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HENRIKAS RADAUSKAS

-APIE POEZIJĄ
Premijuotoji knyga. Tremties kūryba

Redakcijos pastaba: Groži
nės literatūros 1955 metų 
premiją Liet. Rašytojų drau
gija paskyrė talentingam po
etui Henrikui Radauskui. Jo 
premijuotasai “Žiemos dai
nos” eilėraščių rinkinys gi
liai išmąstytas, turtingas po
etinėmis priemonėmis. Čia 
mes skaitome apie derlingus 
vasaros plaukus, kviečių ban
gom į žemę krintančius, — 
apie švelnų rugsėjį, migdantį 
smegen's, kur baigia degti 
vasaros drugiai, — apie de
besų vilnones kojas, — apie 
žemę, kuri ūžia bitėm, žai
džia vabalais, kai upėj plau
kia debesys putotais gabalais,
— apie saulėleidžius, kai 
graso peiliai žiburių...

Henriko Radausko poezija
— turtinga svo forma, verta 
ją įsiskaityti. Norėdami su 
naujuoju laureatu labiau su
pažindinti mūsų skaitytojus, 
davėme jam keletą klausimų 
ir jo atsiųstus atsakymus čia 
patiekiame:
— Kaip atsirado ši premijuo

toji knyga?

— Ji ats:rado taip pat, kaip 
ir kitos dvi mano eilėraščių 
knygos (ir kaip pagaliau, atsi
randa visi eilėraščių rinkiniai): 
protarpiais parašant po eilėraš
tį, o susirinkus jų tam tikram 
skaičiui, sujungus juos į knygą. 
Rinkiny telpa dalykai, parašy
ti 1950—55 m.

— Kokias idėjas norėjot šioj 
knygoj Iškelti?

— Jokio specialaus uždavi
nio vienoms ar kitoms idėjoms 
iškelti pasistatęs nebuvau. Dau
gumos eilėraščių pagrindinės 
mintys, atrodo, tūrėtų būti aiš
kios, — bent tiems, kurie turi 
“organą” eilėraščiams priimti ir 
suprasti. Jei vienur kitur pri
reiktų paaiškinimų, tai laikraš
čio skiltyse to padaryti, be abe
jo, neįmanoma.

— Jūs gana retai rodotės su 

poetine kūryba periodikoj. Ar 

tai reikštų, kad jūs ypatingai 

rūpestingai norit savo eilėraš

čius paruošti?

— Atrodo, kad, vadovaujan
tis logika, antras sakinys nebū
tinai turėtų išplaukti iš pirmo. 
Savaime suprantama, kad, ne
būnant romantiško tipo rašyto
ju, eilėrašč;ui “sutvarkyti” daž
niausiai tenka skirti daug lai
ko, ir kiekvienas dalykas turi 
pereiti kelias redakcijas,
įgauna savo galutinį pavidalą. ,, , , _1 losofų ar teologų veikalus. Pas

— Kokia, buvo priežastis, kad mus net buvo bandyta tvirtinti,
premijuotoje knygoje į pabaigą kad poezija, pasiėmusi skepe- 
perėjot j poetinę prozą? ta:tę, turinti šluostyti ašaras ir

— Daugumas paskutinio sky- padėti vargstantiems. Čia jau 
riaug dalykų (ypač ilgesnieji) i aiškiai sumaišyti 
yra, tinkamesnio termino ne
randant, kaip ir epinio pobū-
džio, ir jie nekaip pasijustų trą- 
dicinio eilėraščio rėmuose. Pa
starajai formai taip pat nelabai 
tiktų palinkimas į savotišką gos patrotikos” ir sentimenta- 
"tikslumą” (tegu ir ne fotogra- lių vokiečių ekspresionizmo pa- 
fine prasme). Be to,buvo įdomu, mėgdžiojimų yra išėjusios ke- 
ats'sakius nuo metrinio — stro- lios tikros poezijos knygos.
finio eilėraščio reikalavimų, su-!
sidurti „u negailestingai griež-j Kūrybingu-

tais (tegu ir nevisada ir ne vi- . , ‘ „.... ? • ! mui '*■ P° poezijos motyvams?

sų įžiūrimais desn ais, valdan- r
čiais tą žanrą.

— Daugelio mūsų poetų kū

ryboje iškyla nostalgija, savojo 

krašto prisiminimai. Jūsų kūry

boje daugiau ryškūs apskritai 

žmogiškieji motyvai. Kaip tai 

būtų galima paaiškinti?

— Nebūdamas introspekcijos 
specialistas, jaučiuosi mažiausia 
kompetentingas atsakyti į šį

klausimą. Galbūt, yra nujauti
mas, kad tas temas būtų sun
ku traktuoti be atidūsių ir aša
rų. Sentimentalūs patriotiniai 
eilėraščiai nė kiek negeresni už 
plakatiškai rėksningus. Keista, 
bet pas mus patriotinė tema, 
kuri poezijoje turi tokias pat 
teises, kaip ir bet kuri kita iš
skyrus labai retas išimtis, kaip 
ir nerado tinkamo informini- 
mo.

— Esat vidurinės kartos at
stovas. Kaip žiūrit j vyresniųjų 
ir jaunesniųjų poetų rivalizaci- 
ją?

— Jeigu tą “rivalizaciją” su
prasime kaip polemiką, kurios 
pagrindinė dorybė yra absoliu
tus kurtumas oponento argu

Henrikas Radauskas
mentams (tuo, deja, dažnokai 
pasižymi vadin. vyresniosios 
kartos atstovai), tai iš to vargu 
ar kam gali būti naudos. Vie
nintelė įmanoma lenktyniavi
mo forma būtų stengimasis kuo 
daugiausia pasiekti savo meno 
srity. Bet č'.a. jau nebe grupių 
“soclenktynės”, o atskiro rašy
tojo maksimaliniai reikalavi
mai, statomi sau pačiam.

— Ar jumyse kyla klausimas 

dėl idėjos ar formos pirmavimo 

poezijoje?

— Toks klausimas nekyla 
tam, kas poeziją visu rimtumu 
laiko viena iš meno formų. Sa
vaime suprantama, kad filosofi
nės ar kitokios idėjos gali 
būti reiškiamos poezijos vei
kale. Tačiau tie, kurie rėkia, 
kad didelės poezijos negali būti 
be “didelių idėjų”, nepasitiki 
magiška žodžio galia ir poezi
joje visų pirma jieško ne poezi
jos. Jie daug produktingiau su- 

koį i naudotų laiką, skaitydami ne 
poetų, o socialogų, istorikų, fi-

poezijos ir 
Salvation Army uždaviniai.

— Kaip vertinate pastarųjų 

metų mūsų tremties poeziją?

— Faktas, kad greta “nuo-

— Kaip atsiliepia šio konti-

— Su tikra baime (ir džiau- 
gBmu) pastebiu, kad nei vienu, 
nei kitu atžvilgiu tas kontinen 
tas, bent man, pastebimos įta- 

i koa nepadarė.

Vienai teologijos seminarijai 
New Yorke Rockefellerio fon
das paskyrė $55,000, kad galė
tų pradėti religinės dramos eks
perimentines studijas.

Henrikas Radauskas

elės a ud roj
Lietus išpylė žalią spalvą 
Ant medžių, ir drauge su ja 
Dvi baltos rožės purtė galvą 
Kaip širmas žirgas lietuje.

Uf
Audros dievaitė žaliaakė 
Per sodą pralėkė linksma.
Ji juokėsi ir kažką sakė,
Žaibais žibuokles plakdama.

Dangus, įtūžęs kaip Otelio 
(O, mauro tragiška aistra!) 
Granitą trupindamas šėlo 
Erdvių beribiam teatre.

O nusigandusi gražuolė.
Žydra Desdemona, trapi 
Ir virpanti neužmiršuolė 
Tarp nedrių verkė paupy.

Švilpynės
Kaip blyksi rytmečio akmuo! 
Kaip laikas teka šakomis!
Tai nepažįstamas piemuo 
Švilpynėm kalba su mumis.

Tai nupjautų šakų balsai 
Tave užlieja sūkuriais 
Pavasarių. Tu pailsai 
Nuo riksmo gluosnių, su kuriais 
Jaunystėj šokai paupy,
Ir nešė jus banga trapi 
Kitos švilpynės, išpjautos 
Iš žydinčios žievės šiltos.

Mūsų rašytojai Anglijoje
J. KUZMIONIS, D. Britanija

Mūsų tremties gyvenime su
sidaro įdomus paradoksas: skun 
džiamasi, kad žmonės menkai 
tesidomi lietuviška knyga, ta
čiau rašytojai visdėlto kuria. 
Nors ir sunkios gyvenimo sąly
gos su ilgai užtrunkančiu fizi
niu darbu, nors jie kviečiami J 

kultūrinę ir visuomeninę veiklą 
su paskaitomis ir pranešimais, 
tačiau mūsų rašytojai nuosta
biu būdu atranda laiko kūrybai 
ir net, palyginti, gausiai lektū
rai.

Neperseniai, besilankydamas 
aprūkusiame ir suspaustame 
Manchesteryje, pasukau į Ecc- 
les ir užėjau pas kruopštų lite
ratūros darbininką — Kazimie
rą Barėną. Gyvena jis viename 
didžiuliame kambaryje, kur su
telpa ne tik miegamasis, valgo
masis ir salonėlis, bet ir stam
bi biblioteka su daugybe knygų 
ir laikraščių, su keliais įdomiais 
paveikslais ir rašomąja mašinė
le.

Dirba jis kaip ir kiti teksti
lės įmonėje, nuo ryto iki vakaro 
pluša dėl duonos kąsnio ir įma- 
nomesnių gyvenimo sąlygų, ta- 
č'au niekuomet nepamiršta 
knygų. Turbūt nėra tos lietuviš
kos knygos, kurios nerastum jo 
lentynose. Be to jis seka ne tik 
Anglijos, bet ir JAV bei kitų 
kraštų lietuvių spauda, nepa
miršdamas peržvelgti ir vietinio 
“Manchester Guardian”...

— Kada gi rašote?! — iš kar
to paklausiau.

— Daugiausia savaitgaliais, 
bet vieną kitą eilutę užrašau ir 
darbovietėje...

Tas pats su kitu Anglijos lie
tuviu ragytoju tokių storų kny
gų, kaip “Gatvės berniuko nuo
tykiai” ar “Ant ribos”, kai gir
dime jį skaitant paskaitas Brad 
forde, Manchesteryje ar net 
Londone! Tačiau ir jis įmonėje 
ne tik fizinį darbą dirba, bet 
pripuldamas kokį novelės pla
nelį pasižymi ar kokią naują 
knygą pasklaido.

Prie beširdžių šaltų mašinų 
stovinėja ir poetas Vladas šlai

tas, apmąstydamas gyvenimo

problemas ir posmuodamas sie
loje susitvenkusias dūmas. Nei 
iš to, nei iš to Šauna jo galvon 
nauja mintis, gimsta naujas 
vaizdas, ir belieka, atradus va
landėlę, pasižymėti. Tačiau re
tos tokio įkvėpimo ar dvasinio 
pakilimo valandos, ir jis sunkiai 
stumia dieną po dienos, dažnai 
nebūdamas patenkintas savo 
buitimi ir visa slopinančia dva
sia.

Ir taip kiekvienas daugybę 
valandų praleidžia įmonėje, 
stengdamasis sunaudoti pasku

tines poilsio valandas, kad ką 
nors parašytų, ką nors naujo 
sukurtų.

Nemanau, kad lengva mūsų 
beletristui ir dramaturgui Fab. 
Neveravič’ui, kuriam tenka dirb , 
ti kiek kitoks, “švaresnis” dar- j 
bas: jis yra rusų kalbos lekto
rius, bet taipgi ir žurnalo redak į 
torius ir daug laiko turi pašvęs-1 
ti paprastam kabinetiniam dar
bui. šalia to jis dar atranda lai
ko visuomeninei veiklai ir re
žisūrai: ir šiuo metu dirba su 
naujos dramos kūriniu.

Ištisas dienas redakcijos, ka
binete praleidžia ir “Europos 
Lietuvio” redaktorius Br. Dau
noras. Žiūrėk, trūksta medžia
gos — kokio įdomaus reporta
žo ar atkarpai novelės. Jei pats 
neparašys, naujas numeris ne
pamatys dienos šviesos, — ir 
reikia ilgas valandas sėdėti ir 
galvoti, rašyti. Gal dėlto jis 
toks kūrybiškas: duoda apysa
ką po apysakos, novelę po no
velės.

S. Laucius-SteEa vi3 rečiau 
su nauja kūryba rodosi vietinė
je ir užsienio spaudoje. Reikia 
ir jam raštinėje sėdėti ir kasdie
nius reikalus tvarkyti. Tačiau 
rankų nenuleidžia — planuoja, 
taiso parašytus kūrinius, nau
jiems apmatus meta.

Nutilo ir Laitu. ŠvaJkus, se
niai jau bepasirodęs su nauju 
eilėraščiu. O skaitytojai pradė
jo .mėgti jo nuoširdžius ir patri
otinius eilėraščius, kurių kelis 
anksčiau pabėrė mūsų periodi
koje.

Su nauja energija į literatūri
nius laukus veržiasi jauna stu
dentė Danguolė Sadūnaitė: jos 
originalių eilėraščių užtinkame 
ne tik “E. Lietuvyje”, bet ir 
“Žibinte”. Gal tuo tarpu jos po
ezijos tematika neplati, gal eks
perimentus daro, jieškodama o- 
riginalesnės formos, tačiau, jei 
ir toliau tokiu pasiryžimu ir pa
sišventimu dirbs, tikrai užpildys 
mūsų jauniausios poezijos tuš
tumą.

Kągi jie visi rengia naujo?
Kz. Barėnas pamažu stumia 

į priekį .didesnę apysaką, api
mančią mūsų kovų dėl Nepri-

V ik t. Petravičiui

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Telesforas Valius — stip

rus religinio meno parodoje da
lyvaująs grafikas; dar jaunas 
— pradėjęs 42 metus. Nors gi
mė Rygoje, bet tėvai ir jis au
go ir subrendo Žemaičiuose. 
Jaunutis baigė Kauno Meno mo 
kyklą pas prof. A. Galdiką. 
Baigiamuose egzaminuose savo 
darbais stebino ir mokytojus. 
Dalyvavo visose parodose, net 
užsienyje. Kurį laiką buvo gra
fikos skyriaus vedėjas Vilniaus 
Meno akademijoje ir Vokieti-

Tel. Valius
joje — Freiburgo Pritaikomojo 
Meno institute. Jis yra kiek iš 
jaunesniųjų, bet grafikoje stip
rus. Jo darbas dabar atsiųstas 
iš Paryžiaus (kur jis yra išvy
kęs) byloje moderniškumu, bet 
dailininkas išlieka tas pats, be 
svetimos įtakos lietuviškas. Jo 
darbai tremtyje — Austrijoje 
— rado gražaus įvertinimo ir 
kitataučiuose. T. Valius — stip
rus mūsų grafikas ir jo dalyva-

klausomybės medžiagos, kad 
jam gali tekti dar ir ketvirtą 
dalį prijungti. Juk trečioji da
lis turėtų vaizduoti studentų gy 
venimą; paskui prasideda sa
varankus gyvenimas...

Seniai ko nors naujo laukia
me iš VI. šlaito ir F. Nevera- 
vičiaus. Ar sulauksime? Atro
do, turėtume. Gyvenimas eina 
ir kūrėjas turi kartu su juo 
žengti.

Procesija

vimas šioje religinėje parodoje 
duoda didelį svorį.

• Viktoras Petravičius —

grafikas, zanavykas, šiemet ge
gužės 12 d. švęs 50 m. amžiaus 
sukaktį. Tremtyje atkreipė dė
mesį savo tapyba ir vitražais. 
Gimnaziją lankė šakiuose ir 
Meno mokyklą Kaune, kur 1935 
m., kartu su P. Augium, bai
gė. Be to, dar jis baigė ir Do
bužinskio dekorą vimo-grafikos 
studiją. Paryžiuje baigė Ecole 
Nationale Superieure dės 
Beaux-Arts ir Conservatoire 
National dės Arts et Metiers ir 
gavo šių akademijų diplomus. 
Paryžiuje, Meno ir Technikos 
parodoje ,už dvi grafikos kny
gas gavo grand prix. Nuo 1935 
metų jau dalyvauja visose pa
rodose, net ir užsienyje, o trom 
tyje — ir parodų organizato
rius. Matome jį dekoravusį Krė
vės “Skirgailos” pastatymą 
Kauno Valst. teatre. Ir čia pa
sirodė gabiu dekoratorium. Be 
to, iliustravo Čiurlionienės 
“Šventmarę”, Janušytės “Ko
rektūros klaidą”. Išėjo jo iliust
ruotos “Dainos”. Vokietijoje y- 
ra sukūręs tapybos vertingų 
kūrinių. Amerikoje plačiau pa
sirodė vitraže. Jo tie trys žan
rai: grafika, tapyba ir vitražas 
atstovaujami šioje religinio me
no parodoje; žiūrovai ypač do
misi jo vitražu “Pieta”. V. Pet
ravičius yra originalus, nuošir
dus, savas ir stiprus, net deta
lėse. Jis mėgsta religinę temati
ką.

• Lietuvių Katalikų Mokslo 

akademijos rinkimai jau pasi-
1 baigė. Gauta 77 bal savimo laiš
kai (pavėluotai atsiųsti balsa
vimo laiškai neįskaityti). Į Cen
tro valdybą išrinkti: vysk. dr. 
V. Padolskis, prof. dr. Zeno- 
nag Ivinskis, kun. dr. Antanas 
Liuima, S. J., kun. dr. Vytau
tas Balčiūnas, kun. dr. Juozas 
Vaišnora, MIC, prel. dr. Vladas 
Tulaba. Į revizijos komisiją iš
rinkti: prof. dr. Juozas Eretas, 
prof. dr. Jonas Grinius, min. 
Eduardas Turauskas. Naujai 
išrinktoji centro valdyba parei
gomis pasiskyrstys balandžio 
mėn. pradžioje, prof. dr. Zeno
nui Ivinsk'ui grįžus iš Baltų 
instituto pirmininko pareigų 
Vokietijoje.

• Dail. A. Vitkauskaitė-Mer- 

ker, kuros paveikslas — “Nu
kryžiuotasis” išstatytas religi
nio meno parodoje, Chicagoje, 
sukūrė piešinį “Lietuvaitė mez
ga”, kurį New Yorko Pabaltijo 
Motei-ų Tarybos komitetas iš- 
r' ko‘leisti į loteriją, kad susi
darytų lėšų tremtinių šelpimui 
Vokietijoje. Dailininkė taipgi 
pakviesta su penkiais savo dar
bais atstovauti lietuves tarp 
esčių ir latvių, parodoje, kuri 
atidaroma kovo 18 d. Estonian 
House, 243 E. 34 str., New 
Yorke.

