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To dar betrūko! Po dviejų dą ir pradėjau klausinėti apie 
valandų kelionės sugedo auto- viešbučius, kai vyras pasiūlė, 
buso mašina. Visi keleiviai išsi-

prirašyti, štai, staptelėjo, — 
yra šis tas apie mergaitę...

— Labai įdomu.
— Nei vieta, nei pavardės 

mums nerūpi, vadinkim ją... na... 
— Jieva, — pradėjau.
— Tebūna Jieva, — jis vie

EDUARDO ALONSO KRONIKA
Okupuotoje Lietuvoje

■ Sovietinės kultūros kėlimui
Lietuvoje buvo paskirtas “Tie
sos” kovo mėn. 6 dienos nume
ris. Nežiūrint 15 pokarinių me
tų indoktrinacijos, “Tiesa” ve
damajame netiesioginiai prisi
pažino, jog ne tik Lietuvoje, bet 
ir pačioje Rusijoje reikia dar 
daug kas padaryti, kad “masių 
auklėjimas būtų persunktas ko
munizmo dvasia”. Kultūrinis 
darbas privalo tapti vis galin
gesniu ginklu kovoje prieš pra
eities atgyvenas — buržuazinį 
nacionalizmą, religinius “prie
tarus” ir pan.

■ Išradėjas J. Žilevičius. Vil
niaus Pedagoginio instituto vyr. 
dėstytojas inž. J. Žilevičius ne
seniai Vilniuje sukonstruavo 
spausdinimo mašiną. Šia maši
na, esą, gal ina išspausdinti vie
no ar kito leidinio visus spau
dos lankus iš karto. Žilevičius 
už ją jau gavęs patentą — “au
torinį pažymėjimą”. Kitą pažy
mėjimą jis gavo už prietaisą 
elektromagnetiniams įrašams 
fiksuoti feromagnetlnėje juos
toje.

■ Inž. K. Blaževičius apgai
lestavęs, jog Lietuvos žvyras 
nesąs augštos kokybės, kviečia 
Kauno HES (hidroelektrinės) 
statybai naudoti Lietuvos do
lomitų kilmės uolienas, kurių 
esą dešimtimis milionų kubinių 
metrų. Dolomitų ypač esą gau
su Šiaulių, Žagaris, Biržų, Pa

nevėžio apylinkėse. Blaževičius 
pasidžiaugia, jog estų dolomiti
nė medžiaga naudojama net Le
ningrado statybose.

■ Technikos mokslų kandida
tas Niekus siūlo iš Kauno, Vil
niaus elektrinių durpių pelenų 
šlako gaminti aukštos kokybės 
mineralinę izoliacinę vatą, taip 
reikalingą krašto statyboms. 
Dirbdamas Sverdlovsko Poli
technikos institute, prof. Žylin 
vadovybėje, jis patyręs, kad lie
tuviškų durpių šlakas esąs pui
kiausia žaliava šitokiai vatai pa
gaminti.

■ K. Kaveckas skundžiasi 
“Tiesoje” (kovo 6d.), kad Lie
tuvoje jau buvo trys dainų šven 
tės, prirašyta joms eilių, o “ne 
visas mūsų dainas liaudis dai
nuoja”. Kompozitoriai, esą, kal
tina poetus tekstų nerašant, gi 
poetai kaltina kompozitorius jų 
kūrinių neskaitant. Girdi, jų 
bendradarbiavimas įgalintų dau 
giau popul'arinių dainų, kaip fil
mo “Aušra prie Nemuno” pa
grindine “Ant Nemuno kranto”, 
kurią sueiliavo E. Mieželaitis, o 
sukomponavo B. Dvarionas. K. 
Kaveckas sovietiniams kompozi
toriams pavyzdžiu stato St. Šim 
kų (— “Kaip puikiai šis kom
pozitorius suprato liaudies dai
nų dvasią!”)... Pagirtini esą ir
J. Naujalis, Č. Sasnauskas, M. 
Petrauskas. Trečioj grupėj K. 
Kaveckas randąs J. Gruodį; A. 

Račiūnas esąs irgi labai popula- 
rus savo paskutinėmis harmoni
zuotomis dainonrfs. “Per laukelį 
tyliai jojau”, “Už myl'mo berne-

1 lio”, “šėriau, šėr>.u Bau žirge
lį”... K. Kaveckas sumini eilę 
jaunųjų kompozitorių, kurių har 
monizuoto8 dainos buvo atžy
mėtos. V. Baumilas, V. Palta- 
vičius,. V. Paketura3, R. Tvar- 
dovskis, J. Baš'nskas, J. Gai
žauskas, neskaitant vyresniųjų, 
kaip J. švedo, A. Budriu no, J. 
Dambrausko, A. Kačanavsko, J. 
Juzeliūno, E. Pa’sio, A. Belaza- 
ro, J. Karoso, J. Nabažo ir kit.
K. Kaveckas kviečia suaktyvin
ti liaudies dainų r nkimą, ką 
šiuo metu atlieka LTSR Valat. 
konservatorija ir Mokslų akade-

| mija.

KULTŪRINĖ
• šiandien jaunimo literatū

ros premijos įteikimas. Lietu
viškos Knygos klubo ir ateitinin 
kų Šatrijos Meno draugijos pas-

i kelbtog jaunimo literatūros pre
mijos įteikimo iškilmės įvyks 
šiandien per studentų koncertą, 
rengiamą. Lietuvių auditorijoje, 
Chicagoje, 7 vai. v. Premija bu- 

į vo paskirta praėjusį sekmad:e-
I nį. Jury komisijos posėdis įvyko 
dienraščio Draugo patalpose, 

i Dalyvavo visi jury komisijos na
riai: pirm. Vincas Ramonas, 
sekretorė Agnė Jasaitytė ir na
riai kun. dr. Andrius Baltinis, 
Pranas Razminas ir Domas Ve
lička.

Premija susidomėjimas buvo 
toks didelis, kad buvo atsiųsta 
net 32 ve'kalai, įvairių žanrų. 
Posėdžio pradžioje jury komisi
ja išsiaiškino, kad premija buvo 
paskelbta už veikalą, skirtą jau
nimui, taigi iš karto atkrito vai
kams rašytosios knygos. Be to
— atkrito vienas kitas leidinys, 
pasirodęs 1954 metais, nes pre
mijavimo taisyklėse buvo pažy
mėta, kad gali būti premijuoja
ma knyga išleista 1955 metais 
ar spaudai parengtas rankraš
tis.

Jury komisijos nariai pasiūlė 
kiekvienas autorius, kurie būtų 
kandidatais į premiją. Kiekvie
no to autoriaus knyga buvo iš
diskutuota ir prieita prie vie
nos nuomonės: premija paskir
ta visais penkiais balsais už vei
kalą, kurs yra savotiškai naujas 
mūsų jaunimo literatūroje. Pre
mijuotojo veikalo stilius gyvas, 
forma — pakili, jame keliamas 
pozityvus optimizmas; veikalas
— plačios amplitudės, rodo au
toriaus didelę erudiciją ir apsis
kaitymą. Autorius panaudoja 
daug medžiagos, ir ją meistriš
kai apvaldo. Premijuotoji kny
ga tremties jaunimui bus įdo
mus, auklėjantis ir informuojan 
tis pasiskaitymas, dvelkiąs gra
žiu naujumu mūsų knygų len
tynose.

Daugiau apie autorių ir vei
kalą patirsime šį vakarą per 
premijos įteikimo iškilmes. Gali- 

, me tik pasakyti, kad tai bus įdo 
l domu ir jaunimui, ir suaugu- 
' siems.
į • Vysk. V. Brizgys parašė 
gegužinėms pamaldoms skaity-

■ mų knygą “Marija Danguje ir 
žemėje”. Knygą leidžia Lietu- 

j viškos Knygos klubas. Skaity- 
| mai neilgi, įdomiai parašyti, gi
liai nušviečia Marijos teologiją. 
Numatoma išleisti prieš gegu
žės mėnesį.

• Šatrijos Raganos raštų nau 
ją laidą pas’ryžo išleisti brolių 
Šulaič'ų vadovaujama Sūduvos

j leidykla Chicagoje. Danutė Ltp- 
čiūtė-Augienė pakviesta sureda
guoti leidinį. Leidėjais-talkinin- 
kais pakviesti Šatrijos r Gied- 
rog korporacijos. Į leidinį nu
matoma įtraukti ir Aldonos Au- 
gustinavičienės paskaita apie 
Šatrijos Raganos kūrybą. Su
manymas išleisti Šatrijos Raga
nos raštus išk lo Chicagoje mi
nint mūsų rašytojos mirties 25 
m. sukaktį.

• Dr. Danutė Bleliauskienė- 

šlrvydaltė, medicinos mokslus 
ėjusi Kaune, Vienoje ir Le'pzi- 
ge, išlaikiusi reikiamts egzami
nus, gavo teisę praktikuoti me- 
d ciną JAV-se ir atidarė savo 
kabinetą Quintone, Vfrg'nijoje. 
Dr. Bieliausk’enė yra kauniškė, 
daktarės laipsnį gavo apgynusi 
d’sertaci'ą: “Tyrimai apie ge
ležies absorbavimą iš įvairių 
mineral’nių vandenų”. Jcs vyras 
Vytautas Beliauskas yra psi
chologijos daktaras, dėstą8 psi
chologijos kursą Richmondo Pro 
fesiniame institute.

Lyja,
ir miestas to nežino.
Koks nuotolis šį vakarą 

‘tarp m esto ir mano pv.lso!
Aš turiu lzaim.o gysla? 
ir ties mano krauju lyja.

S'ela,
/t’vo gatvės šampa . ..

Jei mum kalbėtu fontanaic
Jei mum kalbėtą fontanai, 
jei akmenys kalbėt ų, 
jei mum kalbėtą tamsi 
žvaigždžių tyla . . .
Jei prabiltų sapnas

ir pakrantės gluosnis, 
ir vienišas kelias, 
ir dulkėtas takas, 
nebūtų kelionėj

tiekos vargo,
eiti ir kalbėti vis vieniem,
niekam nesuprantant.

Iš ispanų k. vertė J. KĖKŠTAS
EDUARDO ALSONSO yra vienas iš pačių stipriųjų nau

josios ispanų poezijos reprezentantų.

