
kilmingame susirinkime... šviesos sambūris saus o mėn. pa 
skutinį savaitgalį buvo surengęs kaukių balių... Chicagos inži 
nierių baliuje programos dalį išpildė solistė J. Variakojytė bei 
baleto šokėja V. Karosaltė... Neries sporto klubo vakare pasta 
tyto Glvšo vaidinime dalyvavo akademikės B. Račkaitė ir D 
Bacevičiūtė.

atsiektu tikslu. Atsiprašome! Magistro laipsnis suteiktas A. 
tų, kurių pavardės dėl informa-; AugustTravičienei Ir Juozui Kon 
cijos stokos čia ne švardintos. I člui už studijas prancūzų kalbos 

Filosofijos daktaro laipsniu ir literatūros. Pirmoji ba'gė 
pasipuošė J. Norka*ltis. Kun. J. Western Reserve universitetą I R'mvydas Rimkus — chemln" 
Vaišvilai Gregorianumo univer- i Clevelande, antrasis Illinois uni- J inžinerija, Purdue univ. — P. V.

Kaupas — inžinerija, V. šuopys 
— inžinerija ir B. Žemaitis — 
prekybos mokslai — visi iš Illi
nois universiteto Urbanoje

Ateitis tų, kurie skaito
Lyle M. Spencer, žurnale 

“This Week Magazine”, atkrei
pia dėmesį, kad pramonėje la- 
ba' smarkiu tempu plečiasi me
chanizacija, o su tuo — mažė
ja vadinamų juodų darbininkų 
procentas ir didėja pareikalavi
mas išsilavinusių žmonių, ku-

rie sugebėtų valdyti komplikuo
tas mašinas ir prie jų d;rbti. 
Straipsnio autorius primena, 
kad kuo žmogus daugiau skai
to, daugiau lavinasi, tuo jis 
turi daugiau galimybių išsaugo
ti savo darbą ir k’lti nuolat 
mechanizuojamoje pramonėje.