• D. Mitkienė, kurios eilėraš 
čius aptinkame periodinėje 
spaudoje, gyvendama Los An
geles mieste rūpinasi “Atžaly
no” pastatymu, dirba lietuvių 
šešt. mokyklos tėvų komitete, 
daug laiko skiria lietuviškam 
auklėjimui savo dukro8 ir sū
naus, lankančių katalikų mo
kyklas tame mieste.

• Dail. K. Žoromskis gavo iš 
Meno instituto kvietimą daly
vauti gegužės mėnesio festiva
lyje, kada bus meno paroda is
paniškom temom (— taipgi ir 
Pietų Amerikos siužetais).

• Naujai leidžiamas didelis, 
720 puslapių šv. Jono Bosko gy
venimas Leidžia lietuviai sale

ziečiai (Salesians, Crown Point, 
Ind.).
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APIE NAUJUS FILMUS

Backlash
Ne kartą šiame laikraštyje’ 

buvo rašyta apie gerus filmus, 
fcocfėl šį sykį apie blogą, spalvo
tą Universal-International stu
dijos gaminį “Backlash”. į

Veiksmas vykstąs Arizonoje 
tuo laiku, kai siautėjo indėnai 
ir kiekvienas piktavalis žmo
gus “leido” savus įstatymus, 
grasinamus ginklu.

Nuolat gaminama ir ne vie
nos, bet ištisos eilės filmų stu
dijų, paleidžiama nieko gero ne
turinčių “kaubojiškų” filmų, 
kur šaudomasi, mušamasi. Bet 
ten būna “gerieji” ir “blogieji” 
ir iš burbulo nesistengiama pa
daryti veikalą ar kūrinį. Prieš 
šimtą ar panašiai metų tarp 
buvo gyvenama JAV-se ir da
bar praeitį, tegul jos juodąją 
pusę, turtuoliai meta marga jai 
publikai. Tačiau “Backlash” 
gaminta kaip kūrinys, dideliu 
užsimojimu, skardenant, jam 
reklamuoti metami dideli pini
gai, skelbimai periodikoje de
dami per ištisą puslapį ir ma
noma kinuose laikyti po kele
tą savaičių ištisai.

Labai keista, kad taip daro
ma ir nesinorėtų tikėti finan
suotojus nežinant ką jie daro.

Ištisai nuo pradžios iki pabai
gos “Backlashe” nėra nieko ge
ro, nieko teigiamo, nieko pamo
kinančio. Visi veikėjai blogi, 
piktų minčių, melagiai, veid
mainiai. Čia visi žudo, šaudo, 
plėšia, apgaudinėja: policija, 
farmeriai, kariai, net vienų 
vienintelė moteris pilnutėlė 
klastos. Sūnus jieško tėvo, bet 
atrado tūkstančius, kuriuos ka
žin kas pagrobė. Suranda tėvą, 
bet tėvas nori nušauti sūnų. 
Tada sūnus nori nušauti tėvą 
ir t. t. Žudoma, kad ne taip pa
judėjo, kad nepatinkančiai at
rodo, kad ilgai nematė, kad ne
pavyko apgauti.

Blogiausia — visa norima pri
dengti istorine praeitimi, lyg 
taip tikrai buvę, lyg rodoma 
“va ant kokių pagrindų pasta
tyta Amerika!”

Šitą “veikalą" žiūrėdamas 
nori manyti, kad čia veikia 
“juodoji ranka”. Bet kas tei
singai pasakys... O daug pur
vo jis paliks Amerikos žemyne, 
daug jaunimo apnuodins ir už
sienyje pajuokai patieks demo
kratinės idėjos tariamai se
nuosius pagrindus. Al. G.

Tadas Sparkis Natiurmortas
Vilniečio dailininko T. Sparkio kūrinių paroda atidaroma šiandien, 
kovo 17 d. 6 v. v. Lietuvių auditorijoje, Cliieagoje. Paroda tęsis iki 
kovo mėn. 25 d.

Kultūrine kronika
• Petras Maldeikis socialinia

me semestre, Chicagoje kalbėjo 
apie neauklėjantį auklėjimą. La
bai išaugus mokslams ir visam 
gyvenimui tapus labai sudėtin
gam, naujųjų laikų auklėjimas 
taip pat išplito, ir diferencijavo
si. Atskirų kraštų auklėjimas 
yra nuėjęs skirtingais keliais ir 
remiasi skirtingais principais. 
Dėl to neretai vienokio auklėji
mo šalininkai daro priekaištų 
kitokiam auklėjimui, laikydami 
jį neefektingu, taigi, neauklė- 
jančiu. Pagrindinis kiekvienam 
auklėjimui reikalavimas — kad 
jis nebūtų vienašališkas. Dau
giausia auklėjimo vispusišku-', 
mui nusikalsta įvairios materia
listinės auklėjimo srovės, kurios 
dažniausia remiasi tik tiksliai
siais mokslais ir praktinės kryp 
ties auklėjimu, paneigdamos 
žmogaus dvasinį auklėjimą ir 
žymiai susiaurindamos jo kultū
rinį išsilavinimą.

Ypatingai vienašališka yra J. 
A. Valstybėse plačiausia prigi
jusi ir čia įtakingiausia natūra
listinė pedagoginė srovė, pa
grįsta pragmatine filosofija. Ji

auklėjimą grindžia natūralisti
niu principu, kad vaikas turi 
auklėtis iš savo paties patyri
mo, nes suaugusiųjų auklėjamo
sios įtakos iškraipo jo individu
alybę. Ta pedagoginė srovė ban
do atsisakyti tradicinių mokyk
lose dėstomų mokslo dalykų, 
nepripažįsta dvasinio ir psichi
nio gyvenimo, nepripažįsta jo
kių dvasinių vertybių, atmeta 
religinį, moralinį ir kultūrinį 
auklėjimą. Ji yra priešinga to
kiam auklėjimui, kuris siekia 
perduoti jaunuomenei praeities 
kultūrinį palikimą ir kuris vir- 
šine drausme formuoja jaunimo 
charakterį. Auklėdama tik pra
ktiškai ir techniškai gerai besi
orientuojantį žmogų, ji yra dau- 
g:ausia prisidėjusi prie to, kad 
šių dienų jaunimas auga be 
dvasinių principų ir kad šeimo
je ir mokykloje yra labai suma
žėjusi disciplina. Pati nesi- 
remdama jokiais dvasiniais 
principais, ji neduoda jaunimui 
jėgos bei principų būti atspa
riam tiek prieš aplinkos des
truktyvias įtakas, tiek ir prieš

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Ryloj!

netvarkingai besireiškiančius 
savo prigimties polinkius.

Atmesdama visą eilę pagrin
dinių auklėjimo sričių, jį atsto
vauja daugeliu atžvilgių ne
auklėjantį auklėjimą.

Prie paskaitos diskusijose da
lyvavo: Gudas, Bagdonas, Mar
tinkėnas, Rugis, ir sės. Eucha- 
rija.

• Paulius Augius yra pirmuo 
ju religinės meno parodos ka
taloge. Tai kūrybingas grafi
kas, dar 47 metų neturįs. Gi 
męs Žemaičiuose, garsioje Kal
varijoje, kur išėjo pradinius bei 
vidurinius mokslus. Iš mažens 
pamėgo šventas statulėles ir 
pats jau ėmė anglimi piešti, net 
ne sykį nubaustas už kambarių 
sienų “pagražinimą”. Jaunas iš
siunčiamas į Kauną, Meno mo
kyklon, kurią baigia pirmuoju 
1935 m. Studijas gilino Pary
žiuje — Ecole Nationale Supe- 
rieure dės Beaux-Arts ir Con- 
servatoire National dės Arts et 
Metiers. Baigė 1938 m., kaip 
vienas gabiausių. Geriausiai į- 
vertintas tenykščiose parodose. 
Grįžęs dalyvavo parodose Kau
ne. Kurį laiką lektoriavo Kau
no Meno mokykloje ir Vilniau3 
Meno akademijoje. Lietuvoje ir 
užsienyje dalyvavo visose Liet. 
Dailininkų s-gos ruoštose paro
dose. Gražiu pasisekimu jis pa
sirodė Čekoslovakijoje, o 1937 

.«- j-«5anaMBrHJSss tusi-
Vestu* iy nuotraukos 

Augštos rūšies fotografijom 
Mūšy specialybe

Precin Photo Studio
INC.

EDVARDAS LLIS, Ml,

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

Taigi, dabar pradėkite taupyti šio,a lietuviško,* 
ištaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI

Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti Iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarui nuo Califomia Avė

CHARLES ŽEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad.. penktad ir 
šešt. 9 ▼. ryto Iki 4:30 p. p.

Trečlad. 9 ryto Iki 13 o 
Ketvirtad. 9 vai. iki 1 vak.

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Suv. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame jdaužiraus ir 
p—iIrimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, p ri bū name su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatoriua, padangas Ir kt. automobilių dalis.

I&f

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namy tel. WAIbrook 5-5934

mierą, apgailestaudamas, kad rūpinti daugiau leidinių apie 
, tokia vertinga studija nebuvo didžiuosius Vilniaus lietuvius,1 

pasirodžiusi anksčiau. Kelią kas pabrėžtų faktą, jog nuo ne
minti, kad ateityje reikėtų pa- atmenamų laikų Vilnius yra su

sijęs su Lietuva.I
rel. ofUo HE. 4-tfOWy re c. F H. 6-73&J

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir «—8 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išekyruB ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6X22 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: l’lt 8-3229
Bes telef. HAlbrook 6-6079

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIA14STE

7150 South Westem Aven.ua
i MEDICAL BUILDING)

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. Seštad. U 
vai. ryto iki S vai. popiet.

Ofice UI RE. 7-1168 
Res. tel. HAlbrook 6-3766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 68rd St 
Ofiso t< I lt I.linine 6-4416 

Rezid. Ulei. UKovehlll 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir Aeštad. pagal sutarti

Ofisu tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kumpus 47th Ir Ucrinitage)
Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

m. Paryžiuje — Meno ir Techni
kos parodoje įvertintas garbės 
diplomu. Be to, 1937-38 m. da
lyvavo Meno instituto parodo
je Chicagoje. (Prieš 20 metų!) 
1938 m. Kauno parodoj jis gavo 
pirmąją premiją už grafikos dar 
bus. Ir tremtyje plačiai daly
vavo, ypač, Romoje tarptauti
nėj religinio meno parodoj, ste
bino savo darbais. Jis vienas 
pirmaujančių mūsų grafikų. Jo 
medžio raižiniai yra originalūs, 
visi lietuviško charakteriaus. 
Religinėje parodoje išstatyta 
net 12 jo kūrinių. Dar tremtyje 
— Vokietijoje — išėjo stambi 
jo iliustruota knyga “Eglė žal
čių karalienė”. Jis iliustravo 
kun. prof. St. Ylos paruoštą 
maldaknygę, meno kritikų tei
giamai įvertintą.

• VVi. Brilling iš Gautingo sa- 
^natorijos, Vokietijoje, atsiuntė 
Į Chicagą (Pr. Gudo adresu) 
raštą, kuriame džiaugiasi prof. 
Z. Ivinskio knyga apie Sv. Kaži-

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 51 st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto, 
21ki 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 6-1796 
Rez. tel. GRovehUl 6-6603

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 sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: HAlbrook 5-3018

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 2434 Wcst 71st Street
Vėl. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutartie*

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westem Avenue 
Chicago 28, 111. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 0-8161

Tek ofiso YA. 7-6667, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weet 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.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5092 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-1 

Telef. TOtvnliaU 3-O959 
2534 West 68th Street

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

skambiną CEntral 6-2294.

TeL ofiso GR. 6-6399, PR. 6-4732

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

2423 West 03rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian)

VAL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51 st St 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6677 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

MOVI NG
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI 7-7075 arba 
RE 7-9842

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 tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. REverly 8-8244

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ITgoš'lr akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Calitornia Avė. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

P&J.JOKUBKA
IV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 82, UL — TeL eA 8-881".

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SK0UN1M0
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
IR

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, ūl.

CRANE SAVINGS B LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32,11L

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

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

' AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ S 92.000,000 IŠTAIGOJE. AURAČIAUSIM, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS UŽ RAID UP INVESTMEN-

H SĄSKAITAS. KITI TAI PYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONl S, KALS 1»Ų IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIftKUS. SU- 
UPYKITE IŠLAIDAS IflKElčIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. I6KEIČLAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MČSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS INFORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL 6-7676. v • »

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAL. — fl VAIj.; ANTRAD. IR PENKT. 9 iki 4 VAK.; K ET 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; ŠEŠT. 9 IKI 2 POPIET

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUllman 6-6769 
Buto — ENglevvood 4-4979

Ofiso Ir bato tel. HEmlock 4-6816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6757 South W este ra Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvtrt.. 
penkt. 6:S0—8:10 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St

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

Trečlad. Ir kitu laikd pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St.. tel. Rcpublic 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2625

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

Ofiso t.ief. Y Arda 7-1166 
Rezidencijos — STevvart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 85th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vul.

Ofice HAlbrook 6-2670.
• Rez. HlUtop 6-1660

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6182 South Kedzie Avenue 
Vai. 1—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 VVest 63rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 DIVERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

Vai.: 2-6 Ir 6-8, išskiriant trečiadie
nius Ir šventadienius.

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bethany Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimų tel. AR 1-1493

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 Weat 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus plrmad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko aktnira, 

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

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

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

I

Telefonas GRovehill 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

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

susitarimų išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd.

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4645 So. Ashland AveM Chicago
Plrmad., antr., ketv. ir penk.

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 VVest 59th Street

| VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
Trečlad. pagal sutarti

Tel. ofiso ir buto OI,ympic 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero

| Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare.

Šutas 1526 So. 49th Avė. 
Bštadienlais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepta, šaukite KEdzio 3-2X68
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vale pirm., antr., ketvlrt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUČELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTO 

2750 West 71»t Street 
(Kampas 71st Ir Califomia)

Tel. ofiso Ir rez. REpublic 7-4146 
Vai 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt 1-4 p p. 

Priėmimas tik pagal susitarimų

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršminėtl telefonai
Šaukite MIdway 3-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protezistas 

Aparatai-Protezal, Mod. ban-
| dažni. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) Ir t-t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2860 W. 63rd st. Chicago 29, UI. 
Tel. PRospect 6-6084.

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

DR. Vv P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
1 " " r 11 ■
TeL ofiso PRospect 6-9400

Rezid. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(Vaške viėiūtė)
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 6-8 vai.

vak. šeštadieniais 10-2.
OfLso ir buto tel. OLympio 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory 2-0742

, DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-316

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-666

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-668 

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1821 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tr« 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 h 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Palengvinu aklų įtempimų, ku 
yra priežastis galvos skaudčjimo I 
svaigimo ir skaudančių akių karšč 
Atitaisau trumparegystę ir tollregj 
tę. Prirenki! teisingai akinius V 
egzaminavimai daromi su elektrini: 
Instrumentais, rodančias mažiausi 
trūkumus. Speciali atyda kreiptai 
1 mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:.30 iki 7 v. vak. šeštad. 10: 
Iki 6 vai. Sckm. ir treč. uždare

DR. S. VAITUSH, OPT.

DRAUGAS
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2334 H. Oakley Are., Chicago 8, BĮ. Tel. VIrginia 7-6641; 7-6612

Entered as Second-Claas Matter March 81, 1916, at Chloago, Illinois 
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$8.00 per year outslde of Chi 
$9.00 per year In Chicago A C1 
$8.00 per year In Canada 
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Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių n
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Šeštadienis, kovo 17, 1956

Dr. Petras Jonikas

- apie lituanistiką JAV-se
Redakcijos pastaba: Vie- ir pats mūsų tautinis pagrin- 

nas iš pirmaujančių lietuvių das. 
kalbininkų tremtyje — dr. Pet-
ras Jonikas — kovo mėn. 25 d.' Kokia Jūsų nuomonė apie 
švenčia savo 50 metų sukaktį. • tremty> ^‘dž'amų knygų ir 
Yra gimęs 1906. III. 25. Ant- Į t»*kraščiy kalbą?
ringiuose, Tauragės v Išėjęs Ii-; _ T leldlni kalba „evie. 
tuamstmes stud.jas Vyt Ma, noda _ vienų gerasne> kitų
universi e e aune 4 m.i, kĮOgesnį Kaikurie laikraščiai 
specializavosi įvairiose užsienio , savo skjria ,r
augštosiose mokyklose. Filolo-1 f • ■ v vtr:;?-. riob-4„».n i o ; ___  iro ^ai dėmesio. Keliuose jų esama

ir specialių kalbos skyrių, nors 
paprastai jie ir nedažniausiai

H.

gijos daktaro laipsnį gavo Vil
niuje 1942 m., apgynęs diser
taciją “Lietuvių bendrinės ra
šomosios kalbos kūrimas prie- 
aušrio ir Aušros laikais”.

Filologinius mokslus dėstė 
Kauno, Vilniaus ir Pabaltijo 
(Vokietijoje) universitetuose, 
buvo Lietuvos Mokslų Akade
mijos Lietuvių Kalbos institu
to ved'ėjas, Lietuvių kalbos žo
dyno redakcijos narys, Rašy
bos komisijos sekretorius. Yra 
parašęs eilę studijų apie mūsų 
tarmes, kalbos istoriją, lietu
viškas pavardes ir pn. Nuo 1951 
metų vadovauja Lituanistikos 
institutui JAV-se.

Mūsų malonaus kalbininko 
sukakties proga kreipėmės į jį 
su keletą klausimų. Jo atsiųs
tus atsakymus čia ir spausdi
name:

— Vadovaujate Lituanistikos 

institutui. Kokiais ligšioliniais 

laimėjimais labiausiai džiaugia

tės ir kokius svarbesnius užda

vinius numatote įvykdyti atei

tyje?