- Pr^om paL™neL,VietO! nu gurkšniu ištuštino sfkliuką, 

nepastebėjęs manęs, - jau gim-- 
nazijoje ji buvo nuostabi. mer
gaitė, pilna gyvenimo džiaugs
mo, mokiniškų pok'tų, bet kar-J 
tu jau mokėjo susikaupti, jieš-: 
kodama gyvenimo prasmės, tie
siausio kelio į laimę. Tačiau tą 
laimę ji suprato ne turtuose, 
karjeroje, garbėje, bet jos jieš- 
kojo ten, kur ji ateitų be skriau 
dos artimui, be sk iaudos savo 
sąžinei, be skambių fraz’ų. Anot j 
jos, paprastume, kasdienybėje 
turėjo slypėti tobulybė. Ir vie- 

j nas įvykis nurodė jai kelią į ją.
, Mokytojas jai davė referatą 

kindami kojomis per patvinus! tema: Šatrijos Raganos mama- 
šaligatvį, drybčiojome kurį lai-! t*. Jicva su djdeliĮ| maionumu

grūdo laukan pamiklinti sustin- užteks. Be to, beveik prie pat 
gūsių kojų, pasižvalgyti po ru- stot:es gyvenu.
dens nykius, pajuodusius dirvo
nus, kai nuo pat ryto, sunkiais 
debesimis koštas, visai sutemo

Pasiūlymas buvo gundantis, 
bet, prieš sutkdamas, žvilgterė
jau į kaimyną. Galėjo būti tarpdangus ir Pūstelėjo smulku-trisdeSimtiegi kcturiasdešimties 

tis, stipraus vėjo gumbamas, metų palrauklanti3, kartu
lietus, kuris, kiaurai šunkdama- 
sis, suvarė mus į senąsias vie
tas.

nu
vargusių bruožų veidas. Moky
tojas, teismo valdininkas, ar sa
vivaldybininkas, spėjau.

Uždaryti autobuso langai, lie- Miesfc rma kambinau , 
taus plaunami, aprasojo ir ividu- geležinkeli0 ukri
je oras pasidarė sunkiai tvan
kus. Žiovaudamas, nuobodžiau
damas gailėjausi neturįs knygos
paskaityti, o suglamžytas laik
raštis, kelis kartus žiūrėtas, ilsė. 
josi po sėdyne. Atidariau port
felį iš kur dvelktelėjo arbatinė 
dešra. Prisiminiau sviestainius 
ir negaišdamas išėmiau juos, pa 
sisukdamas į greta prie lango 
sėdintį bendrakeleivį, kuris per 
tas dvi valandas nekreipė į ma
ne dėmesio, atkakliai įsižiūrė-

žinių tikrumą, nusekiau savo ge 
radarį, su kuriuo, pasistatę api- 
kakles, lietaus akinami, pliauš

ką, kai jis, mane įleidęs į mažą 
sodelį, pats pasuko aplink. rašė darbą, laukdama tos die

nos, kada prieš klasę galės pa-
Purtindamas lietų su malonu-, sidalinti savo m:ntimis, bet atė- 

mu atsidūriau šviesiame, jau- jusi pamoka pasibaigė katastro 
kiame kambariuke, pusiau sa- ^a- Jievos referato Mamatė nu- 
lione, pus:au kabinete, kurį gau skambėjo kaip pasyvus, tingus 
bė gili tyla. Greit pasirodė ir asmuo, nesuradęs savyje nei jė- 
mane atvedęs, atsirado užkan- SU. nei noro ir pačiai pakilti, irjęs kažkur į tolį.

_ Leiskit pasiūlyti. Man tiek(džiai degtinė. Jos gausumas* teigiamai veikti vyrą, kas buvo
daug jų prigrūdo, kad vienas į sukėlė man įtarimą, kad šeimi

ninkas, būdamas jos mėgėjas, 
tyčiomis atvilko mane, nebepa-

nenugalėsiu.
Vyras dirstelėjo į mane, pa

kėlė antakius abejodamas, ir aš kęsdamas vienumos. Nebuvau
pasiskubinau.

— Prašau tik pagalbos, ki- j pasijutau tartum į spąstus pa- 
ta'p turėsiu mesti pro langą. į tekęs, bet dabar buvo vėlu bėg- 
Arbatinė dešra ir augšta tem- ti. Atidžiai žvilgterėjau į jo ran-

didel’s mėgėjas stiklelio, tad tys, bet kažkas panašaus. Mo-

ne tik jos pareiga kaip žmonos, įduodamas dienomis, įvykiais, di3 nesuteršė jų buto sienų, kal
bėt ir kaip inteligentės moters, liks visad naujas, gyvas tuo bū- mynų reikalai nedrumstė jų nuo 

Žinoma, gal ir ne visai tiks du nenuobodus, duodąs patva- taikos, plokšti papročiai savai- 
liai perduodamos referato min- rius sparnus, kurie nelūžta prieš me išnyko. Sutaupytą laiką jie

peratūra nėra geri draugai. kas, bet nė ant vienos iš jų ne- 
Išimate žiedo, nors autobuse, esuKaimynas linktelėjo murme- ... .. , , . . .., , tikras, jis tokj turėjęs. Kamba-damas padėką ir ta proga pa- . . , - , •. . i • j , rio jaukumas, užuolaidos, stal-jutau lyg w degtines kvapą. J ’ moteriš-

Bevalgydami pasikeitėm keliais “eseles r°dyt rode moteris
sakiniais, bet kalba nesirišo ir k’ ™nką. Smalsumo stumia- 

, . . ,mas, vakarienes metu kiek slys-vel kiek venas pabėgome i sa- . ... . , ., JT». • 5 . i telejau į tą pusę, norėdamasve. Išėmiau rytą gautą laišką , . ‘ .
• j i _4 j-- •• i • 'daugiau sužinoti apieir dar kartą pradėjau jj skai-
tyti, kai vokas, padėtas ant ke
lio, nuslydo žemyn. Tai paste
bėjęs, kaimynas nusilenkė ir, 
man ji grąžindamas, paklausė:

— Nejučiomis perskaičiau jū 
sų pavardę. Ar ne tamstos no
velė buvo apie moterį?

— Beveik kiekvienoje mano 
novelėje figūruoja moteris.

— Aš tik tą vieną jūsų ir skai

kytojas, laikydamasis grynai 
nusistovėjusiųjų gairių, nebepa- 
kęsdamas savarankaus protavi
mo, dėmesio neatkreipė į tam 
tikrą originalumą, į eilę inteli
gentiškų išvadų, rodė, kad mo
kinė, jei ir klydo savo išvado
se, tai tuo pat laiku darbą atli-

pasitaikančias sutemas. panaudojo studijoms, skaitymui
— Tas su didele jėga įsišak- ir buvo pasiutiškai nenuobodu, 

nijo jos pasąmonėje ir, kai atė- nes savo intuicija Jieva tuojau
jo vedybų metai, ji buvo pas: 
ruošusi.

— O jos parinktasis kas? Ir 
gi tobulybė? — įsikišau.

Pasakotojas nesiskubindamas

pajusdavo vyro nuovargį, ku
riam reikalui ir tuoj atrasdavo 
naują įdomesnį objektą. Taigi. 
Bet reikia manyti, kad tik ji 
eikvojo savo vidaus turtus. 'Oi

pusę,
mane pri 

glaudusį, bet jis, gal nesupra
tęs mano tendencijos, nei žodžio 
neprasitarė, o aš nebedrįsau ka 
mantinėti.

Pečiuke jau linksmai tratėjo 
malkos, kai, baigę vakarienę, 
užsirūkėme ir vyras, pripylęs 
stikliukus, pakėlė už svečio — 
mano — sveikatą. Nesiprieši
nau, norėdamas užmigdyti jo dė 
mesį, bet taip pastūmiau savo

čiau, Marė, berods, jos vardas, stikliuką, kad jis būtų šešėlyje,
— Jei skaitėt šeštadienio nu

meryje, tai mano.
Aš abejoju, ar moteris gali

be to, ir pats patarnavau pil
damas, save pamiršdamas.

Kai baigėm rūkyti, jis sunkiai 
būti tokia, kokią jūs ją parodėt. į mane pažiūrėjo.

Būdamas tik pradedantis, la- — Jūsų, rašančių, temos juo- 
bai jautrus, visas užsidegiau ir, kingai banalios, paviršutinės, 
nebeįstengdamas nuslėpti leng- kai tuo tarpu gyvenimas pilnas
vo erzlumo balse, paklausiau. 

Ir kas jums nepatiko?
dinaminio dramatizmo. Kiekvie
nas žmogus tai potenciali tema

Vyras iš karto neatsakė, tik tik matyti reikia; ak, jūs, aklie- 
pasisuko veidu ir, vengdamas ji!
mano akių, tarė:

Dažnas rašytojas daro tą
Nerašančiam taip atrodo, 

atsakiau, — kai į gyvenimą
pačią klaidą. Žiūrėk įtikinamai žiūrime pro plunksnos prizmę, 
lipdo charakterį, pina situaci- pasikeičia vertinimo, vertybės
jas, bet užbaigia kaip tą liau
dies pasaką, būtent, laimingai

ko nuoširdžiai ir parodė tam mane.
tikrą literatūrinį subrendimą.j —Jis? Na, normalus, sveikas 
Taigi kietai ją apibaręs, moky-1 sangvinikas, be gėdingos praei
to jas išraitė blogą pažymį, bet ; Ves jaunuolis. Žinoma, ne be 
deganti iš gėdos mergaitė nesu- i klaidų, kaip kiekvienas natūra-

pripylė stikliukus ir pakėlė į ne! Ji mokėjo ir iš savo antro-

matas ir daugelis dalykų nu- 
pilksta. štai jūs stėbit evveni-

klupo. Ji savarankiškai nutarė 
patikrinti, ar klydo. Tik šį kar
tą mokėsi jau ne iš knygų, bet 
iš gyvenimo. Atidžiai klausėsi 
ir ką gudrūs jaunuoliai kalba, 
niekindami miesčioniškumą, ta
čiau kurių pakiliame gyvenime 
ji matė daugybę puvėsių. Sekė 
savo pažįstamus, vedusias po
ras, teiravosi savo tėvų ir paga
liau, jai atrodė, surado, ko j:eš- 
kojo: dviejų žmonių jungtis tik 
tada pateisins save, jei bus su
prasta, kaip nuolat kuriantis 
spalvingas menas, kuris, įvai-

lių instinktų žmogus.
— Docentas, daktaras ? — tei 

ravausi.
— Ne, eilinis studentas, eko

nomistas, deja, vedęs turėjo at
sisveikinti su studijomis, turė
jo kibti į tarnybą, buhalterio 
vietą gavo.

— Ir kaip ji įgyvendino sa
vo svajas? Spėju palūžo pirmo
mis dienomis.

— Ne. Jieva buvo nuostabi 
savo dvasios jėga. Ji stebuklus 
padarė, ji išgujo iš namų visas 
nuodėmes, piktas apkalbus žo-

sios pusės išreikalauti. Netinka
mi vyro papročiai paliko už du
rų. Ne tai, kad jinai jam draudė, 
mokė jį. Ne, Dieve apsaugok, 
jis, tiesiai pasakius, nedrįso blo 
gas būti. Jis tapo toks, kokį 
jinai norėjo matyti jį. O tai ne
buvo lengva, nes Jieva gerbė 
jį, didžiavosi juo. Taigi, nebuvo 
lengva. Tas sūkurys įsuko- jį į 
jos sukurtą gyvenimą ir jis ne
benorėjo iš jo bėgti, mat buvo 
laimingas.

Pasakotojas, pažaidęs stikliu
ku, atsirėmė sėdynės, ir, pasi
dėjęs rankas už kaklo, kurį lai
ką rymojo kietai užsimerkęs.