— Turint galvoje klestinčią 
komercializmo dvasią ir aplin
kos sąlygas, dideliais darbais 
dar negalime pasidžiaugti. Bet 
tokiomis sąlygomis ir pats ins
tituto ir jo Iždo tarybos suor
ganizavimo duomuo, yra, ro
dos, reikšmingas. Jau prieš ku
rį laiką buvo, numatyti ir pir
mieji leistini instituto veikalai. 
Tik dėl instituto narių išsiblaš
kymo po įvairius kraštus (bal
savimai atliekami koresponden- 
ciniu būdu) ir kaikurių mūsų 
negreitumo bei per ilgo rašinė- 
jimosi, ligi šiol dar galutinai 
nesusitarta dėl leisimo veikalo 
sąlygŲ, nors leidinio mecenatas 
jau seniai buvo surastas. Aukš
tieji Lituanistikos kursai Chi- 
eagoje turėtų būti reikšmingas 
įnašas, ypač mūsų lituanisti
niam prieaugliui ruoštis (bent 
taip mes norėjome), tik gaila, 
kad jaunimas ir tėvai nepakan
kamai jam teskiria dėmesio. 
Nutarta leisti ir serijinį insti
tuto darbų leidinį. Aišku, kad 
viskas tas priklauso pirmiausia 
nuo lėšų.

Mūsų organizuotoji ir neor
ganizuotoji visuomenė (kuri 
gražią pradžią yra padariusi) 
turėtų rimčiau peržiūrėti savo 
santykį su šia bendrine kultū
ros bei mokslo institucija. At
rodo, kad mūsų politikuotojai 
jau kartais per daug vienaša
liškai stengiasi kaupti lietuviš
kąją veiklą politinėje srityje. 
Ta sritis, aišku, yra svarbi sa
vo vietoje. Bet kai plačiau pa
sidairome ir pažįstame ir sve
timąją aplinką, aiškiai paste
bime, kad, keldami savo kultū
rines vertybes, meg daugiau 
galime pasigirti ir laimėti lie
tuviškajam reikalui, • jau ne
kalbant apie tai, kad be litu
anistinio mokslo, jo tradicijos 
tęsimo ir jo va;sių bei savosios 
kultūros perdavimo jaunajai 
kartai mums slysta iš po kojų

arba kartais ir visai neregulia
riai tesirodo. Deja, turime ir 
tokių laikraščių bei leidinių, 
kuriems kalbos kultūra atrodo 
visai svetimas dalykas. Kai
kurie jų iš tikrųjų nesilaiko jo
kių kalbos ir rašybos normų, 
civilizuotoje visuomenėje įpras
tų. Labai gaila, nes tremtinė 
spauda yra vienintelė sritis, 
kur bendrinės kalbos vieningu
mas ir jos kultūra gali ir turi 
būti išlaikoma išsisklaidžiusiuo
se įvairiuose kraštuose tautie
čiuose, jei t'k ypač patys redak
cijos žmonės tikrai norėtų su
prasti ir kultūrinį bei tautinį sa
vo darbo atsakingumą. O jau 
literatūriniai veikalai tikrai tu
rėtų pasižymėti gera kalba, nes 
šiokiomis sąlygomis mūsų rū
pestingų pastangų ir investaci- 
jų bei paramos teverti tobules
ni darbai.

— Visi susiduriame su rei

kalu naujų terminų. Ar nebūtų 

įmanoma sudaryti kalbininkų 

komisiją, kuri autoritetingai 

spręstų neatidėtinus kalbos 

klausimus ir, galbūt, leistų kal

bos laikraštį ar biuletenį ?

— Bavų terminų trūkumas, 
žinia, nelietuviškoje aplinkoje 
gyvai jaučiamas. Kalbininkų 
komisija, jei ji būtų sudaryta, 
kad ir negalėtų jų visų paruoš
ti, bent galėtų pateikti kaiku- 
riuos bendresnius ir svarbes
nius. Tačiau gyvenimas rodo.

DTENRAŠTTS DRAUGAS. CFTIGAGf>, TLLTNOIS

Paulius Augius Hiustiiici.įa

IOMO1 30001
Tnlef RFmiMlc 7-AX<0> 

ADOMAS V AITKFVTCTTTS

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas Ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atsto vai

4919 80. Paulina St 
PRospect 6-7960

BCS3OHO1

Kiilh’irinė kronika

sai neturime. Kiek šia'p galima 
spręsti, viena svarbiausių prie
monių, žinoma, būtų tėvai, šei
ma, kurioje vaikas galėtų savo 
gimtąją kalbą ne tik girdėti,

bius amerikiečius ir svetimųjų 
kalbų pamokyti. Visai kitoks 
buvo studentų rūpinimasis lie
tuvių kalba caro laikais! Žino
ma, teoriniam lyginamajam in-

bet būtų jos tinkamai ir pa- Europiečių kalbotyros reika-
mokomas, lenkiamas j ją ir lui- kaiP lr k,tur moks,° Iš
jaustų tą apsuptį, kuri ugd0 šaulyje, lietuvių kalbos svarba 
nuotaiką ir prisirišimą prie sa- Va seniai pripažintas dalykas, 
vo gimtojo žodžio. Kitos reikš- Tac,au Amerikoje į jos studi- 
mingos priemonės: lietuviška., įas «al nėra atkreiptas toks 
kad ir vargo, mokykla, atremta dėmesys, kaip Europoje, kur ir 
ne tik į pritaikytą sąlygoms
dalykinį mokymą, bet ir ben
druomenės dvasios ugdymą; da
lyvavimas lietuviškose organi
zacijose, parengimuose, šventė
se ir pobūviuose; lietuviškų 
knygų bei laikraščių skaitymas 
(jei galima, ir periodinėje spau
doje rašinėjimas); įvairios gim
tajai kalbai skatinti varžybos 
ir kt.

— Ar yra koks susidomėji

mas lietuvių kalba JAV augš-

, . , , .. . ., . tosiose mokyklose? Koksai?

kad nelengva ką šioje srityje
daugiau padaryti. Viena, ir kai-’ — Augštųjų JAV mokyklų
bininkams (jų saujelei) esant 
išblaškytiems, bendrus nuo
sprendžius prieiti tebūtų įma
noma labai lėtai, ypač jiems te
galint prie reikalo prisėsti prie
šokiais, ^atspėjamų ,nuo kas
dieninio darbo metu. Antra, 
jau buvo sudaryta kalbinė or
ganizacija, kuri buvo numačiu
si savyje ir autoritetingą ben
drinės kalbos klausimų spren
dimą. Deja, šis numatymas 
pasiliko tik popieriuje. Atrodo, 
kad čia nemaža kliūtis buvo ir 
nelaimingai iškilusi mūsoji “ra
šybos byla”. Kita vertus, kal
bininkai ir dabar šį bei tą pa
rašo visuomenei kalbos klausi
mais, tik bėda, kad nedaug kas 
tuo rašymu tepasinaudoja.

— Kokias priemones Jūs pir- 

mon vieton dėtute siekiant iš

laikyti lietuvių kalbos pamėgi

mą priaugančioje kartoje?

— Gimtosios kalbos išlaiky
mas augančiojoje kartoje yra 
apskritai visų kitakalbių atei
vių rūpestis. Kok:os geriausios 
būtų priemonės tam reikalui, 
nebūtų galima drąsiai teigti be 
specialesnio to dalyko ištyri- 
rimo bei studijų, kurių tuo tar
pu, galima sakyti, beveik ir vi-

gyvenimą maža tepažįstu. Kiek 
žinau, kokio specialaus susido
mėjimo nėra. Kaikur ret
karčiais, girdėti, suruošiami lie
tuvių kalbos kursai. Bet atro
do, kad jie tėra tik atsitikti
niai proginiai atvejai, iškelti 
kurio lietuvio pastangomis, te
trunką trumpą laiką. Reikš
minga, kad net universitetuo
se, kur studijuoja palyginti 
daug (100 ar daugiau) lietuvių 
studentų naujųjų ateivių, jų 
nepasistengiama įvesti lietu
vių kalbos kurso, nors kitos 
sąlygos tam ir palankios, o 
JAV pedagoginiuose sluogsniuo- 
se stiprėja palinkimas vienakal-

kalbotyros mokslas turi senes
nes ir tvirtesnes tradicijas. Be 
Pennsylvanijos universiteto, 
kur yra baltų — slavų filologi
jos skyrius ir profesoriauja A. 
Salys ir A. fiennas (kurį laiką 
kalbotyrą dėstęs Lietuvos uni
versitete Kaune), pastoviau 
lietuvių kalbos mokslinis kur
sas, rodos, ir nėra skaitomas 
kitose augštosiose šio krašto 
mokyklose.

— Kokias kalbines studijas 

dabar vykdote ir ką naujo ra

šote?

— Šiuo metu, tiesą sakant, 
mano studijos tėra persimoky- 
mas ar, geriau, prisimokymas 

1 kito dalyko, o rašyti tenka net 
po kelis rašomuosius darbus 
(“asainmentus”) per savaitę. Į 
antrąją amžiaus pusę risdama
sis, vėl pasidariau mokiniu. Ži-

ocaoi
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi*
• Nemokamai 1-jų m«n. pilną garan 

tlją — darbas lr dalys.
• Nemokamai vidaus anteną ir Ineta

Davimas.
• Iki 1100.00 lr daugiau nuolaidos ui 

jflsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

rimo aparatai, lempoa, baterijos, da 
lys lr kitų firmų televlsljos

NUORI R DUS LIETUVI RKAfl 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radic
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefoną* CAIumet 5-7252

PRANAS KERUS IR 
PAULIUS F. ENDZKLI8

IOE IOE3OE

JOHN HOLDEN
Physical Therapist

• DIATHERMY
• ELECTRO-HYDROTHERAPY
• DEEP MASSAGE

Pagelbsti nuo Strėnų Skaudė
jimo, Sciatica, Rheumatismo, 
Lumbago, Oscillitis, Bursitis, Ner- 
vous Condition.

222 N. GENESEE ST. 
Waukegan, III., DE 6-9336
Dienomis, vakarais ir atvykstame 

Į namus.

juotirM, Iziyolos universitetas 
parinko savo prof. Margareth 

® Atnaujinta Didžioj] Savai- Ragenais, o De Paul universite- 
tė — š tokia antrašte relig'nis tą jury komisijoje atstovaus 
leidinėlis išspausdintas Nekalto dr. Alexander Peter Schorseh, 
Prasidėjimo seselių vienuoly-, vengrų kilmės.
ne Putnam, Conn. Duodamas ---------------------——-------- —
Apeigų kongregacijos dekretas - — — — -
apie atitinkamą liturginių ape'- KAI REIKAIJNGAS
gų pakeitimą, instrukcija apie ORKESTRAS
nauja Didžiosios savaitės tvar- (didesnis ar mažesnis) _
, , ,, .» Koncertams, baliams, vestuvėmską. Tekstus j lietuvių kalbą iš- ir kit p;lrw,tunams kreiptis į 
vertė kun. V. Paulauskas. Kny- nmz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PRo
gėlė turi 18 pusk, kaina 10 et., ^-6564.________
gaunami Immaeulate Conc.1 — ---- . ■ ■■■ ——. -
Convent, R. F. D 2, Putnam, ^ite*!********-******-***^**^ 

' nu; bi .st i s eating

• i Chick^n-ttihft-Rhrirnp-Rtf’Ata
.... ., , . , . . ... Try 6ur Wed. *1.00 Chieken© Universitetai dom.si religi- 4:3(. ,.M To 8 ,.M IlB Gr„nt!

nio meno pa od i. Religinio me-j MoimA ,,Oi nc.f. & ręstai rant 
no parodos jury komisijon, ku- I AM
ri nuspręs, kur.e kūrimai premi- (’ios.ii Mondays — i*h. ra 3.11:10 

' •«»»•»«*»*♦**!**************«»

kitos ir sąlygos. Tiesa, kartais 
tenka parašyti straipsnį kitą 
kuriam mūsų leidiniui arba ir 
kokiam nelietuviškam moksli
niam žurnalui. Tebesirenku 
medžiagą jau seniau užsimo
tam darbui — aprašyti lietu
vių kalbos raidai ir likimui 
Amerikoje, ypač kreipiant dė
mesį į šiomis sąlygomis aktu
alų dalyką — kalbos ir tauty-j 
bės santykį. Tačiau kai to lai
ko nedaug, turint ir šiaip įvai-j 
rių darbų darbelių, ir negali pa- 
važnėti po kraštą, medžiagos 
rinkimas teina lėtai.

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, Washington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tel.: Vlrginia 7 - 6430
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Sveikatos Centras Northtvest Sidėj

HORTHWEST HEALTH 
CENTER

1869 No. Damen Avenue
DR. PETRAS B. SCHYMAN- 

ŠIMANSKIS, direktorius
ši įstaiga nemažą skaičių ligonių 

sugražino į pasveikusių eiles. Čia 
patyrė daktarai teikia medicinos 
pagalbą, gydo nuo Odos, Reuma
tizmo, Skilvio, Nervų, Kepenų ir 
kitu sunkiai gydomų ligų.

Be operacijų, be skausmų čia 
vra gvdoma medikaliai-gamtiškais 
ir fiziniai-elektriniais būdais: elek
tros ir fiziniais masažais. Čia gydo 
trūkį (rupture), trūkį turintiems 
asmenims pritaiko diržus (truss- 
es); kraujagyslių išsiplėtimą (ve- 

_ ricose veins); užsisenėiusias vyrų 
nia, kitas kraštas, kiti metai,! ir moten* liSas; alkoholizmą.

Kalbame lietuviškai, 
i Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak.

J

SPECIALTY RENTAL SERVICE 
TYl’KtVRITKRS. ai,bers, 

COMPTOMETERS 
ALL MARES

A-1 oond. guar. New «i*l rcbiiilt 
Rortables, Uheektvritera, Registers 

Delivcry servlee, emergeney Service 
A & H BUSINESS MACHINE

SERVICE
7006 S. Marshfield WA 5-8875

.T. v * v t V..T. .T..T..V..V.
SALES & SFIRVICE 

WaBhlng mashine repairs 
Guaranteed repairs on all 
Makes & Types, we also 
Repair small anplianrces 

Will pick up & Dcltver free 
ARPO HOME APPLIANCES 

1723 W. «3Rd St. PR 0-5S8S■ .A. . A . . A . .. . ... .jį .J, . .A» «J . .A. ,A, U, . .
• -▼« »▼» •t* «▼« » f. «▼» -▼« «t. »▼» .V. .y. .

111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ACTIVE HEATING SERVICE

Alyvos ir gazo “conversion” degin- 
tuvai. Boileriai-Centriniai 

Radiation
Įtaisomi — Užlaikomi — Išvalomi

AVenue 3-6266
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1869 No. Damen Avenue 
(Cortland & Damen Avė.)
Telef. ARmitage 6-8200

iiiiiimimiiiiimiimiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiii

Mes siunčiame apdraustus siuntinius j LIETUVA, Ukraijiną, Rusiją, ir 
visus Kylu Europos krafttus. Pradedant 1956 m. didelė nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J KAM IEN S K I
J A N I Q U E TRADING C0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

Chicago, III. — 2314' W. Chicago Avė. Tel. BR. 8-6780 
Buffalo, N. Y. — 1162 Broadway. Tel. FI-1272 

Persiuntimo Ir muitų mokesčiai apmokami mūsų jstalgoj. šeimos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite j mūsų (staigų 

dėl informacijų ir kainaraščių.
Įstaiga atidaryta kasdien, šeštad. ir sekmad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

f

Sukaktuvini ų Metų Dovanos Taupy t o j ams

pečiai-

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau* 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

3. Kas padės $500.00 ar dangian, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIKTION 

2555 Wesl 471h Street LAfayette 3-1083
B. R. Pletklevrica, prez.; E. R. i’ictkeulcz, »ekr. Ir luivokntaM

Mokame aukfttua dividendus. KeSiuojame čekius. Parduodame 
\r Iftperkame valstybės bonus. Taopytoj&ms patarnavimai veltui.

ATIDARYKITE KYSKAITĄ MANDIEN. APDRAUSTA IKI 110,000
DARBO VALANDOS: pirmad. Ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradienį lr penktadienį nuo 9 iki 5; trečiadienį uždaryta, 
o AeStadlentala nuo 9 valandos iki vidudienio.

ARTHRITIS
YRA NUGALIAMA NAUJAIS IŠRADIMAIS

A JTormal RosJ Taip, mfiaų mokslISkl 
išradimai atveria naują 
paaaulĮ kenčiantiems nuo 
arthritis ir rheumatismo, 
vėžio, multiDle selerosis, 
polio, cerebral palšy, nuo
maro, strokes, galvos 
skaudėjimo, Širdies ir 
įvairių kitų ligų. Nauji 
rekordai sumuftaml tel
kiant palengvinimą^ bei 
iSgelbstant gyvybę. Jei 
Jums Jau ir yra pasakyta 
kad nėra vilties, nenusi
minkite. Teiraukitės pas 
JOsų vietini chlropraetor 
ir Šiandien pat raSyklte 
dėl 72 puslapių nuostabių

(rodymų — Jums ir jūsų sergantiems draugams.
RAŠYKITE ŠIANDIEN —

SPEARS CHIRDPRACTIC HOSPITAL, DENVER COIA). 
Dept. 111

Arthritio Hatti

SHCP in VCUB NEIOHBORHOOO 
AND SAVE wrrw

CRftHE SAtliNGS-
2595 W, 47ttrSTWttI
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JAV Knygos pasaulyje
i

JURGIS GLAUDA Los Angeles, Calif.

Kalbėdami apie amerikiečių Senis atsako: “Kaip stiklas 
knygą, negalime nutylėti gausių šalto vandens, mano vaike!“ 
vertimų iš kitų kalbų, kurie Apie prūsą pavirtusį anglu
amerikiečiui skaitytojui atnešė 
užrubežinių problemų garsus, 
originalius būdus tas proble
mas spręsti ir, kartais, kitokią 
rašymo formą.

Laisvė ar mirtis

Čia mes minime šios dienos 
vertimus anglų kalbon, kuriais 
domisi kritika. Garsaus graiko 
Nikos Kazantzakis romanas 
“Freedom or Death”, nukelia 
mus į Creto salą ir į tos vi
suomenės tarpą 1889 metais. 
Bet ar tai istorinis romanas? 
Toli gražu ne. Mes jį pavadin- 
tumėm ideologiniu romanu.

Romane rodoma visuomenė, 
graikų visuomenė po turkų jun
gu, kaip žarija rusena atsimi
nimais senų sukilimų ir laisvės 
troškulių. Pamažu įvykių vė
jai įpučia tą rusenančią žariją 
ir, va, liepsnos, gaisrai, sukili
mas. Liejamas kraujas. Jo lie
jama daug. Sukilimas numal
šintas. Ar buvo prasmė lieti 
kraują? Bet “pralietas dėl lais
vės kraujas niekad nėra praras
tas”.

Tą tiesą visad skaudžiai atsi
mins Lietuvą, kada be lašo dėl 
laisvės pralieto kraujo, be ke
lių bent simbolinių šūvių, bu
vo išduota jos laisvė 1940 me
tais.

Kazantzakis, kalbėdamas 
apie laisvę ir kovas dėl jos, 
priminė mums skaudžiausią tie
są. Laisvė is kova dėl jos yra 
du neskiriami poliai.

Cretas yra epiškas, heroiš- 
kas ir tragiškas toje knygoje. 
Cretėnai, natūralus savo pa
triotizme ir paprasti kovoje 
dėl laisvės. Tai laukiniški ir 
paprasti žmonės, amerikie
čiams primeną Western stiliaus 
romanų herojus.

Jie kupini savo skaisčios fi
losofijos, kurioje yra kiek fa
talizmo, ir daugiau, jie švieži 
gyvenimo meile.

“Tu matei audras, kentėjai, 
kovojai, pergyvenai pergales, 
dirbai...” — klausia anūkas sa
vo šimtamečio senelio, — “kaip 
gyvenimas atrodo tau dabar?”

bartis. Taip tipinga ta “torti
nė architektūra” yra Maskvos 
Universiteto dangoraižis. Ten
ka tik jį palyginti su tokiu pat 
dangoraižiniu universitetu Pitts- 
burghe.

Masinių scenų nuotraukose 
matome senamadiškus automo
bilius ir senamadiškai pasipuo
šusias moteris.

“The People of Moscow” yra 
nevykusi pastanga parodyti 

Ženevos

Išversta “Not tlie Glory” iš 
prancūzų kalbos, parašytas 
Pierre Boulle. Vaizduoja vokie
čio transformaciją į Anglijos
draugą. Kiek tai gali būti pa-: mums Maskvą pro 
grįsta tikrove, slidus dalykas dvasios linzę 
spėlioti. Veikale senas prūsų1
junkerių šeimos palikuonis at
vyksta Anglijon šnipinėti. Jam

palengvino atspėti tūkstantme
čių mįslę. Suvesdami tyrinėji
mų balansus, nustato, kad hiti- 
tai buvo pasiekę augšto socia
linio ir politinio lygio, bet ne
paliko literatūros, architektū
ros, kaip tai paliko kitos, išny- 
kusios tautos. Hititų monarchi
ja nebuvo absoliutizmas. Pa

jungtos tautos turėjo savo tvar
kymąsi ir savo religiją. Hititų 
teisynas yra labai humaniškas. 
Imperija buvo pajungtų valsty- 
b ų federacija.

Kaip buvo vadinamas hititų 
“kilmingųjų taryba”? Jos au
tentiškas vąrdas yra “Pankus”.

J. Gabrio hititų kalbos žody-

nelyj-e pinu reiškia vaiką, į rė mums familiariška tauta, 
sūnų. Tolimo panašumo skam- Susigiminiavę su jais tapsime 
bėsiai. Tikrai, hititai pasida- senesni už bibliškus žydus.

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

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

____  M. CESAS, patyręs auto specialistas

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC. MOVIMO
Ceram ir Gabrys apie hititus 

Pagaliau šokame iš propa
begyvenant Anglijoje baisaus gaidos į bešališkąjį, atitraukti- 
karo įvykių dienomis, jis mato 
anglų vargus ir heroizmą. Jis 
daug išgyvena, dalyvaudamas ( n*n^° C. W. Ceram knyga “The 
senamadiškoje anglų stiliaus Secret of the Hittites”. 
puotoj Naujųjų Metų sutikime? Kam iš mūsų nepasidarė tas 
Pagaliau prūsas pavirsta anglų hititų vardas familiariškas, ka- 
draugu, stoja į anglų kariuo- da dėl hititų tautos paslapčių 
menę ir žūva kovoj su Rom- mūsų historiologai iš sunkiųjų 
mel’iu prie EI Alameino. pabūklų apšaudė a. a. J. Gab-

Tokius niekus parašė pran- r'° knygą “Parente dės langues

nu nuo modernaus gyvenimo 
mokslą. Tai vokiečių moksli-

“Sostas
“ 15 TOLI IR ARTI

NAUJI O!DELI TUO KAI- NAUJAUSI KRAUSTTMO IRANK/AI 
H&U METU PATYRIMAS - PIGUS IR SĄŽIMIK6AS PATARNAV/MAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
8022 w. 69t* CHICAGO 36, ILt. Tel. V/Allro.k 5-9209

cūzas apie vokietį, pamilusį an
glus. Tuos niekus su dideliu 
dėmesiu išleido amerikiečiui 
skaitytojui. Gal tik dėl to, kad 
tai prancūzo kūrinys, o kas 
“objet de Paris” ir amerikiečių 
leidyklose sulaukia palankumo. 
Foto kamera melagės vaidmeny

Knyga skirta Maskvai, su
kurta amerikiečio. Bet tema 
užsieninė, ir įtraukiame ją į šią 
rubriką.

Tai “The People of Moscow”. 
Kaip įvardinta — matyta Hen
ri Cartier - Bresson”. Tai yra 
rinkinys foto-nuotraukų, kurias 
pagarsėjęs foto-reporteris ga
vo lankydamasis Maskvoje. 
Knyga brangi, kaina 10 dol. 
Bet ar yra toje knygoje bent 
krislelis tiesos. Juk, berods, 
foto-kamera neturi simpatijų ar 
antipatijų ir fiksuoja faktus.

hittite et lituanienne et la Pre- 
histoire” Tada “Le Moise Suis- 
se” kritikas J. de Villart pa
lankiai atsiliepė apie J. Gabrio 
pastangas, įspėti giliausios se
novės ryšį tarp proto-arijų, hi
titų, |judų-gotų ir Tetuvių. Gab
rio rastų panašumų tarp hititų 
ir lietuvių kalbų niekas nemėgi
no griauti ir visi ginčai buvo 
perkelti į istorinių metodų plot
mę.

C. W. Ceram (jis pats ir K. 
W. Marek), stengiasi pavaiz
duoti mums tą slaptingą tautą, 
apie kurią prieš šimtmetį moks
las nieko nežinojo, visame jos 
kultūros komplekse.

Biblijos knygose minima hi
titų imperija, buvo viena iš ga
lingiausių ano pasaulio galybių 
apie 1500 metų prieš Kristų 
Tos imperijos karalius Suppilu- 
r urnas buvo kviečiamas savo

Tačiau čia netaip. Foto-kamera sūnų duoti viešpatauti Egipte,
čia melagės vaidmenyje.

Pati amerikečių kritika pa
žymi, kad reporteris traukė fa
sadus, pamiršęs kas yra už fa
sadų. Vadina tą ' knygą “nu
tiesta Sovfoto laida”.

Gyvenimas, juo labiau Sovie- 
tijoje, nesusideda iš puošnių fa
sadų ir dargi pastatų, statytų 
iki revoliucijos. Nuotraukos, 
kaip tik ir žavi tai, kas sukur
ta iki revoliucijos, ir verčia 
baisėtis neskoningumu tai, kuo 
naiviai didžiuojasi sovietinė da-

Kuprevičiaus koncertas
VL. J AKU BENA S, Chicago, UI.

Prieš keletą metų Chicaga 
pirmą kart užgirdo pianistą An
drių Kuprevičių, tada atvykusį 
iš Argentinos. Jis sėkmingai pa
sirodė su orkestru, atlikdamas 
monumentalu Čaikovskio forte- 
piono koncertą, vėliau gi davė 
savo rečitalį Marijos Augštes- 
niosios mokyklos salėje. Trem
tiniai muzikos mėgėjai atsime
na Andrių Kuprevičių dar iš 
Lietuvos kaip talentingą Kauno 
Konservatorijos studentą, o 
vėliau kaip vadovaujamą mūsų 
pianistinio prieauglio jėgą.

Tremtyje A. Kuprevičius tu
rėjo galimumo tobulintis savo 
srityje ir sėkmingai koncertuo
ti. Užgirdus jį po pertraukos 
Chicagoje galėjome konstatuo-

jomis lyg ir nužymi tolimesnius 
muzikos plėtojimosi kelius. Fr. 
Chopino Sonata H-moll (B-mi- 
nor) iš dviejų reikšmingų šio 
kūrėjo sonatų laikoma viena iš 
ryškiausių; daugelis žinovų ją 
stato augščiau už išpopuliarė
jusią “gėdulos maršo” sonatą. 
Prancūzų neoromantikai bus at
stovaujami dviem G. Fauret 

kūriniais; iš lietuviškos muzi
kos užgirsime po du trumpes
nius J. Gaidelio ir VI. Jąkubė- 

no kūrinius. Be to, bus atliktos 
dvi S. Rachmaniuovo preliudi
jos, o koncerto užbaigai: nese
nai mirusio, garsaus prancūzų 
modern'sto M. Ravelio “Jeux 
d’eau” (Vandens atspindžiai ) 
ir “Toccata”.

kada faraono našlė paliko be
vaikė. Vardas “Suppiluliumas”, 
su tokia ryškia “lietuviška” ga
lūne, būtų suteikęs J. Gabrio 
minčiai įdomių išvadų!”

Autorius rašo: hititai yra ci
vilizacijos pranokėjai, tačiau 
kartu ir didelė misterija; jų 
raštas ir jų kalba yra nežinomi 

Kada einame į vėlesniuosius 
laikus, 1296 metais prieš Kris-! 
tų, vėl sutinkame hititų kara
lių su “lietuvišku” vardu Mu- 
watallis.

Egiptologai rado kelias mįs
les, kurias bešifruodami ėmė 
vis daugiau rasti davinių apie 
nežinomą istorijos gelmėse ga
lybę — hititų imperiją. Galy
bė žuvusi žmonių atmintyje, 
kaip faraonų iškasenos prisi
kėlė prieš mūsų ak:s.

Buvo dėta daug pastangų 
perskaityti hititų hieroglifus, 
skirtingus nuo egiptietiškųjų. 
Karatepe iškasenos, vadina
mas Rosetta Stone iš dalies

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas aptvialus didelis 

suukvežintls nu pilna ap- 
drauda. Pigus Ir tuyžtning|ts 
patarnavimas.

R ŽERARAS
4546 H. \V<mm1 St., Chicago R,

Illinois, tel. VI 7-2<F72

Didžiulis pasirinkimas Naujausio 
stiliaus baldų Pavasario Šventėms

Kainos Žemiausios Chicagoje.
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Už $100.00 vertės parduodamos sofos, nakčiai lovos
pas mug .................................................................. .. $ 59.00

Už $200.00 vertės parduodamos sofos ir foteliai Nylon
ar vilnos naujausių stilių pas mus .............................. $129.00

Už $600.00 parduodami svečių kambarių baldai Kroehler,
. Pullman ir kitų geresnių Amerikos fabrikų — mes

parduodam tiktai už .................................................... $329.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ SETAI
Už $150.00 vertės parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo

ar riešuto medžio pas mus tik .......... ....................... $ 99.00
Už $300.00 vertes parduodami miegamieji 4 dal. pas mus $199.00

Už $800.00 vertęs parduodami, Francūziško stiliaus ir ga
mybos 9 dalių miegam, su puošimuosi stalu pas mus $390.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALSAI
Už $150.00 vertė !s parduodami 5 dalių valgomojo

baldai pas mus ..................................................... $ 89.00
Už $250.00 vertės parduodami 6 dalių ąžuolo ar rau

donmedžio baldai, su nedegamu stalo viršumi 
pas mus tik .......................................................... $179.00

Už $600.00 vertės parduodami 9 dalių valgomojo vė
liausio stiliaus iš augšiausios rūšies pas mus 
iki Velykų tiktai .................................................. $375.00

VIRTUVĖS STALAI
Už $69.00 vertės siūlomi parduoti 5 dalių Formica

stalai ir 4 kėdės, įvair. spalvų ir stiliaus pas mus $ 39.00
Už 99.00 vertes siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su

chromo ar juodo metalo kojom pas mus tik .. $ 69.00
Už $150.00 vertės siūlomi 7 dalių Formica setai me

tiniai, ąžuplo su nedegamu viršumi pas mus tik $ 89.00

ŠALDYTUVAI — PEČIAI
’už $199.00 vertės parduodami 8 cub. šaldytuvai vi

sų firmų, pas mus parduodami tiktai .............. $159.00
Už $250.00 vertės siūlomi 9 cub. šaldytuvai General

Electric ir kitų pas mus ........... ......................... $199.00
Už $120.00 vertės parduodami virimui porcelano

pečiai pas mus tiktai............................................ $ 89.00
Už $200.00 vertės parduodami virimui pečiai Tappan,

Universal ir kiti pas mus tiktai ......................... $139.00

KILIMAI
9x12 Capri tiktai .................................... ....................j $22.00
6x9 kilimai parduodami tik pas mus .........................$12.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00
9x12 parduodami po $129.00 Bigelovv, Lecs ir kitų

žymių firmų pas mus tik ..................................... $79.00

ATIDARYTA: Pirana’.ienį ir Ketvirtadienį 9—9:30 
Kitom dienom 9—6 ir Sekmadienį 10—5.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

Budriko Radio V alanda iš stoties WHFC, 1450 kil. 
Ketvirtadieniais 6 vai. vakare.

ti nemažą pažangą ir subrendi- Talentingo pianisto pasirody
mą, tiek technikoje, tiek ir iš- mas yra žymus įvykis mūsų 
pildyme. Netrukus mūsų pia- muzikos gyvenime. Tikėkimės, 
nistui pavyko persikelti į šią kad mūsų visuomenė pagerbs 
šalį ir įsikurti Clevelande, kaip menininką, kuris turi pasiryži- 
mokytojui vienoje iš tenykščių mo neužmesti koncertinės karje. 
konservatorijų. Kaip girdėti, jis ros ir parems jį gausiu atsi-
neužmetė pianistinės karjeros 
ir jau suspėjo gražiai užsireko
menduoti kaip pianistas ir ta
me mieste, laimėdamas pripaži
nimą amerikiečių publikos ir j 
kritikos. i

Dąbar,‘kovo mėn. 24 d., vėl' 
ruošiamas Andriaus Kuprevi
čiaus rečitalis Marijos Augšt. 
mokyklos salėje. Pianistas pa
sirodys su turininga programa, 
apimančią tieka klasikus bei ro
mantikus. tiek ir modernistus 
ir lietuvišką muziką. J. 8. Ba
cho “Chromatinė Fantazija ir 
Fuga” savo drąsiomis hartuoųi-

lankymu.

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI! 

I’iluas namo atre.moutavnnas 
General Contracting 

Namus statome 
pagal užsakymą 

Apskaičiavimai nemokamai 
Mieste ir priemiesčiuose 

Tel. Hli 6-3247

Al MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų’ uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

MES PRISTATOME ARGUS BEl|
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mea taipgi perkrauatome jūsų baldui saugiai — keletą blo-1 

I kų ar keliaadešimts mylių. Reikale laukite mus ,
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitla pas’ 
’mun. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginli 7-7067,

O
lISUr’D į W " 

l»P 10 -
>1)0^ L
FEOEHAL 
SflVlNG

e LOAN ASSN

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 VVFST FERMAK ROAI) 

Tel. Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANALHKAK Pren.

(hartered and Supervlsed by the U. S. Government
JSTA1OOS VALANDOS: Kasdien nuo t-tos ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv 
nuo 9-toe vai. ryto Iki g vai. vak. Aefit&d. nuo I vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. vleal neatidaroma.

------------------------------------- H—-r-»—rwr

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš.......................$57,000,000.00
Atsargos Fondas.............. $4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUST1N MACKIEWICH, President

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

U

SUNIŪRI! IthIRAI. SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginia 7-1141
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MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
| Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS 1

2743 West 69th Street Te!. PRospect 6-0781 J
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę)

.................................................................................................................Illllllllllli

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakiey Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PAKEPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, PELEKUI JAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti j Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. L1TUANICA AVĖ., CHICAGO, 1LL.

Telefonas — FRonlier 6-1882
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii

A. T VERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

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

B UICK’AS

LIETUVIŠKAS •

AUTOMOBILIS

Z
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VAIKŲ LITERATŪRA
J. KOJELIS, Lo s Angeles, Calif.

Kartą kompozitorius Jeroni 
•mas Kačinskas privačiame pasi
kalbėjime yra išsireiškęs: “Kai 
■pasižiūriu į knygynų langus ir 
pardavimui išstatytas knygas, 
jaučiuosi žiūrįs į Viralto kūrinį, 
pavadintą Pragar0 vardu”. Pa
sakyta stipriai, bet teisingai. 
Argi gali būti skaudesnis vaiz
das, kai matai būrius vaikų ir 
jaunuolių, apstojusius knygų 
lentynas su “kūriniais”: “True 
Confession”, “True Love Sto
ry, “The Killers”, “Killing for 
Love”, “Love for Killing” ir t.t. 
Neskrupulingi žmogaus sielos 
prekiautojai rašytu šlamštu 
užverčia rinką ir tūkstančiams 
jaunuolių nutiesia kelius į 
opiumą, psichiatrines ligonines, 
seksualinius iškrypimus, kalėji
mus ir net mirtį. Šitam pavo
jui yra išstatyti ir mūsų vai
kai.

Amicus verus — rara avis, 
sakydavo romėnai. Dar retes
nis paukštis dabartinio mūsų 
gyvenimo padangėje gera lie
tuviška knyga vaikams. Nors 
galime pasidžiaugti, kad lietu
viško šlamšto visai neturime, 
bet gerų knygų — daugiau ne
gu trūksta.

Kūryba vaikams

Rašyti vaikams yra sunkiau, 
negu daug kas kad mano. Kar
tais suklysta ir rašytojai, ku
rie, tarsi poilsiui, pasmaguria- 
vimui, nutrūkę nuo kūrybos su
augusiems, imasi rašyti vai
kams. Pasiruošimas mažųjų 
kūrybai yra nemažiau sunkus ir 
komplikuotas, negu rašymas 
suaugusiems. Gan natūralu, 
kai rašytojas nuo vaikų kūry
bos pereina prie suaugusių, bet 
priešingas kelias — dažnai ne
sėkmingas... Pastaroji pasta
ba ne tiek liečia poetus, bet 
tikrai sunku prozaikams. Gal 
tuo galima išaiškinti ir B. Braz
džionio - Vytės Nemunėlio du
alizmą, ir sunku būtų pasaky
ti, kuris iš jų didesnis. L. Žit
kevičius šia prasme irgi būtų 
geras pavyzdys.

Retrospekcija į savo paties 
vaikystę ir nuolatinis kontak
tas su vaiko pasauliu gaivina 
vaikų rašytojo kūrybines ga
lias. Ir charakteringa, kad 
mūsų šio žanro rašytojai savo 
gražiausius kūrybos perlus pa
bėrė kaip tik tuomet, kai patys 
savo šeimose turėjo pirmąją 
skaitytojų (ar klausytojų) au
ditoriją. Šio klausimo gilesnis 
panagrin'ėjimas sudarytų įdo
mią temą, tačiau, regis, daug 
neklystant, galima teigti, kad 
didžioji dalis Vytės Nemunėlio, 
L. Žitkevičiaus, S. Džiugo, V. 
Šimaičio, S. Zobarsko ir kitų 
vaikams rašiusių autorių kūri
nių bus įkvėpti savos šeimos 
mažųjų papurgalvių meilės.
Ksyp su vaikų prozos kūrėjais?