— Pamažu jie pasidarė moks 
lo, meno kultūros centru nedide 

(Nukelta į 3 pusi.)

3*

Tuo tarpu gyvenimas ką kitą mą, kaip aš, kaip kitas. Ištrau- 
rodo. Jeigu jau prieita prie dra kit kurį nors vieną savo paty- 
matiškos, įtemptos padėties, tai rimo fragmentą, kuris būtų ver 
paprastai susidurs:me su trage- ?tas pasvarstyti, kauptų savyje 

dramą. Mėginkit, 'klausau.
Šeimininkas kramtydamas lū 

pas, valandėlei nutilo, greit, lyg 
vogčiomis, žvilgterėjo į mane, 
ir aš jau buvau tikras, kad pri- 
rėmiau jį prie s:anos. kai jis 
bakstelėk) ant stalo gulinč’a pap 
kę, įjungė stalo lemna. užgesin
damas vi*šutinę. Tankus šešė
lis pridergė io veidą.

Keturiolika mokinių ba;gė-

di.ia, o ne pasaka.
Mėginau gintis, tačiau vyras 

numojo ranka.
— Meg neišspręsime to klau

simo, tik kieta patirtis gali pa
rodyti, kuris teisus, tačiau man 
patiko jūsų kūrinys, jūs, atro
do, pažįstat moterį, žmones.

Šį kartą j's greit, giliai pažvel 
gė man į akis, lyg ten atsaky
me. norėtu gauti.

Truktelėjau pečiais ir tuo pat me gimnaziją, šitoje papkėje 
laiku akinančioje tamsoje pašte- ant stalo yra tęsiama ju eyve- 
bėjau artėjančio miesto mirgan nimo istoriia. Buvau nubalsuo-
čius žiburėlius. tas tai padaryt’, paaišk:no.

— Pavėlavau į Šiaulių trau- — Ir tvirtinat, kad toji jų is-,
kinį, kada kito sulauksiu?! 
pasiskundžiau žiūrėdamas į laik 
rodį.

Tik ankstyvą rytą. Aš vie
tinis, žinau.

tori ja verta dėmesio ?
Jis pirštais perbėgo stalą lyg

slystu fortepiono klavišais.
Jie išsibarstė po visą kraš

tą. Vos tolimas gandas atplau
Naujiena ištempė mano veį- k'a, bet kaikur ištisi puslapiai ftv. Petro ir Pr.vilo bažnyčia Vilniuje

I’llVHlUglu* u \aizdij
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MAURIAC'O PASAULĖŽIŪRA
Nauja Nobelio laureato knyga

DR. JUOZAS PRUNSKIS

Tirpstant nakčiai, pirmuosius riac’as jiems primena, kad gali 
saulės spindulius mes pamato-, būti mumyse užgniaužtas ir im- 
me augštose kalnų viršūnėse. Ir pulsas jieškoti Dievo.
šioje pasaulio sąmyšių naktyje 
mūsų pirmąjį žvilgsnį traukia 
asmenybės, pasiekusios augstu- 
mas. Vienu iš tokių yra prancū
zų rašytojas Frąncois Mauriac, 
kurio talentas susilaukė augš- 
čiausio įvertinimo — Nobelio 
premijos.

Jis darosi labiau prieinamas 
platesnėms skaitytojų masėms 
angliškai pas rodžius rinkiniui 
jo kalbų: Words of Farith (išlei
do Philosophical Library, New 
York, pusi. 118, kaina $2.75).

Misticizmas, kuriame nėra 

Dievo

Čia tas Nobelio laureatas yra 
taip gilus, bet drauge ir ta:p su
prantamas, toks tiesus, atviras 
ir mielas lietuviškai širdžiai. 
Tas šviesus mintytojas čia augš 
tai iškelia krikščionybę. Tiesa, 
jis pripažįsta katalikybės išblė
simą jo tėvynės — Prancūzijos 
gyvenime, bet drauge ir pabrė
žia, kad čia kalta ne pati kata
likybės doktrina, bet tos istori
nės ir politinės aplinkybės, ku
rių dėka per du šimtmečiu “įsta 
tymais buvo sistematiškai nai-

Tas Nobelio laureatas konsta
tuoja, kad perdėtas dėmesys 
seksualumui iš dalies atsispindi 
ir dabarties literatūroje, nes 
beletristas, “beveik pats nejaus
damas, tampa liudininku, kurs 
užregistruoja savo laikų slap
čiausius polinkius. Ir kai mūsų 
vaikaičiai ateis teisti mūsų eros, 
juos labiausiai nustebins nepa
teisinamas svarbumas, kurį mes 
pridavėme viskam, kas liečia fi
zinę meilę, — mūsų atkaklus 
linkimas vaizduoti viską tą, kas 
turi ryšio su seksualumu ir — 
linkimas viską aiškinti išeinant 
iš šio taško”.

Paleistos aistrų vadžios

Mauriac’as apgailestauja, kad 
yra tiek daug individų, kurie ne 
tik nieko savyje neužgniaužia, 
bet paleidžia vadžias aistrų, ku
rios jau pasidaro nebenatūra-

Frąncois Mauriac

Iki pasaulio pabaigos vi- j rvt oflso ai. 4.0!.w>re«. i>R.e-7U3 Dr. Nina KRI&U6ELI ŪN AITĖ

susivienijimas su Devu, koko 
pasiekė Pranciškus Asižietis, 
Teresė iš Avilos, Kotrina Šie
metė, Arso klebonas. —
Puotos stabas, kurs palotina 

šventuosius

Mauriac’ui daro gilaus įspū- 
džo, kad ta augšta sielos kultū
ra krikščionybėje yra prieina-

sada bus tr ukšmo apie kryžių: 
ta pati įleidimų ir pas'tyčioji- 
mų mišrainė, o ypač — tas pats 
Piloto indiferentiškumas, tas 
pats jėues smūgis nerūpestin
gomis rankomis. Tač au taipgi 

■ bus malda atga’lojančio latro, 
buj Magdalenos ašaros, bus šim 
tininko t kėjirno išpažinimas ir 
tylus mylimo mokinio atsidavi
mas. Kiekvienas iš mūsų turi- 

vaidmenį 
amž-|noje 

dramoje. Nei vienas negalime iš 
vengti savo vaidmens. Atsisa
kyti rinktis jau tuo pačiu bus 
pasirinkimas. Gali manyti, kad 
esi laisvas pasirinkti neužinte- 
resuotą pažiūrą link Absoliuto, 
bet kokį turi patikrin'mą, kad 
Absoliutas nėra suinteresuotas 
tavimi? Štai kas svarbu... Lai
mingi tie, kuriems duota su
prasti, kad šalia Jo viskas ki
tas yra niekas”, — taip ryškiai 
skelbia Nobelio laureatas, ta- 
lentingasai Prancūzijos rašyto-

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1957 W. GarfielU Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

(Gydytoju ir uhlrurgč) 
B6OTEKŲ MG V IK AKUŠERIJOM 

SPECIALISTE 
8750 Weat 71st Street

(Kampas 71st ir Callfornlaj 
i Tek ofisu Ir re*. KEpubUc 7-4149 
I Vai. 11-9 Ir 6-9 v. v. Se*t. 1-4 p p. 
| PriSmlinas tik paltai susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja« adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso tek REliance 6-4410 

Rezld. telef. GltovehlU 6-U617
Valandos: t-l p. m. ir 6-8 p. m 

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

me pasirinkti, kokį 
mes atliksime toje

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GEKKIAS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
. I Vai.; kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 

vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia 
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: Pli 8-3229 
Re* telef. VVAlbrook 5-5076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CUUtUKGAl 
2300 West M et Street

Vai. pirm. ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2lkl 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.PKospect 6-1795 
Rez. tek GRovehlU 0-5003 *

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ MGŲ 
SPECIALISTO

7158 South W e steni Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad. I1 
vai. ryto iki 2 vai. popiet.

Oflce tok RE. 7-1168
Res. tel. WAlbrook 5-3765 

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

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

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage)

Val.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
fieštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, fieštad. 1-1 

Telef. TOwnhali 3-0959 
2534 West 68th Street

Vai.: tik lfi anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius

skambinu CEntrai 6-2294.

ma v'siems. Kiekvienas “gali . _ .
imti sau iš to puotos stalo, kurs j __ ranc°is Mauriac

lios, nes būna dirbtinai sukelia- šame laisvi mylėti ar nemylėti;

pasotina šventuosius. Eilinis ti-, PADEKIME ARTIMIESIEMS
kintysis gali ragauti tai, ką pa-Į LIETUVOJE IR SIBIRE
tyrė herojiškoji Šv. Teresė. Nei D .. J...,r. J Priimame žodžiu ir rastu pil-tik gali, bet ir privalo. Mes ne-1 . , ..... , nai apmokėtus medžiagų, ava-

mos ir kurstomos. Dėlto Mau
riac’as dvasios kultūros siekian
tį žmogų apibūdina, kaip “gy- , re savo perspėjimą: 
vulių malšintoją, atsidūrusį mo pabaigoje būsi teisiamas pa-
prieš laukinius žvėris. Kasdienis 
stebėjimas parodo, kad niekada

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

fieštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso I.Afayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
kiekvienam iš mūsų individuažlyn5s' mais‘° ir ,vai6tų užsaky-
liai šv. Jonas nuo Kryžiaus sky-lma3’ Parm tus. katalogų, iš-

Gyveni Įva^ome ir persiunčiame varto- Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9

gal tai, kiek mylėjai”.
Ir aiškindamas tos meilės pri- 

kinamas beveik kiekvienas ka- nebus perdaug pastangų apval- gimtj Nobelių, laureatas pabrė- 
nalas, kuriuo krikščionybės me-. 4yti kūną, kad jame glūdi gja disproporciją tarp žmo- 
tafizika galėtų pasiekti mūsų , baisi energija, nuolat alkanas ir | gaUs gįrdies reikalavimų ir tva- 

I neoasotinamas anet.itas rin.ų, prie kurių širdis kartais
prisiriša. “Mes esame sutverti 
Vienintelei Meilei”, — sušunka 

Mauriac’as nevisur ir savo kū rašytojas
ryba patenkintas. Jis prisipa- šventumas negyvenimiškas?
^s^a: Mauriac’as protestuoja prieš

— Kaip daugel’s mano bend-
ralaikių, aš nepasirūpinau savo 
raštuose pravesti reikiamą ribą 
tarp instinkto ir meilės. Tačiau 
krikščionybė, baimingai mus sta 
tydama sargybon prieš instink- 
tus, kurie mums bendri su gy
vuliais, iš kitos pusės — mūsų

vaikus
Mauriac’as atsiribojo nuo ei

lės madingų filosofinių ir lite
ratūrinių kraštutinumų, pvz. 
siurrealizmo, kurį jis vadina 
“misticizmu, kuriame nėra Die
vo”. Mauriac’ui Kristus yra gy
venimas. “Jis yra gyvenimas 
pilnoj to žodžio prasmėj, net ir 
mūsų kūnui. Tiems, kurie Jį pra 
radę įieško nusiraminimo gir
tavime ir miege, Jo nebuvimas 
yra mirtinas” (pusi. 8). _

Harmonizuoja mūsų aistras

nepasotinamas apetitas’
Instinktas ir meilė

— Kristus, gyvendamas mu- į meilės galiai paveda Begalinę 
myse, traukia kiekvieną mūsų I Būtybę. Tereikia žinoti gyveni- 
dalelę. Kaip magnetas, kurs vei- mus tik keietos iš tų miriadų

pažiūrą, kad šventumas yra ne- 
gyveniir.'škas:

— Mes niekada neturime bi
joti, kad šventieji žmoniją ati
trauks nuo kasdienių pareigų. 
Visada bus pakankamai techni
kų rūpint's šio pasaulio daly
kais, bet niekada nebus pakan
kamai šventumo, kad galėtų iš
balansuoti tą siaubingą aistrin
gumą, kuris veda į taip baisų

tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. JRavvford 7-3126

Antr. 1-5, treč. ir Sefit. pagfi.1 sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Aveaue 
Cbicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUc 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

kia į kiekvieną metalo atplaišė- j šventųjų, kurie yra Kristaus sunaikinimą. Aš nesuprantu,
liudininkai ir apaštalai pasau
lyje, kad būtų galima su šyps
niu sutikti tą kaltinimą dėl su
sivaržymo ir suskurdimo, kuo 
humanistai kaltina katalikybę”. 