Pasakų ir pasakojimų rašyto
jai—Mašiotas ir Giedrius rašė 
veik vien tik vaikams. Labai 
gabus ir produktyvus vaikų ir 
jaunimo literatūros kūrėjas Ste
pas Zobarskas po Dolerio iš 
Pitsburgo, regis, nieko daugiau 
nėra išleidęs.

Džiugu, kad jis perėmė Eglu
tės redagavimą, tad gal vėl 
grįš prie intensyvesnės jaunųjų 
kūrybos. Visa eilė kitų pro
zaikų, k. t. Babickas, L. Dovy
dėnas, J. Kuzmickis — Gailius,

V. Tamulaitis yra perėję į ra
šymą suaugusiems ir mažųjų 1 
pasaulyje rečiau arba visai ne
bepasirodo.

Tyliai, bet kantriai ir nenu
trūkstamai šioje srityje dirba 
N. Butkienė ir V. Frankienė. 
Toliau — P. Jurkus, S. Pipi- 
rait'ė, N. Mazalaitė, D. Lipčiū- 
tė su trumpesniais dalykė
liais pasirodo periodinėje vaikų 
spaudoje, parodydami gražaus 
talento, bet su stambesniais 
kūriniais nėra išėję. L. Dovydė
no Naktys Karališkiuose ir dar 
talentingesnio J. Jankaus Po 
raganos kirviu, kaip kūriniai 
vaikams, nėra labai tobuli. Pir
masis nutapė įspūdingą Kara- 
liškių pievų panoramą, bet ja. 
nors ir perleista per vaiko ste
bėjimo prizmę, gėrėsis tik su 
augusieji, nes kūrinys neatsa
ko į esminius vaikų literatū
rai statomus reikalavimus. Pa
grindinis personažas nėra akci
jos nešėjas, neturi problemų, o 
jei su jomis ir susiduria, lie
ka pasyvus. Net sutikęs ag
resyvesnę stirną, nerodo jokio 
išradingumo problemai išspręs
ti. Aplinkybės ir laimė gali su
vaidinti reikšmingą rolę realia
me gyvenime, bet ne kūryboje, 
o ypač vaikų. Laimė, kad stir
nos smūgis buvo ne per stip
rus, vyriausias personažas bū
tų žuvęs ir knygą būtų tekę an
ksčiau užbaigti.

J. Jankaus Jakamučio istori
ja puikiai sukonstruota, bet ir 
čia vyriausias personažas kiek 
pasyvokas. Gi jaunasis skaity
tojas mėgsta, kad visos pa
grindinės problemos, ypač nuo
tykių knygoje, būtų išspręs
tos vyriausio herojaus pastan
gomis. Kitas klausimas: kurio 
amžiaus vaikams apysaka skir
ta? Atrodytų, kad 8—12 m. 
skaitytojams. Tačiau fantas
tinė apysakos dalis šio amžiaus 
vaikams bus per “vaikiška”, 
r.es ne pilnai išgauta realybės 
kiuži ja. Darydamas šias pa
stabas, žinoma, jokiu būdu ne-' 
loriu sumažinti šių knygų 
•eikšmės ar vertės. O toks 
Jankaus dalykėlis kaip Eglutė- 
c patalpintas “Kaip aš jieško- 
iau jūros” yra tikras šedev
ru kas, kuriam skaitytojų audi- 
orija pilnai užtikrinta.

Keturi valdovai

Iš jau išleistų bei periodinėje 
spaudoje pasirodančių dalykų 
galima spręsti, kad Stasys Džiu
gas koncentruojasi tik į vaikų 
kūrybą. 1953 m. išleidęs Kiš
kučio vardines, šiais metais pa
sirodo su Keturiais valdovais, 
ir vėl turi paruošęs kitą apy
saką vaikams.

Keturi valdovai yra trumpa 
pasaka. Jos planas neblogai 
sukirptas. Jau pirmieji saki
niai apie “aukso kraštą ir lai
mės šalį” iškart pagaus jauno
jo skaitytojo susidomėjimą. Tik 
įsiklausykime:

“Labai toli, už žaliųjų miškų 
už plačiųjų marių, kur siekias: 
dangus su žeme, ten amžinai 
žaliuodavo pievos ir miškai. 
Ilgos nakties, rūstaus šiaurinio 
vėjo, negerų žmonių ir juode 
vargo ten niekas nematė ir net 
nesapnavo. Įstabiai danguje 
švietė saulė, o paukščiai įvai-

Telesforas Valius šv. Sebastionas
(batikos kūrinys, išstatytas religinio meno parodoje, dabar vykstan
čioje Šv. Kryžiaus J w rupijos salėjo, 4551 So. Wood avė, Chicagoje.

rias giesmes giedojo. Pievose 
kiškiai šoko suktinius” ir t. t.

Kaip kiekviena pasaka, taip 
ir Keturi valdovai yra fantazi
ja. Fantazijos rašymas yra 
viliojantis kūrėjui, bet kartu 
labai klastingas. Čia įklimpsta 
ir talentingos plunksnos. Mat, 
fantazijoje reikia išgauti realy
bės iliuziją. Džiugui pusėti
nai pasisekė. Vystydamas fa
bulą, knygos viduryje pasiekia 
kulminacinį tašką, kada kilnia
širdis karalius neištikimus ir 
nenuoširdžius žynius paverčia 
keturiais metų laikais. Toliau, 
jungdamas du vaikų kūryboje 
svarbius momentus — skaity-: 
mo malonumą ir vaikui nau
dingą gyvenimo informaciją — 
charakterizuoja keturių valdo
vų viešpatavimo laikotarpius.

Autorius žino, kad vaikas 
neri akcijos. Jis nepasakoja 
ten, kur nereikia, bet vaizduoja. 
Jis piešia paveikslą, kurį jau
nasis skaitytojas pats galėtų 
matyti. Ir perėjimai iš pasa
kojimo į paveikslą dažniausiai 
yra greiti ir švelnūs. Dialogai 
— trumpi ir aiškūs. Gal kas 
darytų autoriui priekaištų, kad 
jis neparinko specialaus vaikiš
ko žodyno. Tačiau daugelio 
vaikų literatūros specialistų 
r.'.iomonc, toksai parinkimas vi
sai ir nereikaEngas. Iš auto
riaus patiekto žodyno vaikas 
pats atsirinks žodžius, kurie

šioje vietoje nelabai sklandus^ 
Dėl tos priežasties 16 pusi. 
iliustracijos prasmė skaityto- J 
jui vargu bus lengvai suvokia-j 
ma, nes neturi atramos žodinia-j 
me piešinyje.

Perdaug tamsiomis spalvo
mis nupieštas ruduo, gi žiemosi 
charakteristikos veik visai nė- 
rą. Taipgi sunku patikėti, kad 
žynių tarpe galėjo kilti “baisus 
nepasitenkinimas” tokiu geru 
karaliumi. Ar tik nebus buvęs 
paprastas pavydas.

Iliustracijos
Iliustracijos pasakoje eina ne 

kaip priedas ar papuošalas, bet 
kaip organiška jos dalis. Ilius
tratorius čia atvirai stovi šalia 
autoriaus. Keturių valdovų 
iliustracijas darė dail. VI. Stan- 
čikaitė. Tai prityrusi šio žan
ro meisterė. Ji puikiai žno, ką 
daranti, ko vaikas nori ir ko 
jam reikia. Stančikaitės lini
ja, spalva, paprastumas, rea
lybė ir veiksmas efektingai kal
bės į jaunąjį knygos mylėtoją. 
Pvz. “laimės šalies" žodinis pa
vaizdavimas daug nustotų emo
cinės vertės, jei jo nelydėtų 
puiki 9-to pusi. iliustracija, ir 
anas simpatiškas kiškutis, 
skambinąs žvangučio kuoke
liu arba vėl knygos gale skrie- 
jąs slidėmis nuo kalnelio. Ir 
taip lapas po lapo. Gal tik ka
ralius pavaizduotas per senas.

Kad ir senų laįkų ir tolimų 
šalių karalius ne būtinai turi 
būti senis. Juoba, kad jis bu
vo didelis keliautojas, o ir žy-' 
niui kilo mintis jį mirtin įvilio
ti, sugundžius miegančios gra
žuolės meile.

Knygą spaudė Lietuviai sa
leziečiai Italijoje. Spaudos dar
bas atliktas be mažiausio prie
kaišto.

Išvadų vietoje
Vaikų literatūra turį eilę 

universalių tikslų, k. t. išugdyti 
geros literatūros skonį, supa
žindinti su pasauliu ir duoti jo 
interpretaciją, įpratinti į skai
tybą, kaip į didelį viso žmogaus 
gyvenimo džiaugsmo versmę, 
formuoti charakterį ir ugdyti 
asmenybę ir t. t. Mes, šalia tų 
tikslų, turime ir specifinių, o 
ypač vieną: kovoti už lietuvy
bės išlaikymu ir jog pratęsimą 
ateinančioje kartoje.

ižnome atsitikimų, kad iš 
kovos lauko dezertyruoja asme
nys su Lietuvos uniyersitetų 
diplomais ir gimnazijų atesta
tais kišenėse, kurie tėvynėje 
nešiojo skambius titulus, augš-i 
tas tarnybas ir žibančias uni
formas. Šitų dezertyrų kate
gorija sudaro atskirą problemą: 
jie žino savo nusikaltimą ir 
patys neša atsakomybę. Neži
nau, ar juos grąžins į apkasus 
premijuoti romanai. Gal?

Kitame fronto sparne pavo
jus gresia čia gimstantiems, 
pradžios ir vidurines mokyklas 
lankantiems tremtinių vai
kams. Už jų lietuviškų širdžių

MKDSKIMĖS rimt VISK AI
Jau išėjo i.š spaudos Kini. Al. Saba

liausko paruošta maldaknyge

Viešpaties Angelas
Maldaknygė bus ypač patogi jau

nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu įrišimu prilygsta kitomis kal
bomis išleistoms maldaknygėms.

Nors maldaknygė utri 288 pusla
pius, bet yra atspausdinta taip gera
me ir ploname popieriuje, kad gali 
tilpti liemenės kišenėje.

Maldaknygė mūsų poeto buvo pa
ruošta atsižvelgiant į naujausį litur
ginį sąjūdį ir mišių giedomosios da
lys bei kitos svarbesnės maldos bu
vo įdėtos drauge lietuviškai ir loty
niškai. Didžiosioms šventėms ir lai
dotuvėms įdėtos tų dienų kintamo
sios šv. mišių maldos, joje rasite dau
giau kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. DIt. A. SALYS
Maldaknygės kainos:

Odos lnx auksuoti kraštui — $1.50 
Odos imitacija, auks. kraštai — $2.50 
Odos iniitac. raudoni kraštai — $2.00

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

I
saugumą drąsiai kovoja litua
nistinės mokyklos, vaikų laik
raštėliai, negausi vaikų litera
tūra ir, augščiau visų, tėvų mei
lė savo vaikams ir Tėvynei.

• Religinė meno paroda Šv.
Kryžiaus parapijos salėje, 4551 
S. Wood St., Chicagoj, tęsis iki 
Velykų. Joje dalyvauja 39 me
nininkai ir architektai. Juos 
plačiau suminėsime kultūrinėje 
kronikoje, dėdami apie juos in

formacijas, kurias parūpina 
Jonas Vaidelys.

• Dail. Vytautas ignatavi- 
čius-Iguas, gyvenąs Clevelande, 
kuria vitražus vienoje studijoje. 
Laisvu laiku tapo paveikslus ir 
planuoja su skulptoriumi B. Mi- 
lakniu suruošti parodą.

• K. Ostrauskas — pilną lai
ką dirbdamas bibliotekoje, Phi- 
ladelphijoje, visą laisvalaikį ski 
ria savo disertacijos ruošimui.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS UTWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Te|. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

SOPHIE BARČUS 

RADIO PROGRAMA
16 WOES stoties — Banga 1890 

NUO PIKMAD. IKI PENKTAD
M:46 iki 9:80 vai. ryte 

SEŠTAD. 8:80 Iki 9:30 ryte 
PIRMADIENNIO vak. nuo 1—8 v. 

SŲKAD. 8:30—0:30 v. r. U stotie. , 
WOPA — 1490 kll.

Cblcago 29, .;i. HEmlock 4-2418
7121 So ROCKWELI ST

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjustos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointmęnt. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir gal6site ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
ntežBji.ną ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstanėios, suskilusios odos dedir- 
vlnlų, 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 ilgų. Le
gulo Ointmęnt yra 
parduodama po 75 
ct„ $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind. ir Detr oit, Mi- 
cbigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo
ney order 1

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy St. Chicago 34, UI.

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutcs kepa

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
I. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6 1038

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

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia į visus artimuosius 

miestus.

I

Išleido EDVARDAS VILUTIS, 
3808 Alder Street,

East Chicago, Ind., C.S.A.

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų

ATTENTION!
HOUSEWIVES-CLUBWOMEN

GIRLS-BOYS
Earn fast eash quick this easy way. 
Everyone a prospect. Makc $5.00, 
or morc per day by selling our 
packagc to your neighbors and 
frienda. This produet is made of 
EMMI PRODUCT CO. and is one 
of the rnost revolutionary Products 
available for chlldren today.

A small investmeiit can earn
For Information call 

MISS SALL Dl 8-5400

Priimame žodžiu ir raštu pil 
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus <2 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 
rno kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbamo G dienas savaitėje 
8:30—6:30 vai.

We liave a special dept for fund 
raising organiza tionu, churehes, 

scout troops, etc.
blg money for you!

FATR1Ą (»UT PARCEL CO 
3741 W. 26th Street,

CHICAGO, ILL.
Tel. CRa’.vfon.' 7-2126

reikalingi jo norams išreikšti. 
Darant kūrinėlio apžvalgą

tenka padaryti vieną kitą ir 
kritišką pastabą. Žynių atsaky
mai į karaliaus klausimus ir jc 
sprendimas, ųulemiąs žynių li
kimą. sudaro tarsi fahulos kul 
minacinį tašką. Bet jis labai 
blankus, nors čia reiktų su
koncentruoti galimai didesnę 
dramatinę įtampą. Ir kaip tik 
šią sceną autoriui reikėjo pa
vaizduoti, bet ne papasakoti. 
Juo labiau, kad ir pasakojimas

PRANAS SALEMONAVIČIUS
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 3 vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

S E L F 
S ERVICE

, R ADIO SU I
Į Clempos-calys-bateri jos) Į

/V TAISYMAS 
[namuosedirbtuvėsi

—100% — 
^arantiiA

mira
•ĘLEVISION

| Csav. inž. A.Semėnas) Į 

i3130S.Hitjted-0A6*68l

PIGIAI IR SAUGIAI

Plik KRAUSTAU
BALDUS
viltoji: ir M toliau 
K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ii apdraudas

6080 8. Talnian, Chicago 29. UI 
Tel. GRovehilI G-7096

į -r.- IXT -g. tl.* > *...................... .................... .

11 gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu- 

| jinėm spiruoklera, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa- 

i tirkite kainas.

l 2310 WEST ROOSEVELT ROAD

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
AU PHONBS - WALBR00K 8-82Q2 ‘

KOVO 15, 16 m 17 D. D.

MARTIN TURKE STAR GGGNAC Mftli

MOAUUN W YR. DLD BRANDY? Iro-
ported. Fifth 3.98

IMPORTED FRENKU BRANDY Fifth $349

GRAIN ALCDIIOL, 190 PRODF LSP Fttth $4-89

1952 VINTAGE Imported Bordeau.v Winc
RED OR WHITE Fifth 69c

KIJAFA WINE 5th $-| .69

CIN2ANO VERMOUTH
Sueet or Dry Fifth $1.39

GO1NTREAŲ IJųi El R Fifth $4-09

VODKA, 80 pnnrf Fifth $2-69

CHARTREUSE (GREEN), 110 proof Fifth $6-75
S

TeL SEeley 3-4711
Felix Raudonis, sav. ir menadžerla 

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:80.

PER 40 AAETU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t«I. LA3-6719 
AUGUST SALAKAS Prszldsntot

4*

JONAS GRADINSKAS
NAUIAUSI V0KISKI 111' “ ' '"nJ KAnyAI.PATEFONA|

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100'į
1 ■ .... ..... , ............. . ....... . ........ .......a

Choro vedėjas 
K. Kte|M>nnvlvluH,

savininkus »

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Iraiicisco gatvės)

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

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.
DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI
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Cit, paklausykim-medžiai 

prakalbo

kaip tų “tautinėm kelnėm" pa- ’ dale priimti — mes bevelykim... 
sipuošusiųjų savęs nekontro- medžių, kadaise lietuvį gydžiu- 
liuojančiųjų. Juo labiau mums ų, kal'cos pasiklausyti. Šį kar- 
reikia lietuviškomis priemonė- tą nuo kurtinančio fabriko tren ^čius 
mis ši kraštą iš nedalios kelti, I <smo besilsint pravartu bus

t>TENftAšTtS DRAUGAS, CHTCACO, TLLINOIS
4

universiteto, Technikos Fa- mokęs kopuikiausiai
mums perteikia. Nestebėtina,

(Nukelta į 7 pusi.)
kulteto, ordinarinis profesorius 
— fizikos daktaras Ignas Kon- 

Jis skersai išilgai dešimti
mis kartų Žemaitiją išraižęs

Dr. J. ADOMAVIČIUS, Chieago, III. kad čia pat 
mokykloj tie

Aš per naktį, tamsią naktį 
Miego nemiegočiau,
Sako naktį medžiai kalba— 
Jų pasiklausyčiau...

• Bronė Buivydaito.

Lietuvio ne tik raumenys, bet 
iv dvasia turi sveikata Žėrėti

Senovės lietuvį gamta gydė. 
Tada jis devyniasdešimt metų 
sulaukdavo visus dantis turė
damas ir nė plaukų nepametęs. 
Tada jis taip pat ir jokiems 
priešams galvos nelenkė, jiems 
nevergavo ir su jais taikiai su
gyventi, save pražudydamas

mityvo į kultūrinio 
augštybes pasinešti 
savo žemės ir šio krašto atsto
vais kultūringa jai visuomenei 
prisistatant.