Nuodėmės Bažnyčioje
Nobelio laureatui Mauriac’ui 

šventieji labai imponuoja, šven
tieji labiausiai prasikiša iš viso 
žmogiškojo elemento Bažnyčios 
istorijoje. Mauriac’as pasakoja
si:

— Aš stebiuosi tuo daugeliu 
žmonių, kurie pasipiktina žmo
giškuoju elementu Bažnyčioje: 
piktnaudojimais, nudėmėmis, iš
davimais; mano akimis žiūrint 
— Bažnyčios istorija kaskart 
labiau darosi šventųjų istorija... 
Man užtenka žinoti, kad Bažny
čioje ir per Bažnyčią, dėka sak-

lę ir pagrebia kiekvieną dalelę 
lyg artimame apkabinime, taip 
Kristus traukia, pagriebia, har
monizuoja, dieviška šviesa nu
skaidrina mūsų instinktus, mū
sų aistras, mūsų jausmus ir mū
sų mintis. Iš tos daugumos Jis 
savo meilėje suformuoja tą vie
numą — mūsų sielą, — taip 
skelbia Mauriac’as.
Žmogus, kuris viską sau leidžia 

Išryškinęs tą pozityvų krikš
čionybės veikimą žmoguje, Mau
riac’as primena, kas darosi, jei 
žmogus nepersiima ta vidine
krikščioniškąja drausme:

— Tas, kurs tikisi išsaugoti
savo asmenybę, nieko sau neat
sisakydamas, ją praras. —

Mauriac’as kartoja šv. Tere
sės iš Avilos žodžius, kad “mes 
patys nežinome, ko norime ir 
mes be galo toli nueiname net 
nuo to, ko patys norėjome”.

Kristaus vidine Jėga nenu
skaidrinto žmogaus tragiką 
Mauriac’as stengiasi pavaizduo
ti kartodamas Maurice Blonde- 
lio šauksmą: Kartais as visai ^irų jr skaudžių žaizdų,
nedarau tai, ką noriu; kitais; negali ramiai sėdėti ir naktimis 
. , . . .. . . . i miegoti, nes Jų užsisenėjusios žaizdoskartais, beveik to nei nepajus-j niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą
flomat! ai darau tai Iro aš nPJ niežėjimų ir skaudėjimų senų atvt- tiamas, as aaraa tai, ko as ne , rų )r gkaudžiu žaizdų, uždekite 
noriu. Ir kada tai padaryta, tie legulo ointment. jos gydymo 

ypatybes palengvins Jūsų skaiiriSji

kaip kas nors galėtų baimintis, 
kad pasaulyje galėtų būti per
daug dvasingumo. —
Apie latro maldą ir Magdalenos

ašaras

Ir mesdamas pranašišką žvil 
snį į ateitį Mauriac’as skelbia

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Haltltd SI.

Tel. VIctofy 2-1272
ramentų, kuriuos ji dalina, ga-
Įėjo būt- pasiekta taip tobulas Raštini .atidarą kasdien nuo

8 vai * ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

teitu. tvLpuDUC 7-ob(j3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi- 

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Itito.ai
<919 So. Paulina St 

PRospeet 6-7900

darbai užgula visu svoriu mano 
gyvenimą. Aš būnu lyg jų kali
nys”.

Krikšč’.onis ir humanistas

mų ir galčaite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo nkau- 
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležfijtuių ligos vadinamos PSORIA-
318. Taipgi pašalina poršSJImų ilgos 
vadinamos ATHLETE'S EOOT, su- 

Siclos Šventėjimą Mauriac’as stabdo džiovinimų odos Ir perplyfilnaų 
.... . , . ,, tarpplrfičlų. Yra tinkama vartoti nuovadina ilgas, tylus heroizmas .; ažmaunčios. suskilusios odos dedir- 

Ir čia jis įžiūri skirtumą tarp
krikščionio ir Šiaip humanisto: sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty- 
- Krikščionis, kaip ir huma- K /ra„ <or* Kyduoi* nuo

mstas, žvelgia i save kurdamas ( gul0 ointment yra
savo asmenybę. Skirtumas tik1 parduodama po 75
tame, kad krikščionis savyje! ct> U.26, ir is 60.

Pirkite vaistlnSseChlranda be galo daug daugiau, ne 
gu vien tik save. —

Seksualinis impulsą*.

Prisimindamas pažiūras mo
derniųjų Freudo sekėjų, kurie 
kiekvieną nukrypimą nuo nor- 
malumo nori aiškinti užgniauži
mu seksualinio impulso, Mau-

ragoj Ir apyltnkBse-1- 
Mllwaukee, Wlac.,Oa 
ry. Ind.lrDetrolt, Mi
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St. Chicago 34, UI.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
gydytojas ir chirurgas
SPEC. CHIRURGINES LIGOS

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų, 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo C iki 3 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

10748 South Michigan Avenne 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. fiefitadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Weuteru Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. fieštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7-—9. 
fieštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfaycUc 3-4941)
Namų — CEtlarcrest 3-7786

DR. VYT. TAURAS* 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginčs ligos 
6255 South VVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
lU-zid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURŲE 
6248 South Kedzie Avenue

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

• LOAN

MUTUAL FEDERAL 
6AV I N G S

pataria:
t. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

Planingas taupymas visados moks 

gerus dividendus.

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747

JOHN i. KAZaNAUBKAS. Pre»

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

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

4055 Archęr . Ate.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 V. p. p.
Sešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius/

Ofiso t.ief. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe SVAlbrook 5-2670.
Re*. HHltop 5-1660

Qr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

1YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
HARQUETTE MFJJICAL OENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 3—4 p. p. ir nuo 7—9 ▼. vak. 

Trečiad. Ir fiefitad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS!

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

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ UOŲ SPKCIAIJSTt

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Bd.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdieh* 3—7 vai. vak. fieštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 vai 

vak. Šeštadieniais 10-2.
Ofiso (r Uufo tel. OLympio 2-1S81

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
!• i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
< 3925 West 50th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarų

Tek ofiso Ir buto Oi.ymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. lot h St., Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakar*
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 4Dth Avė. 
SeAtadleninis 12 iki 4 pool*»

Ofiso telef. I.Afayette 3-32)0, jei 
neatsiliepta, šauklio K Ėdale 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Va>. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarug

Jei turite parduoti ar itauomo- 

tl, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

Skyriuje. Skelbimą galite perduot) 

telefonu: Vlrginia 7-6640.

Chartered and Rupervised by the U. S. Government
IŠTAIGOM VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 6 vai. po plotų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. šeštad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vaj. po 
olėtų. Trečiad. visai neatidaroma.

’ . ..................
Pirkit Apsaugos Bonus!

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-22D0 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. Caiifornia Avė., Ohicago 

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

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

Tek ofiso Ck. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tek 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., šefi- 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnėtl telefonai
šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopc<las - ITotezistaa 

Aparatai-Protezai. Mod. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areli Supports) Ir Š.Š.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63r«l St. Cbicago 29, IU. 
Tek PRospeet 6-5084.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S150

DR. F. G. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Bd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. oftso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZAUTORIS
Tek ofiso CA 6-6257, rez. PR 6-6659 

1821 So. Halsted Street 
Rc/.id. 6600 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; —9 y. y.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAU 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko aklnluA 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 VVest S5th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

»us

Palengvinu aklų Įtempimų, kuris 
yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prireuku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-137D

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. fieštad 10:80 
iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 S. Oakley Avė., Cbicago 8, III. Tel. YLrglnla 7-6641; 7-6642

Entered as Seeond-Class Mattcr March SI, 1916, at Chlcago. Illinois 
Unde. the Act of March 8, 1879.

Member of the Cathollc Press Asą'n 
Publlshed dally, ezept Sundays, 

by the
Llthuanian Cathollo Press Soclety 
PRENUMERATA: Metams
Chlcago J Ir Clceroj Š9.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 18.00
Užsienyje >11.00

SŪBdČRIPTlON KATES 
>8.00 per year outside of Chlcago 
>9.00 per year ln Chlcago A Cicero 
>8.00 per year ln Canada 
Foreign >11.00 per year.
H metų 

6.00 
>4.60 
>6.60

8 mėn.
>2.75
>2.60*
>8.00

1 mSn. 
>1.36 
>1.60
>1.86

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu ne 
saugo, juoe grųžlna tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kalno* prisiunčiamos gavus prašymų
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Meiles ir aukos poezija
M. Vaitkaus "Nuošaliu taku"

PRANAS LEMBF.RTAS, So. Boston, Mass.

Mykolas Vaitkus, vienas žy- ir ant miglų kaip gulbė kyla 
miausių mūsų vyresniosios kar- į amžinų augštybių tylą. 
tos poetų, parašęs daugelį poe
zijos knygų ir romanų, šiuo me- Tylu, tylu, erdvu be galo... 
tu, pateikė mums naują poezi- Ir toj gelmių tyloj siaubingoj
jos knygą “Nuošaliu Taku”. 

Knyga spausdinta Terros lei
dykloje, puikiame kreidiniame 
popieriuje ir turi 98 puslapius. 
Viršelis, kaip ir pats knygos pa- 
vad nimas, kuklus, bet skonin
gas.

Knygoje telpa 96 kūriniai, su
skirstyti į šitos skyrius: Thuri- 
bulum aureum, Siaubo metai, 
Žmogus žmogui, Ties Amžiny
bės vartais, Nerimas ir vienu
ma, ir Toli, toli.

Mykolo Vaitkaus kūryba ne
reikalinga bendro apibūdinimo, 
nes skaitytojai jau seniai turi 
susidarę apie ją teigiamą nuo
monę. M. Vaitkaus laikas nesen- 
d na ir todėl jo kūryba nėra su
stingusi. Jis kartu ir klasikas, ir 
modernistas — naujų formų jieš 
kotojas.

Kaikas yra linkęs daryti M. 
Vaitkui priekaištų dėl jo poezi 
jos ypatingo subtilumo, nauja
darų įvedimo ir nepakankamo 
atr'nkimo, bet — naujadarų 
įvedimas ir naujų formų jieško- 
jimas yra kalbos ir poezijos tur
tas, gi didelis subtilumas yra 
vienas pagrindinių M. Vaitkaus 
kilnios asmenybės bruožų. O 
kas liečia eilėraščių spaudai at
rinkimą, tai tą teisę palikime 
pačiam kūrėjui ir laikui.

Ne vienas yra linkęs manyti, 
kad poezija turi apdainuoti, veik 
išimtinai, gamtą, meilę, mirtį, 
vengiant patriotikos ir “pamoks 
liškumo”. Modernistai stengiasi 
ją sufilosofinti, o yra ir besis
tengiančių įjungti į ją tautišku
mo pradą. Bet prie visų šių jieš- 
kojimų palieka kas gražu — 
gražu ir kas negražu — negra
žu.

Juk ne vienam teko skaityti 
puikių patriotiškų eilėraščių ir 
klausytis poetiškų pamokslų ir 
kartu skaityti nepatriotiškų ir 
nepamoksliškų, bet nepoetiškų 
eilėraščių! Mykolas Vaitkus 
stengiasi apimti visa kas gra
žu, kilnu, kas žmogiška ir kas 
dieviška. Jo poezija yra tyros 
širdies balsas, šaukiąs šio gy
venimo tyruose. Ji yra nuskaid
rinta, it vaivorykštės spalvomis, 
gražiausių dvasios polėkių. Jo 
kūrybos impulsu yra saulės nu
žertas rasos lašelis, ir žeme ro
pojąs kirminėlis, ir kukli laukų 
gėlelė, ir, kaip vienuoliai beklu- 
pą, žilagalviai kalnynai, ir pa- 
čioji visata, ir sudėtingasis mik- 
rokosmos — žmogus, ir Amži
nasis Tiesos ir Gėrio Šaltinis.

M. Vaitkus myli viską, visos 
tyros ir pasiaukojančios širdies 
gelme, ir todėl jo poezija yra 
meilės ir aukos poezija.

Bet užuot kalbėjus — leiski
me prabilti pačiam poetui.

Štai koks puikus, didingas ir 
gilus vazdas — poeto susimąs
tymas apie amžinybę nakties 
tyloje.

man žemė, dangūs, viskas din- 
/go...

Kan. Mykolas Vaitkus

Likau vien aš... Man veidas bą- 
/la...

Šiurpu... Sustingę akys sminga 
į Neapsakomai Didinga...

Ir mano siela suvirpėjo, 
ir alpdama širdis vos plakė, 
kaip žūvanti griovy plaštakė, 
ten nublokšta siaubingo vėjo; 
o slėpingas balsas sakė:
Tuoj stoti teks akis į akį!..

/(pusi. 7)

Poetas ir lietuvišką juostą 
jaučia gyvą, plastančią, šird'n 
kalbančią, apie ją rimuodamas:

Mažutė laumės juosta, spalvin- 
/ga, švelniatonė, 

kur paslaptim kvėpuoja, kaip 
/tolima svajonė, 

dvi širdis ir dvi sielas svaigiais 
/kerais susiejus 

švelnutė dovanėlė naktų žvaigž- 
/dėtų fėjos

Jos paslapties “aplinkui žmonės 
/nejaučia ir negirdi, 

neg jie seniai užmiršę kalbėt šir- 
/dim į širdį”, (p. 40)

Poetas žavisi gamtos grožiu 
ir narcizams kalba:

Aušrinio grožio nekaltos akys, 
aukų altoriaus kvapsningos žva- 

/kės,
jūs turit žmogui žiedais lieps

noti,
kvapsningai smilkti lieknam ąsp 

/ty.

Kaip nuostabiai poetas išsa
ko vienumą ir ilgesį, pamatysi- 
sime iš eilėraščio “Silpna valan
da” (pusi. 78):

žvilgterėjo į žmoną, ar nuošir
dus jos giedrumas, ar neslepia 
ji kurio šešėlio.

Jie abu pažino Natkus. Toje 
pačioje gimnazijoje mokėsi. Nat 
kus nususęs, pajuodęs, pekliš
kos ambicijos, bet be inteligen
cijos berniokas, sunkus buvo 
visiems ir retas jį mėgo. Liuci
ja pigaus restorano savin:nkų 
duktė, neįstengusi perkopti šeš 
tos klasės, buvo žymi savo ne
nuoširdumu, nuolatiniu pozavi
mu, vaidinimu. Nežinia, kas Nat 
kų patraukė, nebent jos natū
raliai plonas, gyvatiškas lie
muo, tačiau įsimylėjo.

— Ir štai dabar pasidarė kai
mynai. Apskrities inžinierius. 
Ar tik ne garsi ir įtakinga šei
ma jį čia įtaisė? J ievos vyras 
juto, kad toji kaimynystė bus 
sunki, tačiau kartu gėda smau
gė jį. Jis vienas šauniausių gim
nazijos mokinių nesugebėjo ir 
universiteto baigti, buhalteriu 
pasitenkino. O Natkus, be kruo 
pelytės inteligentiškumo — štai 
kur pašoko. Ką' galvoja Jieva? 
Argi ji to paties nejaučia, ar 
nejaučia jam priekaišto, juk 
ji verta daug geresnės dalios. 
Toliau jis negalėjo austi min
ties, nes žmona pakeitė temą ir 
Natkal lyg nebuvę, bet vyrui 
įtempimas nepraėjo. Tą vakarą 
j's apsimetė skaitąs, nors bu
vo tiek išsiblaškęs, kad nieko 
nesuprato, o sielą krimto, en
gė niūrus nepasitenkinimas.

— Su gera doze pavydo? — 
pridėjau.

— Nemanau, — pasakotojas 
gūžtelėjo pečiais, — jis buvo 
laimingas ir ne garbėtroška, 
bet, supraskit, jig dievino žmo
ną ir nujautė, kad toji, nuolat 
susidurdama su Liucija, turės 
karčių dienų. Todėl ne be pa
grindo jis kreipėsi į Jievą siūly
damas :

— O gal mums kitur persikel
ti?

— Kam? — atsakė toji. — 
Aš didžiuojuos tavimi, tu irgi 
man neturi priekaištų ir be mū
sų pačių kaltės niekas nepastos! 
kelio į mūsų vienas kito širdis. 
Priklausydami nuo savęs, ne
turime nuo ko bėgti, ko bijoti.

— Pirmos dienos lyg ir rodė, 
kad Natkų atvykimas nepakeis 
nusistovėjusios gyvenime eigos. 
Liucija, porą kartų buvo užsu
kusi pas Jievą, pasidalino die
nos rūpesčiais, pasiteiravo kaip 
gyvenama. Natkus irgi kartą 
nosį įkišo, žadėdamas pakviesti 
pas save, ir visi santykiai tuo 
tarpu nutrūko, nes nauji gyven
tojai paskubomis kūrėsi, neturė 
darni laiko bet kokiems ryšiams.

— Toje ramioje nuotaikoje 
prabėgo mėnuo, kitas ir Natkai 
suspėjo susitvarkyti, apsidairy
ti, susipažinti. Jie greit užmez
gė santykius su miesto elitu,

Dnil. .1. Subnčiiuis atnaujintoji šv. I’Uro ir Povilo baž.n. probiterijn Eliznbetb, .T.

iššaukdami įsilinksminusiųjų jančio daikto. Tik jos rūpestin- ir buvo gesinamas, tačiau jis ru 
šypsnį. Vėliau, lyg tyčia, pritrū- gumas, švara bei meniška ran- seno kartais raudonai subligzda 
ko jiems ir kavai puodukų. Kol ka dar kiek slepia tuos trūku- mas, nes Natkai dabar, tapę 
tie pagaliau buvo sumedžioti, ki- mus, nusidėvėjimą. Jei tik jis miestelio grietinėlė, kur pajėg
ti svečiai jau kėlėsi nuo stalo, būtų buvęs kiek pasispaudęs, <jamį kurstė rūpestį, šaipyda- 
Rodėsi, viskas buvo daroma, no jei turėtų diplomą, netektų raus miesį Petraičių. Pasaulyje 
rnt įtikinti svečius, kad Petrai- ti, nedrįstų ir Natkus taip elg- yra geniai pripažinta jėga: ge- 
čiai įsiveržė neprašyti. jtis, kaip šį vakarą drįso. Jieva!
_ Matydamas tą aiškų ne-1 tvarkosi tartum nkkas ?eatsiti ---------------------------

paisymą, vyras neiškentęs čiu- k°' bet P r j. »*», antzra.0!!'s’ 
po Jievą už rankos, kviesdamas Jos S<‘ro31 slrd,s k‘ykla Pa
eiti namo, bet žmona pasiprie-,nimu ir slaPtai kaltina ų, ne ki
štam, sakydama, kad jie neturi talP' taciau ne«allma P™lt. pne 
pabrėžti šeimininkų nekultūrm- Jos.lr U* kastu™ kastl uakr'- 
go elgesio, kurio turi gėdytis lkusi sloguty.
patys Natkai. Taigi išbuvo iki j — Jieva, ar tu nemanai, kad 
galo ir, padėkoję už vaišes, jie- mum3 reiktų naujų gražesnių 
du su malonumu apleido nesve- j baldų, — paklausė staiga vyras, 
tingus namus. Liucija savo tėvų atidžiai į ją žiūrėdamas, 
nepakvietė, per prasti jai, — — Apie tai seniai svajoju ir, I
su pagieža metė vyras, — ta- prisipažįstu, taupau, po metų ki 
čiat^ Jieva, prisiglaudusi prie tų turėsime, — paprastai, nuo- 
jo peties paprašė: pamirškim, širdžiai atsakė ji.
mielas, Natkus. Neapykanta Į • Nors toje nuotaikoje gaisras
nuodija mus pačius, mums sun 
kumus krauna. Pamirškime 
juos, išmeskime iš atminties lyg 
jų nebūta.