Vilkų nebijom, bet nuo 
pasileidusių vaikų apsaugok 

mus, Viešpatie!
Iš bažnytkaimio mums reikia 

j apskrities miestą dangintis 
vis stipriau žėrinčiais lietuviš
kos kultūros perlais pakeles

gyvenimo kraštui išganingi vaistai — pa
tinkamais ! vyzdingi žmonės, yra ruošiami.

Jie džiugina kiekvieno praeivio 
akį. Jie maloniai nuteikė ir ten

- Lituanistikos medžių, žemaitiškais kryžiais (žemaitiškus nusiteikimus me- 
lietuviški, šiam tapusių, giliaprasmę šneką pa- diių gabaluose, kryžiais tapu-

sekti. Tos šnekos įsiklausę ir ją 
supratę mes brolio raudai au- 
•jylesni liksim. Tada mes su 
Brone Buivydaite gūdžią naktį

šiomis dienomis apsilankiusį net ašaras nuo pušelių bei žie- 
amerikietį — šaunųjį inžinierių* dėlių braukydami daugiau mei- 
Antaną Rudį. Jis ir kiekvienas lės, šventos laimės ne tik sau, 
garbingas amerikietis sutiks, bet ir besimokantiems, lietuvy-
kad toj, lietuviška dvasia ap- 
siginklavusioj, mokykloj, toj iš 
idealistų lietuvių susitvėrusioj 
lietuvybės ir tikro amerikoniz- 
mo tvirtovėj gims ir bręs Mai-

nebandė. Jau 
tokiam miške

vien kad 
lietuvio

ir 
nuo

taika pragiedrėdavo — taip 
gražiai tada lietuvis sugebėjo 
savo sveikatą ganyti. Tada, pa
sak Baranauską, miško medžiai 
žmogaus akį verdavo, jie jo sie
lą džiugindavo užu širdies tver
dami. Taip vykusiai lietuvis 
savo nervus gyvenimo kovon 
užgrūdino, kad net Amerikos 
krante atsidūręs savom kojom 
bėgti įvalioja. O čia keliai, rei
kia pasakyti, dar daug kur

nusmaigstant. Juk jau mes roniai, Washinglonai ir Kudir- 
dusti karčiamos tvaike ėmėm, 
pasigesdami Valančių, Basanių,
Pečkauskaičių pavyzdžio ir Juo 
zapavičiaus ar kėdainiškio Po
vilo Lukšiaus žygdarbių. Jau ir 
vaikas ima praregėti, kad vien 
vitražus bažnyčion dėdami, vien 
žvakes ten degindami 'bei nere
tai gramafoniškai besimelsda-

kos su Eizenhoweriais.
O kati taip seno vaisto naujam 

pavidalu paragavus!

Taigi, kad mums mūsų dvasi
nį gyvenimą temdą rūkai bent 
kiek prasiskleistų, kad visoke
riopos nesveikatos mūsų ir 
Amerikos kūną šaldanti ir dva-

mi mes nei savęs, nei Amerikos šiai snaudulį varanti migla grei-
nuo skyrybų maro, savižudybių 
karo bei dvasinio sumaterialėji
mo bado neišgelbėsim. Be jau 
turimų kultūrinių gėrybių, mu
ms reikia jų dar daugiau, jei 
norim žmonėmis išlikti ir dar ki 
tiems žmonišką kelią parodyti.

džunglių augalais nukaišyti gyvenantiems lietuviams
yra. Tik vykusiai užsigrūdinę reikįa ne lietuvybę žemėn už

kasti, bet kuo greičiausiai rei-čia įstengia pro spyglius ir dyg
lius nesužalotas savas blauzdas 
išnešti.

Mums, ne vieneriems metam 
gyvenimą planuojant, bet nor
maliai normalų žmogaus am
žių pragyventi besirengiant, rei 
kia minėtą lietuvio sveikatą 
trykštantį užsigrūdinimą pride
ramai vertinti. Pagaliau ir 
šiandieninis lietuvis turi pradė
ti sveikėti. Sveiko lietuvio 
sveikata ne vien raumenyse tu
ri žydėti. Tokio lietuvio, pasak 
Binkį, ir dvasia neturi būti pa
dvėsus.
Mokykimės dvasinėmis verty

bėmis Ameriką puošti

O kad mes save su mūsų pra
kaituotais ir suodinais pirštais 
sulipdytais namais, automobi
liais bei visomis už savu krauju 
laistytą centą įsigytomis gėry
bėmis nuo anos Binkio minimos 
pridvėsusios dvasios nuotaikų 
apsaugotume, be kita ko, rei
kia mums išmokti dvasinio gy- 
yenįmo j grožybėm^ gėrėtis. 
Mes negalime piemknygėmis 
apsikrovę, karčiaminiu šlamštu 
sienas nusikabinėję, bei šunų— 
papūgų pilnas trobas prisileidę 
toliau vegetuotų protoplazmos 
gabalu virsdami. Mums reikia 
ne piktžolėmis Ameriką apleisti 
bingo—bunko partijas beruo
šiant, bet jau pats laikas kul- 
tūringiausiais augalais ją puoš
ti pradėti. O kad tai įstengtu
me, reikia pvz. tokios Alicijos' 
Salaveičikaitės — Alice Ste- 
phens lietuviškos dainų skryne
lės perlais pasidabinti. To ne
gana—dar reikia su tokio Krė
vės pasaulinio pajėgumo kūri
niais savo jauną kartą supažin
dinti patiems pirm juos gerai, 
išstudijavus. Reikia taip pat to- 
kiuo tarptautinio masto Vytau
tu Bacevičium ir jam panašiais 
visose kultūrinio gyvenimo sri
tyse iškilusiais švyturiais savo 
namus, protus ir sielas apšvies
ti. Reikia lietuviškuosius ta
lentus ugdyti, o ne vien tik juos 
kitataučiams suradus į juos 
šauktis. Lietuvis kiekvieną, 
ypač besimokantį, ypač talen
tingąjį savąjį turi palaikyti, ji 
puoselėti bei tokių naujų atsi
radimui dirvą purenti. Ką ne 
ką, bet jau pavydėti saviem 
augščiau pakilusiem dar šian
dien turėtume liautis. Ne ga
bųjį apkalbon žeminti mes tu
rim, bet kad pakilusysis mus 
augštyn pakeltų mes stengtis 
privalom. Mums reikia iš pri-.

kia, ją nuo savo tamsumo dul
kių nušluoščius, ne tik saviš- 
kiems gėrėtis, bet ją, gerumu 
žėrinčią, svetimtaučiams kaip 
geriausią vaistą prieš čia iki 
šiol nenugalimus įvairių socia
linių ligų antplūdžius pasiūlyti. 
Juk jau vilkų žmogus ne taip 
vengi šiandien keliaudamas,

ALFALFA
TABLETS

Used a, taa or tablets
200 for $1.48 

ot all Drug Stores 

ALFALFA CONCCNTRATI. INC.

AT ALL DRUG STORES — 
Mali orders accepted.

čiau pranyktų, mes neatsisaky
tam seno vaisto naujam pavi-

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 471h St.. Tel. LA 3-9670

PERSONALIZED 
DECORATING PROGRAM 
FOR THE HOME MAKKR

Learn to develop your own natūrai 
Creative talent, be individual and 
express it in your home with self- 
confidence.

CaU HY. 3-1724

FURNACE & BOILER REPAIRS
INSTALLATION & CLEANING 

GAS & OIL CONVERSIONS 
Free estimates — FHA ternis

SULLIVAN HEATING SERVICE 
6604 S. Ashland PRospect 8-1980

siuose, studijavo. Jis medinio 
kryžiaus kalbos mokės.. Jos iš-

bei besiaukojantiems, bei vargo 
jungą tempiantiems broliams 
surasime tarpusavyje erezeliuo- 
tis paliovę. Tada mes kultūrin
gais nusiteikimais praturtėję, 
patys sveikesni liksime kitiems 
visokeriopo gero suteikdami.
Medžių kalbos žinovas mums 

didžius lobius atidengia
Juo labiau tos medžių kal

bos mums pasiklausyti pravar
tu, kada jos visas lobynas 
mums čia pat po ranka. Jį 
mums patiekė kultūringus vi
suomeninius nusiteikimus mu
myse išugdyti pasiryžęs didis 
humanistas — Vytauto Didžio-

STASYS METRIKIS 
Savininkas ir krautuvės 

įsteigėjas

AKORDEONO PAMOKOS
Derinimas ir Taisymas

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail, Vi. StanČikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chieago 8, III.

SPECIALIAI PRADEDANTIEMS 
G Pamokos ........................... $12.00

Su nemokamu pasinaudojimu 
akordeonu.

Tiktai susitarus.
JOHN BLUMBERG

(Lietuvis)
4107 Archer Avenue, Chieago, III. 

Tel. AR 1-3453 arba VI 7-0350

°<hxxxxxx>oooo<hx><xxkkx>oooo<x><x>o<xkxkxxhxxx>oo<x>o<xxxx;

L GASIŪNASJZ™
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chieago 36, Illinois . . . Tel. REpuhiic 7 - 6329

®°<><><><><kh><k><xkxxk>o<xxkx><k><k>o<><xk>o<k><><xxkk)<hxk><kkxkxxx
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NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

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

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT

AMERICAN INDEMNITY COMPANT
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANT

1NDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT
PEARL ASSURANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANT
VVESTERN CASUALTY & SURETY COMPANT 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chieago Board of Undenvriters”

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

Telefonas CEntral 6-5206

Ii
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Padidinti dividendai bus išmokėti arba kredituoti į taupomas sąskaitas 
kovo mėnesio 30-tą dieną.

Indėliai įdėti prieš mėnesio 10-tą dieną neš dividendus nuo pirmos 
dienos.

UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASS’N
1800 South Hakted Street Tel. HAymarket 1-2028

VALu P.,r!nad,«nl»į". „antradieniais Ir penktadieniais nuo 9 iki 4 valandoj po pietų;
ketvirtadieniais nuo 9 Iki 8 valandos vakaro; šeštadieniais nuo 9 lld. 3 vai po pietų; 
trečiadieniais — uždaryta. ‘ p

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

METRIKOJ 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVĖ
1804 West 471h Str.

Arti Wood Str.

Chieago 9, Illinois 
Telef. Yflrds 7-8393

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 
VALGIŲ BŪSTINE

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNĖNAS

6402 S. Falrfield Avė., Chieago 26 
(3-člas augštas, durys po kairei, arti 
63-čios gatvės Ir Callfoinla Avė.) 

duoda tremtinys prieš karą baigęs
Čikagos universitetą.

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

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIO GROVE
83 r d and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street

Chieago 9, UI.
Telef: LAfayette 3-S086

Gamina Juostas, takelius, Juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms. Taip pat galima 
gauti Ir knygų.

Runkite dien. Draugų!

AR NORITE BŪTI KUNIGAIS!
TBvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia
pas save kandidatus į kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe
Dievui leidžiant jie darbuosis ir Lietuvoje
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai
darbuokitSs po Panelės Švenčiausios vėliava
stokite J Tėvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novicių vedėjui. Laiške pažymėkite kiei
mokslo baigėte, kiek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregacija kviečia pas save kandidatus į brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką. kokį amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novicljato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.

NUO SAUSIO 1 D-, 1956 M-
MŪSŲ TAUPYTOJAI GAUS

jJKŠTESNVJS

4.
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District investment taupo
mos sąskaitos gali jums pelnyti 
iki 20% augštesnius dividendus 
negu paprastos. Mūsų naujieji 
iš anksto apmokami certifi- 
eates 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 certifi- 
cates yra parduodami blokais 
—10 po $75 už c e r t i f i c a t e. 
Kiekvienas $75 investavimas 
pasieks pilną certificate nomi
nalinę $100 vertę po 98 mėn.

DISTfcKT SAVINCS
iww(i

and LOAN ASSOCIATION
3430 South HaHfed Street 

CL Iffslde 4-0104
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DIDŽIULIS PASIRINKIMAS 

‘ NAUJAUSIO STILIAUS BALDŲ

VELYKŲ ŠVENTĖMS !

Kainos be užprašymy — sąskaitos neparduodamos 
Finansų Kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, nakčiai lovos pas mus $09.00 
Už $200 parduodamos sofos ir foteliai Nylon ar vilnos,

naujausių stilių pas mus ......................................... $149.00
Už $300.00 parduodami 10 metų garantuotos sectional

sofos, tinkamos kiekvienam butui pas mus ..........$239.00
Už $600.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen

Nart home, Pulman ir kitų geresinių Amerikos Fab- 
rikos — mes parduodam tiktai už ......................... $400.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo ar

riešuto medžio pas mus tik .....................................$119.00
Už $300.00 parduodami miegamieji 4 dalių pas mus tik $229.00 
Už $500 parduodami Brazilijos raudonmedžio baldai

gaunami ir su dviem pavieniom lovom pas mus tik $350.00 
Už $700.00 parduodami Europos stiliaus ir gamybos

9 dalių miegamųjų su puošimuos! stalu pas mus tik $490.00

___ VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dal. valgomojo baldai pas mus $ 99.00 
Už $250. parduodami 6 dalių, ąžuolo ar raudonmedžio

baldai, su nedegamu stalo viršumi pas mus tik .... $190.00 
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomojo paskiausio

stiliaus iš auksčiausios rųšies pas mus iki Velykų tik $400.00

VIRTUVĖS FORMICA STALAI
Už $69.00 siūlomi parduoti 5 dalių Formica stalai ir

4 kėdės, įvairių spalvų ir stiliaus pas mus tik..........$.39.00
Už $ 99.00 siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su chromo

ar juodo metalo kojom pas mus tik ......................... $ 75.00
Už $129.00 siūlomi 7 dalių Formica setai mediniai,

ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik ..............$.99.00

ŠALDYTUVAI VIRIMUI KROSNYS
Už $199.00 parduodami 8 Cub. šaldytuvai visų firmų

pas mus parduodami tiktai ..................................... $169.00
Už $250.00 siūlomi 9 Cub. šaldytuvai Westinghouse,

Norge, Kelvinator, General Electric ir kitų pas mus $199.00
Už $120.00 parduodami virimui parcelano pečiai pas

mus tiktai ................................................................... $ 99.00
Už $200.00 parduodami virimui pečiai Crown, Universal

pas mus tiktai ...........................................................  $139.00

KILIMĄ I
6x9 kilimai parduodami tik pas mus ................................. $19.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00 
9x12 parduodami po $129.00 A. Smith, Bigelovv, Magee.ir

kitų žymiausių firmų pas mus tik ............................. $79.00

TELEVIZIJOS APARATAI
RCA, Duniont, Westingliouse, Admiral, Motorola, Zcnith par

duodami žemiausiomis kainomis Chicagoje.
21 inco Traveler ant žemės pastatomas tiktai .............. $149.00
21 inco RCA arba Admiral tiktai..................................... $149.00
24 inco raudonmedžio tiktai ........................ ................... $250.00

Kiekvienas pirkėjas pirkdamas bent už $200.00 gauna 53 
dalių porcelano setą dovanai.
9x12 linoleum įvairiausių spalvų ......................................... $5.50
Kavos staliukai riešuto ar Oak ............................................ $6.50
Lempom ar telefono staliukai po....................... .. ..............  $2.50

Viską pirkdami pas mus sutaupysite daug pinigų ir labai 
daug bereikalingų rųpesčių ir vargų.

Išmokėjimai iki 2 metų ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24—26 South Halsted Street

TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad............................................... 9—9:30
Kitom Dienom:.....................................................................................................9—6.00

Sekmadieniais: ........................................ 10—5 valandos

v
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' Kultūrinė kronika
• Vlado Ramojaus vaizdi ir • Adomas šermukšnis, Chi- 

patraukli atsiminimų knyga cagoje gyvenantis dailininkas, 
“Lenktynės su šėtonu” jau išė- šiuo metu piešia pranašą Mala
jo iš spaudos. Susidarė stam- kiją ir pranašą Eliją (iššauk an
bokas veikalas, 290 puslapių 
Aprašomos gaisrų pašvaistės 
virš Augštaitijos, kai brolis li
ko priešu broliui, kai priešo 
smaigaliai į Lietuvą smigo, kai 
atėjo paskutinė diena tėviškėje 
ir reikėjo trauktis į vakarus. 
Aprašomos iietuviių partizanų 
kautynės su raudonarmiečiais, 
partizanų laimėjimai, kautynės 
ties Joniškiu, slapstymasis tė
viškės miškuose, Mūšos kauty
nės.

Toliau autorius, po nelaimin
gų Mūšos kautynių, pateko į 
Latviją, kur sekė bolševikų ug
nis. Aprašomi nuotykiai tarp 
Lietuvos ir Rygos, pergyveni
mai su besitraukiančia vokie
čių kariuomene Rygoje, žygis 
per Tukumą ir Kuržemę į Lietu
vą, jo ilgesys pamatyti motiną. 
Dienos steigiamose lietuvių dar
bo kuopose, savaitės Lenkijoje, 
šiurpios lenktynės per Rytprū
sius, Karaliaučiaus griuvėsiuo
se, bolševikų spaudžiami į jūrą; 
Pagaliau — paskutinės karo 
dienos Danijoje.

tį lietų iš dangaus). Dail. Šer

Cit, paklausykim. . .
f Atkelta iš 6 psl.) 1

kad ir Amerikoj augęs medis 
pro Končiaus menišką sielą ir 
rankas praslinkęs žemaitišku 
kryžium virto ir j mus didžie

.mukšnis yra pamėgęs religines j byla prakalbo. Tų medžių —
temas ir seka visą naujausią 
tos srities literatūrą.

• Knygų Lentyna — vertin
gas mūsų bibliografijos biule
tenis, redaguojamas A. Ružan- 
covo, eina ir toliau. Iš spaudos 
išėjo Nr. 7-9 su naujų knygų 
ir straipsnių registracija ir bib
liografine charakteristika. Ad
resas: 602 Harvey Str., Danvil- 
le, III.

• Nelė Mazalaitė yra para
šiusi naują romaną “Pjūties me
tas”, dėl kurio išleidimo autorė 
susitarė su Lietuviškos Knygos 
klubu Chicagoje.