— žodžiuose buvo toks švel- 
užmiršdami Jievą bei jos vyrą,1 nus Prašymas, tiek jėgos, kad

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA

Gili naktis. Kag gyva miega 
Gili rimtis, liūliuoja vila, 
kur ant kalvos prie juodo šilo 
vaidinasi, balta kaip sniegas

ras stalas, padėtis bei už pečių 
turima protekcija. Tai tokios 
sąjungininkės ir jėgos, prieš ku
rias tik rinktų rinktiniai atsilai
ko. Miestelio viršūnės savo dva
sioj? nebuvo titanai. Visas bu
vęs draugiškumas palengva iš
garavo ir dažnas pradėjo veng
ti Petraič'ų, pasitenkindamas 

' galvos linktelėjimu. Tačiau Nat- 
kams ir to buvo maža. Gal juos 
siutino Petraičių ramus nepai
symas įvykių, gal gražus sugy
venimas, ko taip trūko Nat- 
kams, kurie žaižaruojančiomis 
akim s valandomis galėjo rie
tis, kad ir dėl žmonos mesto 

j žvilgsnio į praeinantį nepažįs
tamą, ar šiaip dėl kurio menk
niekio. Tačiau dabar rodėsi, kad 
šioji nešvanki pora sukaupė vi
są savo energiją, norėdama au
na kinti Petraičius. Jei inteligen 
tus jie ir paveikė, tai iš jų su
silaukė, jei taip galima išsireikš
ti, tik moralinės paramos, bet 
tiems niekšams to buvo maža. 
Jie, kaip ir visi žemos moralės, 
troško brutalaus, fizinio pasis
maginimo. Tam nutarė panau
doti aplink gyvenančią varguo
menę, kurią lengvai pajungė 
savo tikslui. Taip, namų sargo 
sūnų Natkus priėmė darbininku 
į miesto savivaldybę, vieną kitą 
paslaugą padarė vienam kitam 
arti gyvenančiam ir tie, atspė- 
dami galingųjų troškimą, patai
kaudami prisidėjo pr.'e Petrai
čių ujimo. Kartą vyras rado Jie 
vą ašarose. Pasirodo sargo jau
niausias metė į ją akmenį. Kai 
jinai pasiskundė motinai, toji, 
vietoje išbarti vaką, ją pačią 
išplūdo. Nors Jieva,. matydama 
vyro įtūžimą, nesiskundė dau
giau, bet tas juto, kad nema
lonumai auga kasdien. Kažkodėl 
žmona nustojo pirkti arti esan
čioje mėsinėje, taip pat vengė 
kepyklos. Jau rimtai vyras pa
siūlė žmonai kraustytis kitur, 
bet Jieva vėl griežtai atsisakė: 

(Bus daugiau)

AUTO FINANCING
%

iTk Drovers Banks
47lh 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 fee” ; jo
kių buhalterijos išlaidų. Palyginkite šį planą su 
bet kuriuo kitu.

• 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”. Si apsauga jums nekai
nuos nei vieno cento daugiau.
Vis daugiau ir daugiau žmonių naudojasi mūsų že
mos kainos, apsaugotu planu pirkdami naujus au
tomobilius. Kodėl ne jūs?

from
discount 
per year

tačiau nustebo pajutę, kokia pa vYras spūstelėjo jos ranką pri- 
garba šie džiaugiasi žmonių tar tardamas, tačiau jis nepajėgė 
pe. I jų pras'šokėlių niekingas atsikratyti bjauraus žudančio
širdis įšliaužė pavydas ir iš- kartumo, kuris užvirė nauja jė- todėl jis tinka visiems, 
bujojo neapykanta. Jau tada «a. >m Uungus savo buto Svie- kalba bekalbėtų 
Jievą pasiekė gandai, kad Liu- sas- Anksčiau jis buvo tiek ap-
cija ją pajuokia, prikišdama vis siPratęs, kad dėmesio nekreipė 
ką, ką tik pastarosios akys pa- * kambarių apstatymą, bet da- 

“Tu vienas, vienas!” kužda vė- Todėl Jieva jo{J bar jis rodėsi skurdus, palygi-
/j“- labai nustebo, kai Natkai juos nUs su Natk^ Prabanga. Ką ji 

.1 pakvietė įkurtuvėms. Pradžioje Jaučia’ Pagalvojo Petraitis, žvilg 
Keletas č:a paduotų citatų — jie net abejojo ar priimti tą pa. tefėjęs į žmoną. Per dienas už- 

tai tik blankūs šešėliai Mykolo, kvietimą> pagaivoję nuėjo,
Vaitkaus knygos Nuošaliu Ta- j neuigaudami kviečiamųjų, ma

nydami, kad gandai yra perdė
ti.

— Natkų butas skendo pra
bangoje. Puikūs baldai, sunkiau 
s os užuolaidos, vazos lyg ekra- 

| ne žavėjo akį ir bylojo apie šei- 
Tartum negirdėdamas mano mininkų pajėgumą. Bet pagrin- 

klausimo, jis tęsė. dinis papuošalas buvo ne vien
— Vieną dieną vyras grįžo iš, medžiaginė prabanga, kiek atvy- 

darbo ir po visų įprastų linksmy; kę iš sostinės svečiai, tarp ku
rių sukosi du profesoriai, vie
nas augštas, įtakingas valdinin
kas.

Toks mažas aš, dangau, toks 
/menkas — 

kriokly šapelis, vėtroj smilga...
O debesiai padangėj renkas, 
o kęst ir vargt — dar ilga, glia... 
Ach, trokštu aš širdies guodė

jos!

ku”, kuri yra naujas įnašas į 
mūsų poezijos lobyną.

daryta tarp šitų sienų, tikriau
siai, ji pasigenda šio to gražes
nio, akiai š'rdžiai labiau vilio-

SUTEMA

(Atkelta iš 1 psl.)
lio apskrities miesto gyvento
jų tarpe. Nors ir nedidelė bu-
halterio vieta, bet žymiausios bių sode geriant arbatą Jieva> 
apskrities galvos ne tik neveng- Urtum tik dabar priaiminUBt
davo jų buto, bet stengėsi pa- prane&>: nespėsi, kag apsigyve- 
brėžti artimą ryšį. Atkakliausi no prieį mU8 puikioje vUoje. 
liežuviai sustingdavo prie jų
slenksčio. Vyras, rodėsi, mažiau 
ją gerbė ir mylėjo vesdamas, 
negu vėliau... — stabtelėjo susi
mąstęs. '

— Ir? Spėju, atėjo mėginimo 
laikas.

— Ir kuris jų suklupo?

, Ne, nemėgink, nespėsi. Gi nau
jasis apskrities inžinierius (kaip 
mes jį pavadinsime?) ponas Nat 
kus su žmona Liucija.

— Naujiena lyg replėmis grie 
bė vyrą už gerklės. Visomis pas 
tangomis susivaldė, kad nepa
rodytų gavo nuotaikos ir atidžiai

— Jei daugumas svečių links
minosi nuoširdžiai, tai Jievai su 
vyru, kuriuos dėl patogumo pa- 
vadins'me, na kad ir Petraičiais, 
teko išgerti karčią taurę. Jų pa 
vardės gulėjo pačiame stalo ga
le, tik jiedviem pritrūko kėdžių 
ir sėdėjo ant žemų taburečių, 
kvailai, juokingai atrodydami,

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 

kas kokia

Albumas Lietuva 

yra gražiausia dovana
Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė.
BROOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 dol.

AR NORITE BŪTI KUNIGAIS?
Tėvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
paa save kandidatus Į kunigus. TBval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe 
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje: 
Jie veda mokyklas; redaguoja lalkraftčlus: 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai: 
darbuokltBs po Panelės Avenčlauslos vėliava 
stokite j Tėvų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite novlclų vedBjul. Laiške pažymėkite klek 
mokslo balgBte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovia. LalSką siųskite Sėmiau paduotu 
adresu.

TIPIŠKI
PLANO

PAVYZDŽIAI DROVERS ŽEMOS KAINOS

12
Monika

lt
Monthi

24
Manthi

30
Monika11 Amount

Wontod
Monthly
Paymont

Monthly
Poymont

Monthly
Fayment

Monthly
Paymont

50% or
Lan Financad 
(4% Dltcaunl 
par Yaar)

$1000.00
1 200.00
1500.00

$ 86.66 
104.00 
130.00

$58.88
70.66
88.33

$45.00
54.00
67.50

$36.66
44.00
55.00

Morą thon
50% Financad
(5% Dltcaunl 
par Yaar)

$1000.00
1200.00
1500.00

$ 87.50 
105.00 
131.25

$59.72
71.66
89.58

$45.83
55.00
68.75

$37.50
45.00
56.25

DRMKS1O: .Kis galite finansuoti didesnes ar mažesnes
sumas pagal reikalą. (Vartotų automobilių ratas propor

cingai žemos)

Atvykite, rašykite arba telefonuokite dėl pilnesnių in
formacijų apie Drovers žemos kainos, apsaugotą, auto 
finansavimo planą... Pasiųskite kuponą:

AB NORITE BOTI BROLIUS VIENUOLIUS?
Marijonų KcngregacIJa kviečia pas save kandidatus J brolius, kurie 

dirbtų (vairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, 'raittnSae, 
bažnyčiose lr kitur. Labai pageidaujami moką kokj amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą lr sveikatą Dievui lr Panelei tven- 
Slauslal. Tapkite Broliais Marijonais. SuelraSyklte su novlcljato vedBju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovi lr užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MAR1AN MILLS 8EMINARY, 
CLARENDON HILL8, ILLINOIS

The Drovort tanki —
47lh Slraal & Aihland Avanue Fhone YArdi 7-7000
CMcago 9, lllinoii ?
Ganllamant |
Flaata tand, vilhoul oblIgaHon, Information ragardtng your naw flnanco plan |!Narna.,,,,,.............. .. ........................... ................. I plan la bvyi |
... Q NIW CAH |

□ ŪMO CAR
......................... .............................Stale....................... (ChoakOna)

^atEgT—I ir iii-ri rwtgBaoMaMMKaK3eggga«tĮrr-.TH,<.i «.
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LIETUVIŠKOJI
OKYKL.A

AMERIKOS LIETUVIU MOk/TOTU S-GOS SKYRIUS

Redaguoja — J e r. I g nat o nis, IfGSO S. Paulina St., Chicago 9, 
tel. FR 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai

Pavojingi reiškiniai

šyti lituanistinėse klasėse, vai- 
1 kai lietuviškų knygų neskaitys, 
jei tose klasėse bus permala 
skiriama laiko pasikalbėjimams 
apie naujausias lietuviškas kny
gas, Ir čia naujausios l’etuviš- 
ko3 knygos turi būti bendrai 
skaitomos, komentuojamos. Rei
kėtų skirti laiko ir konkursi
niams klausimams apie knygos 
turinį. Sakysime, mokytoja, pa
renka visą eilę klausimų iš kny
gos turinio ir bendrai raštu ar 
žodžiu duoda klasei klausimus.

Jau kuris laikas pradėjo sirg- įGeiiausiai atsakęs, laimi dova- 
ti kitos organizacijos naujos vai i knygą.