• Rašytojas Juozas Švaistas 

Balčiūnas išeina “pensijon”. Pa
tirta, kad Švaistas sulaukęs 65 
metų amžiaus, pas naudos pen 
sija ir iš darbo pasitrauks. Tuo 
būdu jis turės daugiau laiko at

kryžių reto grožio kalba, viena 
iš šešėlių susidedanti, 223-jų 
puslapių meniškai apinavidalin- 
ton knygon surašyta. Ja 1954 
metais Liudas Končius. Lietu
vos Enciklopedijos sDaustuvėj, 
Bostone, atspausdinęs išleido. 
Tai — Medžio Drožiniai Gimta
jam Kraštui Atsiminti (Wood 
Carvings To Remember The 
Native Country). ši lietuviš
kais ir angliškais parašais ap
rūpinta tknyga tiek lietuviui, 
tiek svetimtaučiui pasigėrėjimą 
suteikia. Ji apie lietuviškos 
dvasios didžius lobius byloja. 
Ji- tik už penkis žaliukus įsigi
nama, mus nepalyginamai bran
gesnių turtų savininkais pada
ro. Ji mus su vienu gražiausiu 
ir vieninteliu dalyku pasaulyje 
— su lietuviškų kryžių simboli
ka supažindina. Ji mus že
maitiškų medinių kryžių kalbos

GUZAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYČIA
GeriaublOB gS16s dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WE6T 83ILD ST11KET 
l'cl. PItospect 8-0833 Ir PR 8-0834

CHIMNEY SERVICE

CHIMNEY L1NER 
Ktainlcss Steel 
For Gus Heat

25 Feet Instaillod 
ONLY $64.50 

Gas Conversion, Complelc 
Sliect Metai 1 lįstallntioiis

NU-WAY HEATING
1548 N. Springfield Avė.

HUMBOLDT 6-6310

■UUB

COLORADO
PETRIFIED FOREST

RANCH
(Catholic Camp)

FOR BOYS
Agcs 8-15, Limited enrollment, 
Catholic Camp. 2 four week terms. 

JUNE 17 — JULY 15 
JULY 17 — AUG. 14 

$250.00 including fee. Each «term. 
For reservatioos ©r further In
formation please write ranch 
direct, DEPT., F, or phone for
brochures:

MELROSE 2-2679
Colorado Springs, Colorado

PLATINKITE “DRAUGA”

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Autorius, pats pergyvenęs II
Pasaulinio karo pabaigoj bai
senybes, kalba labai gyvai ir 
vaizdžiai, su dideliu nuoširdumu 
ir atvirumu. Knygoje išsivysto 
gyva intryga, stebina entuzia
stingų jaunuolių ryžtas priešin
tis iš rytų atriedančioms raudo
nojo “šėtono” plienu kausty
toms gaujoms. Dail. 'O. Virkau 
viršelis, su vaizdu dviejų sume
chanintų tipų: nacio ir bolševi
ko, prasmingas. Knygos kaina 
— $3. Dalis jos ėjo mūsų 
dienraščio atkarpoje, 0 dabar 
išėjo pilnas veikalas, kurs ga 
lės būti įdomus kaip vyres
niems, taip ir jaunimui.

• Dr- K. Matulaitis paruošė 
religinį leidinėlį “Žodis sie
loms”. Jį atskira knygele išlei
do Šv. Teresėlės Mažųjų Sielų 
Misijų brolija. Medžiaga imta iš 
“The Way of Divine Love”, su
lietuvinant iš sutrumpintos an
gliškos laidos, pavadintos “A 
Call to Souls”. Kaip įžangoje 
sakoma: “Knygelėje telpa V. 
Jėzaus duotųjų seselei Juozapai 
Menendez pamokymų ištrau
kos”. Minėtoji seselė gyveno

i Poitiers Švč. Širdies vienuolyne, 
Ispanijoje.

Leidinėlis nedidelio formato, 
turi 45 pusi., gaunamas adresu: 
Rev. B. Vitkus, MIC, Marian 
Seminary, Clarendon Hills, III.

• Jurgio Petraškevičiaus raš
tą vedamųjų puslapyje įdėjo 
Montrealio (Kanadoje) laikraš
tis “The Gazette”. Savo straip
snyje mūsų lietuvis kritikuoja 
Kanados vyriausybę už plačios 
prekybos užmezgimą su SSSR 
ir nesirūpinimą Kanados imi
grantais, skatindamas plačiau 
atidaryti duris įvairiems politi
niams pabėgėliams iš anapus 
Geležinės Uždangos.

• JAV Moksleivių Poezijos 
antologija priėmė kūrinius 20- 
ties auklėtinių, lankančių Ma
rijos Augšt. mokyklą Chicago
je; tų laimingųjų tarpe yra: 
Violeta Dobaitė, Adriana Ka- 
raitė, Veronika Palilonytė, Ma
rija Denesaitytė, Rūta Petkū- 
naitė.

• Vytauto Kasiulio darbų iš 
Paryžiaus religinei parodai su
silaukta tik paskutinę savaitę, 
prieš parodą atidarant. Parodo-

I jc išstatytieji jo kūriniai: Šv. 
Antano Gundymas, Aprciški- 
kimas, Bėgimas į Egiptą, Pabė
gėliai — traukia daugelio dė
mesį.

• Šiluvos koplyčią, tokio pat
I stiliaus, kaip yra Lietuvoje, tik

žymiai mažesnę, tėvai salezie
čiai pasiryžę pastatyti JAV-se, 
savo įrengtoje lietuviškam jau
nimui stovyklavietėje prie Ce- 
dar Lake ežero.

sidėti rašytojo darbui. Dabar išmoko. Iš jos puslapių medžiai 
Švaistas yra “Naujienų” redak- į mus kalbėti ima — tik pasi- 
cijos narys. _ klausykim!

from
discount 
per year

AUTO FINANCING

Drovers Banks
47fh Street and Ashland Avenue

JOKIO EKSTRA PRIMOKEJIMO:
Mes skaitome tik 4% diskonto metams, kuomet 
jūs finansuojate iki 50% jūsų naujo automobilio 
kainos. Jei finansuojate virš 50%, mūsų kaina vis- 
tiek yra žema, 5% diskonto metams. Jokio pa
tarnavimo mokesčio; jokio “mortgage fce”; jo
kių buhalterijos išlaidų. Palyginkite šį planą su 
bet kuriuo kitu. . t. .

GROUP CREDIT LIFE INSURANCE APSAUGA:
Didžiausia gyvybės draudimo bendrovė Pasauly
je... Metropolitan . . . sumokės balansą jūsų sko
los, jei jūs įnirtumėte. Jūsų automobilis liktų jūsų 
šeimai, “free and clear”. Ši apsauga jums nekai
nuos nei vieno cento daugiau.
Vis daugiau ir daugiau žmonių naudojasi mūsų že
mos kaipos, apsaugotu planu pirkdami naujus au
tomobilius. Kodėl ne jūs?

TIPIŠKI
PLANO

PAVYZDŽIAI DROVERS ŽEMOS KAINOS

1

» 12
Month.

18
Montht

24
Monlhs

30
Month*

į Amount
Wanted

Monthly
Paymenf

Monthly
Payment

Monthly
Poyment

Monthly
Poyment

50% or
Less Financed 
(4% Discount 
p«r Ytor)

$1000.00
1200.00
1500.00

$ 86.^6
104.00
1 30.00

$58.88
70.^6
88.33

$45.00
54.00
67.50

$36.66
44.00
55.00

More than
50% Financed
(5% Ditceunt 
per Year)

$1000.00
1 200.00
1 500.00

S 87.50
105.00 
131.25

$59.72
71.66
89.58

$45.83
55.00
68.75

$37.50
45.00
56.25

l>F:.Mt’,KI0: .lūs galite finansuoti didesnes ar .itia/.’-sncs
sumas pagal reikalo. (Vartotų automobilių ratus propor

cingai žemos)

Atvykite, rašykite arba telefonuokite dėl pilnesnių in
formacijų apie Drovers žemos kainos, apsaugotą, auto 

-finansavimo planą... Pasiųskite kuponą:

The Droveri Benki —•
47(h Street & Aihland Avenue 
Chicogo 9, lllinoi*

Gentlemen:
Fleoie tend, without obligatięn, Information regarding your new flnance plan

Phone YArdi 7-7000 

(F)

Stote

t pton to bvy,
□ NCW CAB

□ USEO CAK . 
(Ctieck One)

X

J*. #

z?

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKU —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

1914 West 11 Ith StrM«
▼i«n*a bloką* ano kapinių.

MtUianriu paminklam* pla*ą 
paalrlnkimu ml**te-

Teiel. CEdaicrest 3-6335

Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 
maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.

Galima siųsti ir paštu.
Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 

pristatymas garantuojamas
REIKALAUKITE KATALOGŲ 

Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje.
Siuntiniai pristatomi gavėjui b—6 savaičių bėgyje.
T. KUCZEWSKI & COMPANY

4035 So. Richmond St. Tek FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pimiad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.
................. ....................-....... - ........... ■ - - ..............P

UODĖIIO VALANDOJ 
IrafcMr

MAŽEIKA » EVANSLAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI "
6845 S. Westem — 3 atskiros air-cond. koplyčios

T-MM — 7-MM Automobiliam* virta 
karto (yvona kltooo mlMrta dalyaa: gauatoM

koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOwnhall 3-2109

jOHNOliDtlKrS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų p&tarna- *le8 turime koplyčia*
vlma* dieną ir nak- £įį viaose Chicago* Ir

, tj, Reikale kaukite Roselando dalyse Ir

rnu>- patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITIJANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVe«t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd„ Riversid*, ŪL Tel. OLympic 2-5245

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTKD STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10321 S. M1CHIGAN AVĖ. TeL COnimodura 4-2223

JURGiŠTTRUDMIN
3319 S. LITIJANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKŪS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, m. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET REpabUe 7-12131
2314 W. 23rd PLACE Vlrgtals 7-6072 (

I
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Ateities uždavinai
Lituanistika studentų sąjungoje

VYTAUTAS VALAITIS

Esame perėjimo tarpsnyje: 
organizacinė stadija Studentų 
Sąjungoje yra baigta ir įeina
me į naują — veikimo fazę. 
Verta tad žvilgterėti kiek pla
tesniu mastu ir pasvarstyti ke
lius, kuriais organizacinis stu
dentijos gyvenimas toliau kreip. 
tinas. Ko reikia tolimesnei są
jungos egzistencijai, ir koki pa
vojai gresia?

Pagrindinis sąjungos tikslas 
yra socialinis. Būtent apjun
gimas visų lietuvių studentų 
vienoje organizacijoje ir suda
rymas sąlygų socialiniam tar
pusavio bendravimui akademi
nėje plotmėje. Labai paprasta 
ir konkretu, o iš to jau išplau
kia kiti tikslai ir specifiniai už
daviniai: lietuviško charakterio 
ugdymas, Lietuvos reprezenta
cija, šalpa ir kt.

Bet negana turėti surašytus 
tikslus ir žinoti ko siekiama. 
Gyvenimo eiga iškelia naujus 
reikalavimus. Padėtis labai rim
ta: jei norime, kad Liet. Stud. 
s-g a taptų vien paprasto socia
linio pabendravimo priemone, 
jau be lietuviško charakterio ir 
kažin ar bent su lietuvių kalba, 
pats laikas susirūpinti naujų 
veiklos p'otmių jieškojimu. Vie
ną pasiūlymą šio skvrelio apim
tyje padarė prieš kiek laiko kol. 
K. Keblys, būtent, profesinių 
sekcijų organizavimas studen
tų sąjungoje. Palkdamas ki
tiems pasisakyti plačiau šiuo 
klausimu, tuo tarpu noriu pa
liesti kitą temą: — lituanisti
ką.

Štai kaip šių eilučių auto-

kos ir panašias pamokas, už ku-[ atrodo, būtų galima jų prašyti, 
rias net duodami akademiniai kad paruoštų specialų kons 
kreditai. Kodėl tad negalėtų pektą.
įtraukti į pamokų lentelę lietu 
vių kalbos, kuri juk viena se
niausių Europoje, — jei bū
tų pakankamas mokinių skai
čius ir kvalifikuotas dėstyto
jas? Minties įgyvendinimui yra 
būtinos dvi sąlygos: kursas 
turėtų būti kredituojamas, ir 
dėstytojas gauti atlyginimą.

Pirmoji yra gana paprasta: 
jei toks kursas būtų iš viso 
leidžiamas, už jo lankymą būtų 
užskaitomi kreditai, kaip ir už 
bet kurias kitas pamokas. Ant
roji sąlyga komplikuotesnė. 
Privačiuose universitetuose, 
kaip Westem Reserve Clevelan- 
de, kur pats mokinys moka už 
mokslą, sunkumų gal nebūtų. 
Valstybės remiamose mokyklo
se visų pirma reiktų gauti ati 
tinkamų valdžios įstaigų sutiki
mą lietuvių kalbos pamokas į 
programą įtraukti. Esant pa
kankamam studentų skaičiui, 
kurie tokių pamokų pageidau
tų, reikia manyti, leidimas bū
tų gautas. Jei šis projektas pa
vyktų įgyvendinti tokioje Urba- 
noje ar Chicagos Navy Pier 
universitete, dėstytojas iš turi
mų pamokų galėtų pilnai pra
gyventi. Clevelande, kur stu
dentų būtų mažiau, pamokos
galėtų būti vakarais, kaip ir 
kaikurios bendro kurso pamo
kos.

Jei idėja ir nėra 100% re
ali, tai ir ne utopinė: šiuo klau
simu verta rimtai susidomėti ir 
jį atskirose vietovėse apsvars
tyti. Clevelande galvojama da-

Kaikas paklaus: o ar nepa
kanka šeštadieninių mokyklų? 
Kur būtų įmanoma suderinti 
kursą su specifiniais klausyto
jų reikalavimais — pilnai pa
kaktų. Daug realesnė galimy
bė tačiau patiems studentams 
imtis iniciatyvos, kad prie še
štadieninių mokyklų būtų su
organizuotos lituanistinės pa
mokos studentams, kuriose bū
tų kreipiamas dėmesys į moks
linę terminologiją ir kitus stu
dentijai aktualius kalbos daly
kus. Chicagoje veikia Augštes- 
nieji Lituanistikos kursai. Ta
čiau, kiek žinau, nedaug stu
dentų jais domisi. Priežastis gal 
ta, kad kursai taikomi ir vyres
niems, kas studentus atbaido. 
Tačiau išeitis galėtų būti su
rasta ir čia.

rius įsivaizduoja būsimą padė-| iyką judinti CValdybos inicia
tyva. Kitur gal konkretesnės 
būtų vietinės pastangos. Išsi- 
aiškintina: dėstytojo kvalifika
cijų nustatymas, studentų skai
čiaus minimumas, kredito va-

tį: po 2—4 metų narių visumą 
sudarys nauji žmonės, su la
bai mažomis išimtimis baigę 
augštesniąsias mokyklas jau 
šiame krašte. Ir štai, dilema:
kurią kalbą vartoti organizaci-l iandų kiekis ir t. t.
joje? Dar toliau: kokia prasmė 
organizacijos egzistencijai? 
Procesas greitesnis nei kaikas 
galvoja! Juk ir dabar senųjų 
“veteranų”, sugebančių lietuviš
kai galvoti ir reikštis, jau tik 
mažuma. Sąjungos vežimą kol 
kas jie dar veža, tačiau vadova
vimą neišvengiamai turės grei
ti perimti jaunieji. Lietuviškai, 
žinoma, jie dar kalbės, ir neabe
jotinai bus lietuviško nusistaty
mo žmonės. Tačiau štai kas: 
jų žinomų lietuviškų reiškimosi 
formų netobulumas juos jau 
varžys, ir todėl, tik retas ku-

Straipsnelio vietos riba nelei
džia plačiau šio klausimo nagri
nėti, tačiau mintis, aplamai, 
bent apsvarstytina. Tuo labiau, 
kad lietuvių kalba jau dėstoma 
Columbios u., Pensylvanijos u. 
?r Anhurst kolegijoje (Put- 
nam).

2. Trumpalaikiai kursai — tai
antroji galimybė. Jie nemaišy- 
tini su bendromis studijų die
nomis. Dvi dienos nėra pakan
kamos šiai temai, o ilgesniam 
laikui suvažiuoti galimybių nė
ra. Turiu galvoje kursus atski-

3. Dar toliau svarstant stu
dentijos nutautėjimo proceso 
sustabdymą, gal reiktų pagal
voti ir apie korespondencinių li
tuanistinių kursų suorganizavi
mą. Jie turėtų patenkinti ato
kiai gyvenančius akademikus, 
ar gyvenančius vietovėse, kur 
studentų nedaug. Kursai net 
galėtų būti spausdinami perio
dinėje spaudoje, kas darbą žy
miai palengvintų. Tuo pačiu 
spauda nepaprastai pasitarnau
tų ' bendrąjam reikalui. Ta
čiau ši idėja chronologiškai gal 
vygdytina paskiausiai. Auto
riaus nuomone, pats aktualiau
sias ir reikšmingiausias proble
mos sprendimas būtų universi
tetuose.

Tiek tuo klausimu. Suminė
tus pasiūlymus, manau, būtų 
prasminga apsvarstyti CV posė
dyje. Problema tiek pribrendusi, 
kad reikalinga ir organizuota 
akcija. Privati iniciatyva svei
kintina, tačiau reikia, kad būtų 
kas sistematingai vadovauja. 
Uždavinys turėtų būti pastaty
tas pirmuoju, reikšmės atžvil
giu, sąjungos veikimo plane. Ir 
nepakanka bendrų instrukcijų, 
kad — darykite, veikite; reikia 
konkrečių žygių ir planų.

Minėtos sugestijos nėra nuo
dugniai išstudijuotas ir išdirb
tas nekritiškas planas. Šiuo 
straipsneliu norėta t:k atkreip
ti dėmesį į degantį reikalą. 
Jei kas turi kitokių konkrečių 
planų, lai pasisako. Juk visi 
sutiksime, kad pati

niškomis ambicijomis trukdyti 
bendros sąjungos darbui.

Artėjant rinkimams, vertė
tų mums pagalvoti, kaip galėtu
me sukurti tokią padėtį. Kokio 
pobūdžio Centro valdyba, gar
bės teismas ir revizijos komisi
ja galėtų sėkmingai vadovauti 
sąjungai ir sumažinti ar visiš
kai išjungti tarpusavio “mū
šius”. štai, paskutiniu metu iš
kilo viena nuomonė, kuri, ma
no manymu, verta rimto dėme
sio. Išsirinkime centro valdy
bą, kurioje nei viena grupė ne
vyrautų organui priklausančių 
narių skaičiumi; t. y. centro vai 
dybos darbą patikėkime 2 san- 
tariečiams, 2 skautams, 2 atei
tininkų atstovams ir vienam ko
legai, kuris nepriklauso nei vie
nai grupei. Į kitus vado vau j an 
čiug organus išrinkime po vie 
ną grupių atstovą.

Tokį rinkimų būdą pravesti 
būtų įmanoma, nenusikalstant 
ir rinkiminėms taisyklėms bei 
bendriems demokratiniams pap
ročiams. Tiesa, kaikam vieno są 
rašo siūlymas atrodytų vadiz- 
mo ženklu, komunizmo reiški
niu ir 1.1. Jei jau tikrai vienas 
sąrašas sukeltų tokio pavojaus, 
būtų galima sustatyti 2 tokius 
sąrašus pagstl išdėstytą princi
pą. Tuomet rinkėjas galėtų pa
sirinkti kandidatus iš 2 sąrašų. 
Ir 2 sąrašus išstatant, realioj 
plotmėj neįmanoma išrinkti ne
proporcingo visų grupių atsto
vavimo. Be to, reiktų tikėtis, 
kad į bendrą darbą teigiamai 
pažiūrėjusios grupės tą mintį 
paskleistų ir jiems pritariančių 
tarpe. Niekas nevaržytų atski
rų individų išstatyti ir kitus 
kandidatus, tačiau abejotina, ar 
jie neigiamai paveiktų visų bend 
rą susitarimą. Mintis lengvai į- 
gyvendinama; tereikia tik gru
pių sutarimo ir, aišku, sąžinin
go šio plano vykdymo.

Tokių vadovaujamų organų 
išrinkimu mes nesuteiktumėme 
progos vienai grupei dominuo
ti, surenkant daugumą centri
niuose organuose. Įjungtumėme 
tada ir visų grupių veikliuosius 
narius į bendros sąjungos dar
bą. Bendros sąjungos veikloje 
panaudotume įvairiose grupėse 
išbandytus veiklos metodus ir* 
būdus. Pritrauktumėme dau-

vai, išdėstytus reiškinius įgy
vendinti būtų daug sunkiau.

Suėję bendrų darbų dirbti, 
“mišrios” centro valdybos na
riai suradę sutarimą kuriam 
nors darbui, tuo pačiu jau ir 
galėtų tikėtis beveik visos są
jungos narių pritarimo. Gi da
bar ne kartą esame nepaten
kinti centro valdybos nutari
mais. Tai tik keli teigiami bruo
žai; giliau pagalvojęs kiekvie
nas akademikas jų atras ir dau
giau.

Norisi tik dar pridurti, kad 
tokie bendri sąrašai galėtų bū
ti sudaryti atskirų vietovių pa
grindu. Tuomet iš išrinktų cent 
ro valdybos narių gyvenvietės 
ribotųsi 1 ar 2 miestais (žiū
rint, kiek sąrašų buvo išstaty
ta). O toj pačioj vietovėj vi
siems centro valdybos nariąms 
gyventi ir tuo pačiu kartu po
sėdžiauti būtų nepaprastai nau
dinga visai sąjungai.

Barškindamas į geros valios 
“dūšias”, raginčiau labai nuo
širdžiai visas grupes šiuo klau
simu susitarti bendros sąjun
gos gerovei. O gal būtų dar pa
lankesnis planas — koks jis?

PRIERAŠAS. Bandymas str. 
iškeltus pasiūlymus įgyvendin
ti nepavyko. Skautai-akademi- 
kai, šį klausimą pradėję kelti, 
ir ateitininkai minčiai pritarė, 
gi santariečiai pasiūlymus at
metė. Vieno sąrašo mintis, anot 
jų, išjungia varžybinį elemen
tą ir nesuteikia progos vienai 
grupei tupėti daugumą centro 
valdyboj ir tuo pačiu būti at
sakingai už veiklą prieš studen
tiją. Santariečiai teigia, kad 
dviejų sąrašų mintis yrą dirb-

IltVKUB

STUDENTŲ SĄJUNGOJE: Artėja rinkimai į sąjungos cent- 
nius organus.. Išrinkta nauja Clevelando skyriaus valdyba, susi
dedanti iš R. Minkūno — pirm., E. Žilionio, R. Bajoraičio, A. 
Barzdukaitės ir N. Ambrazaitės... Sąjungos iždininko naujas 
adresas: V. Valaitis, Ohio University, Washington Hali 357, 
Athens, Ohio... Visi akademikai prašomi užpildyti ir grąžinti 
Studijų komisijos parengtą anketą.. Chicagos studentų susirin
kime buvo skaitytas referatas apie* gavėnios papročius... Cleve
lando alumnai finansavo sąjungos įstatų ir rinkiminių taisyklių 
atspausdinimą; išleistas leidinėlis sudaro labai gražų įspūdį... 
Baltimorės studentų susirinkime skyriaus pirmininkas R. Ce- 
sonis skaitė referatą. G. Buračaitė išrinkta to skyraius tarpinin
ke su užsienio skyriumi

UŽSIENIO SKYRIAUS VEIKLA: Pasirodė naujės LITU 
NŪS numeris. Lyginant su pirmuoju, šeštojo numerio tiražas 
padvigubėjo, puslapių skaičius patrigubėjo.. Gauta visa eilė 
palankių atsiliepimų apie žurnalą, jų tarpe laiškai iš šen. E. J. 
Thye — Minn., ir šen. L. Saltonstall — Mass... Gauhati univer
sitetas Indijoje užsisakė 4 lietuviškas knygas, rekomenduotas 
LITUANUS žurnale... Gyvą susidomėjimą leidiniu parodė ir 
Lietuvos Vyčiai... Skyriaus valdyba prašo studentų skyrius kuo 
skubiau atsilyginti už išplatintus leidinius. ALTAS leidimą pa
rėmė 250 dol. auka... Lietuvių Bendruomenės valdyba paskyrė 
300 dol. leidimui.

VASARIO 16 d. AKADEMIKŲ TARPE: Urbanos studen
tų minėjime kalbėjo L. Sabaliūnas; meninę programą atliko 
L. Stepaitienė ir V. Tautvydaitė... Chicagos bendrame minėji
me Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą perskaitė 
S. Laucius... Philadelphijos akademikai ALTui paaukojo 20 dol. 
ir dalyvavo aukų rinkime... East St. Louis minėjime studenčių 
ateitininkių kvintetas išpildė dalį meninės programos... Cleve
lando Notre Dame kolegijos lietuvaitės surengė išdirbinių ir 
rankdarbių parodėlę, kuri susilaukė tikrai didelio susidomėji
mo... Milwaukee bendruomenės minėjime paskaitą laikė V. Var- 
dys-Zvirzdys... New Yorko skautų tunto sueigoje tautinės šven
tės proga kalbėjo R. Kėzys... Urbanoje 11-16 akademikai skau
tai turėjo iškilmingą sueigą... Connecticut universitete surengta 
tautodailės bei knygų parodėlė... Putname pravestas skaučių 
laužas... Tos pačios vietovės studentės savo kolegijoje su ypa
tingu pasisekimu paminėjo tautinę šventę, visą valandą buvo

tinę. Privačiai patirta, kad san- nutrauktos paskaitos ir tas laikas paskirtas Vasario 16-osios
tariečių nusistatymą nulėmė ir 
tas faktas, jog mintį įgyvendi
nus, išjungiama proga ateitinin 
kus rinkimuose nugalėti.

Toks santariečių nusistaty
mas palaidoja viltį naujo bandy 
mo rėmuose sustiprinti akade-

paminėjimui... Mt. St. Joseph kolegijoje studijuojančios lietu
vaitės bendroje komunijoje susijungė maldoje už tėvynės lais
vę. Tenpat surengta ir lietuvių liaudies mena parodėlė... Švei
carijos Lietuvių Bendruomenės minėjime sekretoriaus parei
gas ėjo stud. Raižys... Detroito minėjime meninės programos 
išpildyme dalyvavo deklamuoto ja B. Rackaitė, dainininkai P. 
Zaranka, A. ir J. Polikaičiai bei eilė tautinių šokių grupės na

minio jaunimo bendravimo dva-1 n^'
SANTARIEČIŲ PASIREIŠKIMAI: Los Angeles skyriusšią. Gaila, jog vertingo pasiū

lymo įgyvendinti nepavyko. Vi- ; 
liamės, kad bent tolimesnėj at-; 
eityj bus bandoma tuos pasiū- j 
lymus realizuoti. Mūsų nuomo- 
ne, jie suteikia puikią progą

, , .i bendravimo ir sutartinio darbo
g,au r°-n,U yVlaU OTga7a’; galimumams išbandyti.
cija domėtis. Gi, jeigu ir toliau- 
dominuos vienos grupės atsto-Į AP Redakcija

PLATESNIO BENDRADARBIAVIMO 
KELIAIS

SAULIUS RIMKAITIS
Praeitą vasarą surengta bend 

ra pabaltiečių studentų savait
galinė iškyla į Highland Falls, 
N. Y., kuri sutraukė apie 180

Esame įpratę daug kalbėti, 
mintimis spekuliuoti veikti jau 
kurkas sunkiau. O kai veikimas 
išeina iš tautinės visuomenės ri
bų, tai konkrečiam darbui ide
alistų dar sunkiau rasti. Malo
niai mus betgi nuteik'.a faktas, 
kad akademinio jaunimo atsto
vų pasišventimu yra atlįkę daug 
prasmingų darbų Baltų Studen-

problema! tų federacijoje. Į juos š uo no-

jaunuolių. Jų tarpe, džiugu pas
tebėti, buvo arti 100 lietuvių. 
Šis socialinį aspektą iškeliąs mo 
mentas veikloje buvo itin nau
dingas.

Baisiojo birželio ištrėmimų
rose vietovėse. Jie turėtu truk

us drįs reikšts spaudoje ar t i apie 2 savaites ir vyktų ly-
viešai kalbėti studijų dienose.' giagrečiai kiekv'eno semestro; sirvp'nkime jos teigiamu iš-
Panašią situaciią visai neseniai metu. Teko kalbėti šiuo klausi- sprendimu, jei norime užtikrin-
jau teko stebėti vieno sąskry- mu sU vjenu kitu lituanistu, ir,! ti sąjungos ateitį
džio metu: jaunas studentas 
nuoširdžiai bandė dėstyti savo 
mintis, tačiau prisipažino, kad 
lietuviškai kalbėti jam jau sun
ku... Gerai, kad jis, nors varžy
damasis, bet dar reiškėsi. Kiti 
gali tiek drąsos neturėti... Dar 
blogiau kiek tai liečia mokslinę 
ir techninę terminologiją. Jau 
dabar dažnam iš mūsų sunku 
rasti vienai ar kitai minčiai 
lietuvišką išsireiškimą ir daug 
lengviau įterpti anglišką. Kas 
bus toliau?

Tobulas, bent minimaliai, lie
tuvių kalbos mokėjimas yra 
būtina ir savaiminga sąlyga 
tolesni?*! orgartlzarf jos tęsti
numui. Todėl čia ir panagrinė
kime būdus, kaip to siekti.

1. Lietuvių kalba universite
tuose. Idėja, autoriaus nuomo
ne, nėra tiek fantastiška, kiek 
iš karto gali atrodyti. Daugelis 
universitetų turi namų apyvo-

reali ir rimta. Tad visi ir su-

išsirinko naują valdybą, kurią sudaro P. Jasiukonis, R. Ka
minskas ir Ač Ratkelis... Šiuo metu įveikia 8- organizacijos sky
riai... L. Janulevičiūtė sutiko padėti redaguoti ir leisti organi
zacijos biuletenį.

SKAUTAI AKADEMIKAI: New Yorke pravestame šv. 
Kazimiero minėjime meninės programos atlikime dalyvavo eilė 
akademikų... Vienybėje įvestą skyrių Skautų Gretos redaguo
ja R. Šilbajoris, R. Kėzys ir V. Pileika... E. Jasiukaitis išrink
tas Urbanos skyriaus junjorų tėvūnu... Chicagos skautų laik
raštėlio Gairės leidimo mintį įgyvendino studentai K. Zapkus, 
A. Vanagūnas ir G. Gedvilą... ASD skyriui Urbanoje vadovau
ja G. Stepaatytė... Chicagos skyriaus susirinkime kalbėta apie 
šaulius.

ATEITININKŲ TARPE: Urbanos skyriaus susirinkime 
J. Manelis skaitė referatą... Sąjungos pirmininkas V. Kleiza vi
zitavo St. Louis draugovę.. Urbanos ateitinnkų iniciatyva lie- 
tuviamg studentams buvo suorganizuotos rekolekcijos, kurias 
pravedė tėvas B. Markaitis S. J.... Chicagos draugovės susirin
kime referatą skaitė J. Končius... Korp. Šatrijos susirinkimo 
pagrindinę programos dalį atliko I. Ausiukaitytė ir A. Kately- 
tė. Chicagos ateitin'nkai gautu Naujų Metų pelnu parėmė visą 
eilę lietuviškų institucijų... Philadelphijos ateitininkai įsijungė 
į plataus pobūdžio spaudos platinimo akciją.

SVETIMTAUČIŲ TARPE: L. Valiukas Los Angeles mies
te organizuoja respublikonų part'jos lietuvių skyrių... R. Mi- 
šauskas Elmhurst miestelyje kalbėjo amerikiečiams apie ko
munizmą, mūsų skautus ir Lietuvos okupaciją... Illinois vals-

Rinkimams artėjant
DŽIUGAS STANIŠKIS, Cleveland, Ohio

Nors Lietuvių Studentų są
jungoje ir vyrauja trys organi
zacijos, ji nėra sudaryta gru
piniu, bet individualiniu pagrin
du ir turi visiems bendrus tiks
lus bei siekius. Visi organizaci
jos nariai dirba bendrą darbą, 
o vyraujančios grupės daugumo 
je atvejų bando prisitaikyti ir 
siekti vieningumo ir sutarimo 
tuose darbuose. Jei iškyla ne-

Reikia tikėtis, kad iš sąjun
gos nenorime padaryti plotmę 
ir priemonę grupinių tarpusavio 
varžybų pasireiškimui. Sąjun
gos darbų prasmė glūdi teigia
mų, konkrečių darbų atsiekime; 
gi prie to darbo turime visi pri
sidėti. Nuosaiku tad būtų rei
kalauti, kad turime kovoti su 
kekviena negerove, įsibraunan
čia į mūsų tarpą ir vengti ne

sklandumų, tai jie dažniausiai prasmingų asmeniškumu pa
asmeniškų ambicijų, neapgalvo 
tų išsišokimų ir panašių reiški
nių rezultatai. Jų tektų vengti; 
o to galima atsiekti, bandant 
savo asmenybę ugdyti.

remtų rietenų. Geriausiai to iš
vengsime, jeigu save pastatysi
me į tokią padėtį, kuri nesu
teiks progos, reikalo ir galimy
bių savo grupinėmis ar asme-

rime trumpai dėmesį atkreipti.
Pirmos pastangos iš lietuvių 

tarpo apjungti tų trijų tautų 
akademinį jaunimą kilo V. Var- 
džio-Zvirzdžlo asmenyje-. Prieš 
keletą metų planai įgavo konk
rečias formas ir pirmuoju Baltų 
federacijos pirmininku buvo iš
rinktas akademinėje veikloje 
uolumu pasižymėjęs Kęstutis
Kudžma. Be to, anuo laiku fe
deracijos veikloje reiškėsi V. 
Banelis, R. Ošlapas ir kt. Ka
dangi pirmininkais rotaciniu 
būdu išrenkami atskirų tauty
bių asmenys, tai praeitos kaden 
cijos metu šios pareigos buvo 
atitekusios estui. Lietuvius at
stovavo M. IngHeviČifitė — 
centro valdybos vice-pirminin- 
kė ir R. Kontrimas — genera
linis sekretorius. V. Baneilul 
buvo patikėtos revizijos komi
sijos pirmin'nko pareigos. Ten
ka pastebėti, kad tos kadenci
jos metu federacijos veikla itin 
pagyvėjo.

paminėjimui centro valdyba 
New Yorke sugebėjo dviejose ^ybėg jaunųjų respublikonų meniniame suvažiavime delagatu 
radijo stotyse išsikovoti po pus- daiyvavęs A. Zailskas pasiūlė anti-sovietinę rezoliuciją, kuri 
valandį atitinkamos programos 8UVažiavimo buvo vienbalsiai priimta... Urbanoje studijuojanti 
transliacijoms. Perduotą radi- d. Valančiūtė išrinkta gyvenamo bendrabučio pirmininke, 
jo vaidinimą surežisavo vienas
CBS radijo režisorius. Plokšte- 
lėn įrašytą vaidinimą galėtų 
panaudoti ir kitos vietovės; su
sidomėję turėtų kreiptis į fede
racijos generalinį sekretorių.

Atidžiai sekdami tarptauti
nės politikos įvykius, organiza
cijos centriniai organai gyvai re 
agavo į garsių politikų pasisa
kymus, pasiųsdami jiems padė
kos ar protesto laiškus bei tele
gramas. Nepraleista progų 
kreiptis į Amerikos augštuosius 
politinius pareigūnus. Suvažia
vimo rezoliucijos buvo pasiųstos 
visai eilei žymių asmenybių 
kaip antai prezidentui, J. F.
Dulles, šen. Knowland ir kt. Be
veik visi pareigūnai atsiuntė or
ganizacijos vadovybei savo at
sakymus, užtikrįndami juos, 
kad neužmirš pavergtųjų kraš

tų.
Būtina paminėti ir BSF su

rengtą foto parodą, kuria vieni 
iš mūsų jau turėjo progos pa
sidžiaugti. Ją būtų galima iš
statyti ir kitose vietovėse; ver
tėtų tad tuo reikalu susidomėti 
atskirų akademinių padalinių 
valyboms.
otilp nuad

Tai tik vienas kitas fragmen
tas ir šios organizacijos pras
mingos veiklos. Bendros Baltų 
Studentų federacijos veiklos 
gairės apima pagrindinius tiks
lus: 1) efektingos propagandos 
išvystymą; 2) tarpusavio bend
ravimo pagyvinimą. Pastarojo 
įgyvendinimui kasmet šaukia
mos konferencijos. Šiais metais 
tokia įvyko New Yorke. Pagrin

diniu kalbėtoju buvo T. F. 
Tsiang, Nat. Kinijos atstovas 
prie Jungtinių Tautų. Naujai iš
rinktuose centriniuose organuo
se lietuvius atstovauja R. Šilba
joris, R. Kontrimas ir V. Bane
lis.

Džiaugdamiesi mūsų kolegų, 
ypač R. Kontrimo parodyta ini
ciatyva ir nuveiktaig darbais, 
norėtume šiuo atkreipti akade
minio jaunimo dėmesį į galimy
bes atskirose vietovėse įsteigti 
Baltų Studentų federacijos vie
tinius skyrius. Kol kas ta min
tis įgyvendinta tik New Yorke; 
ten jau nuo praeitos vasaros 
skyrius veikia. Pasistenkime ir 
kitose vietovėse pajudinti arti
mesnio baltų studentų bendra
darbiavimo mintį.