Kai mūsų dauguma persikė
lė šiapus Atlanto ir pradėjo kur
tis Amerikoje, laisvės ir plačių
jų galimybių šalyje, suskato at
kurti turėtąs'as Nepriklausomo
je Lietuvoje orgąnizacijas. Taip 
jau buvo jų pasigęsta. čia. Iš 
pradžių rinkosi gausūs būriai 
buvusiųjų vienos ar kitos orga
nizacijos narių, bet ilgainiui pra 
dėjo retėti susirinkimai ir skys
tėti narių skaič'us. Priežastys 
visiškai aiškios: nesurasta konk 
retaus datfco ir be tėvynės pa
dangės jos negali prigyti sve
tur. Kas dėjosi su kitomis orga
nizacijomis, nebuvo galima ti
kėtis atkurta jai Lietuvių Mo
kytojų sąjungai Amerikoje. Mo
kytojų s-ga rado konkretų dar
bą išeivijoje — Lituanistinio 
švietimo organizavimą. Darbas

dybos rinkimų sunkumais. Ta 
pačia liga užsikrėtė ir mokyto
jai (čia turimą galvoje tik Chi- 
cagos apygarda). Kai reikia iš
rinkti naują valdybą — kandi 
datų taip ir negalima sumedžio
ti. Kaą tik paprašomas, atsisa
kinėja, pasiteisindamas, kad dir

Pagaliau, vaikai nesidomės 
lietuviškąja knyga, jei jos bus 
rašomos suaugusiems, bet ne 
vaikams skaityti. Daugelis mū
sų lietuviškųjų knygų, skirtų 
vaikams, labiau tinka suaugu
siems skaityti, bet ne vaikams. 
Tu0 klausimu turėtų labai su-

Kazys Br&dūnas

Laimėjo Aidų literatūros 
$500 už savo veikalų ** Devynios Ba 
ladčs”, kurį išleido Lietuviškos Kny 

gos klubas

Kultūrine kronika

premiją
bąs kitose organzacijose ir tu- įdomėti mūsų vaikų literatūros 
rjs daugybę kitų pareigų. Tas autoriai-
tiesa, kad mūsų mokytojai da- į Kl. Vaikai dažnai atsikalbinė- 

lyvauja daugelyje kitų organi- ja, pasiaiškindami, kad liet'uviš- 

zacijų ir ten užima atsakingas kos knygos vaizduoja daugiau-

• Scenos veikalų konkursui, 
kurį paskelbė Lietuvių Mokyto
jų sąjunga, paskutinis terminas 
atsiųsti rankraščius yra gegu
žės 1 d.; adresas: E. Vilimaitė, 
5610 So. VVinchester Avė, Chi
cago, III.

• J. Lingio “Lietuvių liaudies 
šokiai” duoda aprašymus ir fi
gūrų braižinius tautinių šokių: 
kalvelio, kubilo, ragučių, kepu
rinės, oželio, sukčiaus, lenciū
gėlio, sadutės, mikitos, malūnė
lio. Priede — įvairių šokių nuo
traukos ir šokių gaidos. Kaina 
— $2.

• Lietuvių Rašytojų draugi

joje dabar susirašinėjimo keliu 
vyksta balsavimai — kur rinkti 
1958 — 1957 m. valdybą. Yra 
kelios galimybės: Chicaga, New 
Yorkas, Bailtimorė-Washingto- 
nas, Detroitas-Clevelandas. Ga-

1 ■ Imas dalykas, kad bus pratęs-
vesnio turinio, sakysime, kaip ta dabartinės valdybos kaden-

buvo tiriama kasant, o iškastoji 
žemė sijota keliais sietais. Di
delio ir kruopštaus darbo mate
rialinis laimėjimas buvo 120 dė
žių liekanų: puodų šukių, įvai
rių gyvulių kaulų, įrankių lieka
nų, pinigų, o augštesniuose 
sluoksniuose net agurkų ir pipi
rų sėklų ir t.t. '

Šių kasinėjimų daviniai padė
jo nustatyti, kad Gedimino kal- 

sidūrėme su kitais ligi šiol ma- ne intensyvus gyvenimas vyko 
žai kam žinomais dalykais. Dail. ^au nuo penktojo amžiaus po 
A. Valeška buvo vienas iš tų, j Kristaus. Nuo aštuntojo am- 
kurie betarpiai turėjo reikalų su , ž'aus radinių labai sumažėja, o 
1940 m. vykdytais Gedimino kai nuo dvylikto amžiaus — vėl 
ne kasinėjimais. Be to, jis turi daugėja. XIV amžius, kuriame 
H. ir V. Holubovičių 1941 m. būk tai Vilnius tik įkurtas, ra- 
išleistą knygelę “Gedimino kai- diniais neišsiskiria iš prieš tai

dail. A. Valeška skaitė paskai
tą. Iš tiesų paskaitos turinys 
ne visai atitiko paskelbtai te
mai. Žinomoji istorinė medžiaga 
apie Vilnių priešgedimininiais 
la’kais ir neduoda vilties susi
laukti bent pakenčiamai ryškaus 
vaizdo apie Vilnių Mindaugo lai 
kais. Betgi šioje paskaitoje su-

no Vilniuje 1940 m. kasinėjimų 
pranešimas”, kurios tada tebu
vo išleista berods 200 egz. Dail. 
A. Valeška yra turėjęs reikalų 
ir su kitų kasinėjimų Lietuvoje 
radimas.

pareigas, bet liūdnas reiškinys, 
kad neranda laiko savajai orga
nizacijai. Mokytojų sąjunga už
sibrėžusi tokį svarbų darbą -- 
lituanistinių klasių bei pamokų 
organizavimą, užma vieną iš 
svarbiausiųjų postų lietuvybės

pradėtas ir vykdomas. Visuome- 'išlaikymo bare. Todėl kolegos
nėję rastas didelis pritarimas. 
Ir senieji ateiviai pamaži jun
giasi į šį darbą. Net trečiosios 
kartos Amerikos lietuvių vaikai 
pradeda lankyti lituanistines pa
mokas.

mokytojai turėtų perkainuoti 
savo pareigas k tose organiza 
cijose ir didesnę darbo normą 
skirti savajai Mokytojų s-gai. 
kad nesušlubuotų pradėtas ir

šia ka'imo ir ganyklų vaikų gy

venimą, kurio jie nepažįsta, ne

supranta ir todėl jiems esą ne

įdomu skaityti. Kaip aš galėčiau 

vaikams išaiškinti, kad ir tokios 

knygos naudingos skaityti?

Ats. Labai paprastai. Ameri
kos vaikai ar pažįsta ir supran
ta, sakysime, Šveicarijos vaikų 
ir žmonių gyvenimą, o kaip jie 
skaito ir domisi knygomis iš 
Šveicarijos žmonių ir vaikų gy-

vykdomas mūsų jaunimo litua- 
Pastaruoju metu pradėjo j cistinis švietimas, 

reikšti ir Mokytojų sąjungoje' Taip pat pavojingame taške'dėmėtų knygų, kurios vaizdavo 
išretėjimas. Retėja susirinkimai,, radosi ir Mokytojų s-gos Jauni-i Amerikos žmonių gyvenmą! Iš
retėja ir susirinkimų dalyvių1 
skaičius. Paskutiniajame ALMS 
Chicagos apygardos metiniame 
susirinkime 1956 m. kovo 25 d. 
dalyvavo truputį daugiau kaip 
penktadal's s-gai priklausančių

mo teatras. Metiniame praneši
me paaiškėjo, kad Jaunimo te
atras duoda S-gai didelius nuos
tolius. Įsigilinus į padėtį ir su
sipažinus su teatro provizoriš
kai daromomis, apyskaitomis, iš

narių. Metiniam susirinkimui ryškėja labai liūdnas reiškinys.
tikrai mažoka. Turint galvoje, 
kad šiuo metu Chicagos apygar
dos valdyba eina kartu ir cent-
ro v-bo3 pareigas, mokytojų ne- tos pakeliamos ir nenuostolin- 
sidomėjimas tikrai nedovanoti-1 gos. Daug kalbama apie patrio- 
nas. Pagrindinė to nesidomėjimo ■ tizmą, pareigas pavergta jai tė- 
priežastis yra ta — dienotvar- vynei, garsiai deklamuojama a- 
kėje buvo įrašyta naujos valdy-1 pie pasiaukojimą savo tautai, 
bos rinkimai. 1 bet čia mes to nematome.

ir po to buvusių laikų.
Paskaitą rengė Vilniaus Kraš 

to Lietuvių sąjunga. Savo na
rius, daugiau šimto, pakvietė 
raštu, visuomenę informavo ir 
keliskart spaudoje pakvietimą 
skelbė. Ir nesusirinko nei tris
dešimties žmonių.

Noriu kreiptis į tuos Chica
gos lietuvius, kurie save laiko 
kultūrininkais: jei šie dalykai 
Tamstoms neįdomūs, tai kuo gi 
domitės? — J. Kreivėnas

Taigi, šioje paskaitoje sužino
jome, kad 1940 m. Vilniuje Ge
dimino kalne buvo pasirinkta 
95 kv. metrai ploto ir ištirta li-

_ , gi žmonių niekuomet nejudintos
• V. Varnienas paruosto prak via0 7 metrus ,io eia

^k?..™d,°,vo.4“min?kėms dalyvavo visa eilė specialistų. 
Didžioji Virėja — išleista ant------ ---------------- - --------------

ra laida (p'rmoji pasirodė 1935
m. Klaipėdoje). Knyga turi 792
puslapiu (kainuoja $6). Išleido1 APSIVEDIMO TIKSLU noriu su
Vaiva (gaunama ir Drauge).! Prašinėti su panelėms ir našlėms
Knygoje duodama 3242 receptai I į“^°Son,s), j Uk katalik*m> . . r Runos mėgti} gerą gyvenimą. Rasy-
įvainems patiekalams, gėri- ’ '
mams ir t.t. Pradžioje — Kele
tas patarimų kiek reikia mais
to šeimai, kokios yra mėsos rū
šys, kaip pažinti gerą mėsą, 
bendros taisyklės kaip paruošti 
įvairius produktus, paduodamos 
lentelės, kurios rodo įvairių 
maisto produktų sudėtį. Priede 
duodamas sąrašas ką duoti kiek 
vienai dienai įvairių mėnesių 
dienoms pokyliams, šeim'ni- 
niams pietums, ką vaikams, 
kaip ruošti vegetariškus pietus.

St. Dž'ugo “Kiškučio vardinės” 
ir “Keturi valdovai” teiktinos 
jaunesn’o amžiaus vaikams, o 
kaip V. Pietario “Algimantas” 
— vyresniojo amžiaus vaikams. 
Jei mes nesilaikysime jokio nuo
seklumo ir vaikams bruksime 
bet kokią knygą be parinkimo, 
galime pakenkti lietuviškajai 
knygai — per sunkiomis ir per 
lengvomis knygomis vaikai bo
dėsis. Be to, reikia šiek tiek de-

cija — Chicagoje; jai sėkmingai 
vadovauja pirm. B. Babrauskas.

DĖMESIO!

rintis ir prie skaitytojo pamė- 
venimo. Ir mes kaip augome, ar igimo: sakysime berniukai labiau 
pažinome Amerikos gamtą ir mėgsta prozinius dalykus, o mer 
žmonių gyvenimą? O ar neskai- gaitės poetinius, lyriką.

viso negalima tenkintis vien tik 
savo aplinkos vaizduojančiomis 
knygomis, reikia pasižvalgyti ir 
plačiau. Knygos išveda ska'.ty- Į
toją į platų pasaulį, praplečia perkraustymus ir pervežimu* 

mintiratį, supažindina su įvairių Į į tolimų ir artimų atstumų, 

kraštų gamta ir žmonėmis. Mū

M O V I N G
BENIULIS atlieka įvairiu*

damos laiškus prašome pažymėti am- Į 
žiij ir užsiėmimą. Turtas nesvarbu, J 
pinigų netruks. T. J., 7215 S. Sac- 
ramento Avė., Chicago 29, III.

TELEVIZIJOS
>r Radto Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
ML RIMKUS, 4517 S. Sawyer St. 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3087

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 
AUGUST SALDUKAS Prezidento*didžiausios pastatymams išlai- s9 jaunimas, kuris augo už Lie- 

dos — kviestiesiems talkon ak-1 tuvos ribų, tuo labiau turi do- 
toriams ir režisoriams, visos ki-į tomis knygomis, kur.os

vaizduoja jų tėvų išgyventąją 
aplinkumą. Lietuviškos knygos 
geriausia pavaizduoja Lietuvos

TeL BĮ 7-7075 arba 
-RE 7-9842

• Vilnius Mindaugo ir vėles
niais laikais. Ša tema š. m. ba- ■ 
landžio 7 Lietuvių auditorijoje I

KAS DARYTI?
Kl. Kas daryti, kad vaikai bo

disi lietuviškąja knyga. Sako, 

jos neįdomios, nesuprantamai 

parašytos!

Ats. Čia yra daugiau negu ne
susipratimas. Tiesa, vaikas kai- 
kada mėgsta daryti savo spren
dimą — nepatinka, — nepaskai
tęs knygos nė puslapio, bet tai 
dar nereiškia, kad jis visiškai 
nesidomėtų lietuviškąja knyga. 
Lygiai tiek tiek pat vaikas do
misi ir lietuviškąja knyga, kaip 
ir kitomis knygomis, t'k reikia 
šį jo domėjimąsi sužadinti, pas
katinti ir nuolato3 palaikyti. 
Šiuo klausimu privalo domėtis 
pirmiausia vaikų tėvai, toliau — 
mokytojai ir pagaliau patys kny 
gų autoriai.

Pirmiausia reikia įsidėmėti, 
kad vaikai daug pasisavina iš 
tėvų. Jei tėvai abejingi savajai 
knygai, jei vaikas nemato tėvo 
lentynoje lietuviškų knygų ir 
niekad negirdi tėvų pasikalbė
jimų apie lietuvišką knygą, ta'
Ii r vaiko dėmesys nukrypsta1 
svetimajai knygai. Šė moje nau-į 
jausies lietuviškos knygos pa
sirodymas turi būti gyvai disku
tuojamas, svarstomas klausi
mas, kaip ją įsigyti, kokias iš
laidas sumažinti, kad liktų su- 
taupų knygai, o ją nupirkus, ne-i 
padėti į lentyną, bet varžytis, 
kas pirma perskaitys, atskiras]

kup dingo mano knyga, kurios 
nebaigiati skaityti? Jei knygos 
nepasiges niekuomet tėvai, ne
pasiges jos ir vaikai.

Iš kitos pusės, veltui tėvai dės 
kaštą ir pastangas vaikus išmo
kyti lietuviškai skaityti ir ra-

gamtą ir žmonių gyvenimą, to
dėl jų skaitymas yra būtinas 
mūsų vaikams.

Kl. Kokios knygos patartinos 

vaikams skaityti?

Ats. Mūsų vaiku literatūra 
yra negausi ir pedagoginiu at
žvilgiu beveik visos skaitytinos, 
su mažomis išimtimis. Mūsų au
toriai iš knygų sau pragyven mo 
nekuria, tad ir nepasiduoda pi
giam šlamštui. Bet metodologi
niu požiūriu knygų skaitymas 
turėtų būti koreguojamas. Leng-

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

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

i

1
New Issue

MIA NINA
MINING CORPORATION

(A Colorado Corporation)
Offering 1,196,000 Shares

Non-Assessable Common Stock—(Par Value 5c)
OFFERING PRICE: 25c Per Share

The Corporation iš engaged in the business of cxploring for 
uranium, vanadium and other minerals.
The Corporation owns 44 ui.patented mining claims iocated in 

Coconino Coiintv. Arizona, and Piutc County 
Utah. In addition to the above claims, the Cor 
poration owns a Stale Mineral Lease compris 
ing 160 aeres in San Juan County, Lisbon Vai- 
Icy, Utah.
An Offering Circular may be oblained from

FIRST SECURITIES OF DENVER
507 Univanily Bldg.

AComa 2-8981 Denver 2, Colorado

FIRST SECURITIES OF DENVER
507 Universily Building. Deni. A
Denver 2. Colorado licpt. I>.
Please send me an Ollering Circulur rcluting to Mia Nina 
Minirg Corporation Common Stock.
NAME ................................ .............................................

Please Print
ADDLESS ................................................................................
JITY ............................................................ STATE

ištraukas garsiai skaityti ir jas »»lllllllllllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHllll(llllllllllllliii
komentuoti. Naujausioji knyga' 
turi eiti iš rankų į rankas šei
moje. Kai motina, susijaudinusi, I 
klausinėja, kur dingo jos karo-: 
liai ar broškelė nuo komodos, 
vaikas supranta, kad jai tai y- 
ra labai brangus dalykaH ir jis 
pradeda įvertinti juos, bet ar 
paklausia kada nors motina,

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas dariais. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. L1TUAN1CA AVĖ., CHJCAUO, ILL.

Telefonas — FKonlicr 6-1382
lHIII!liill!HIĮ>llfllllllllllllll|||||||||IU||||||||||||||||||||||||||||||Hi|||||||||||||||||tf||||||(f

Pradėkit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAIT!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
U gabalų — tiktai už $169.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
23(0 (VEST ROOSEVELT ROAD T.L SEoto, S.«1J

FeUz Raudonis, sav. Ir menadžeria 
KrautuvN atidaryta sekma dieniais nuo 11 Iki 4:10.

I’iiiiiiid., antrai!., pink tad. ir 
feeštad. 'J vai. ryto iki 4:30 p.p.

Treviad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

__
SEGHETTI TRAVEL BUREAU

2491 So. Oakley A venue Tol. Y Ardo 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GKL2KEL1AIS, 
AUTOBUSAIS IK LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

Jr

B UICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

NARIAI UETUVUJ TAtiP, IR SK0UN1M0
B-VIŲ LTGOtt KUKKJSa

Kiekvieno Santaupos Apdrausto* Iki $10,000.00 
i 0

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
_________ Lengvomis Sąlygosite

CHICAGO i SAVINGS t LOAN ASSN.
6234 S. Weslem flve._______ Chicago 36. Iii.

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 4701 Si. ' Chicago 32, HL

OISTRICT SAVINGS 0 LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8. III

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct„ Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago B, Ui.

Sostas kskmuj^
15 TOLI IR ARTI 

NAUJI (HOSU THOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYK (BANK/A! 
!ISU MSNJ AATNUMAS - PIGUS IR SĄtPUNGAS PATARNAV/JfAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIUoek 9-9209

—i—
-.■jpt**
-4-



Šeštadienis, balandžio 14, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n

-y- 1
b . . _ „I, . -j pašto ženkluose (iškarpa). 70 pf. — Raffaelio riniams — skaito prof. Z. Ivins-

Lietuviu Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONES SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISA TAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS '■

į Santi da Urbino “Sikstinos Ma
dona” (Dievo Motina su šven-

Į taisiais — iškarpa). Be to, dar
, . . ™ , .J išleista 6 p. ženklų serija Fried-,------- -— , -------------------------

Visas kultur.ngasis pasaulis EI. Greco paveikslu Šventoji E ,suį bti u820 kusį Lietuvos Kataliku Veikimo
šiemet mini 200 metų sukaktį, Šeima . Pats originalas šiuo  1395) įr 10 pf ženklas si
kai gimė žinomasis austrų kom- metu kabo Prado mažėjuje Ma- G iUįJ AgricoĮa atvaizdu (ti 
pozitorius Wolfgang Amadeus, dride. - Taip pat išleistas 15, kfojį pavardė Georg Bauer,

ANT. BERNOTAS, Waterbury, Uoun.

kio išleistą studiją apie Šv. Ka
zimierą, o taipgi skaito ir du 
tomu turintį ve kalą ‘‘Kražių 
skerdynės”, savu laiku susilau-

centro premijos. Iš naujųjų dail. 
A. Varno kūrinių — įspūdingas

, , ,, ___ j- r______ ___ o _____ . aliejumi pieštas Jefferson Port
! ““art. ?aZ1.S° H90-155S). AgricoĮa buvo vo- įlankos vaizdas, kuliam dar bus

kiečių geologas ir mineralogas sukurta antra dalis ir tiedu pa- 
ir yra žinomas kaip mineralogi- veikslai bus pagal bendrą min- 
jos mokslo įkūrėjas. tį: ‘‘Dievas nenustojo kūręs že

mės.

T***
. •> y✓>* į /$.•

MJF

J

te' - «♦
s Inspired by the simple charm and functional utility 

of modern day living, this grouping by MASTER- 
CRAFT will truly be a room-arranger’s delight. See 
it m a color assortment as varied as the rainbovv.

1 kūriniai visiems plačiai žinomi cento Ferrero atvaizdu (1350 
ir kiekviename rimtesniame 1419). Ferreras buvo garsus
koncerte pildomi. Kaikurios pamokslininkas ir stebuklada-
valstybės, norėdamos pagerbti
Mozartą, išleido specialius paš
to ženklus. Tokius ženklus jau 
išleido:

1. AUSTRIJA — 2,40 šilin
gų ženklą su Mozarto atvaizdu.
Piešiniui panaudotas nebaig
tas Mozarto atvaizdas, pieštas 
jo švogerio Josef Lange.

2. V. VOKIETIJA — 10 pfe- 
nigių ženklą. Ženklo piešinyje 
matome senovinį klavikordą, 
kokiuo grieždavo ir Mozartas; 
išilgai ženklą dvi gaidų eilutės, 
rašytos paties Mozarto.

3. R. VOKIETIJA — 10 ir 
20 pf. ženklus su skirtingais 
Mozarto atvaizdais.

Be to, dar šios valstybės iš
leido įdomesnius pašto ženk
lus:

ANGLIJA, kaip jau įprasta, 
savo pašto ženkluose vaizduo
ja tik karalius ir karalienes.
Tik labai retom:s progomis iš
leidžia kitokių ženklų. Savo 
krašto garsiųjų žmonių pašto 
ženklais iš viso nepagerbia.
Taip pat niekada nerašo savo 
krašto pavadinimo: atseit, kiek-

ris. Paveikslo originalas kabo 
šv. Stepono bažnyčioje Vaienci- 
joje.

IZRAELIS žinomajam moks-'
KRONIKA

• Prof. Adomas Vainas, nors 
lininkui ir matematikui Albert tebes+gdamas ir negalėdamas 
Einstein (1879—1955) pagerbs pasikelti iš lovos, • neužmiršta 
ti išleido 350 prutta pašo žen- savo kultūrinių užsimojimų. Tę-TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 

klą. Ženklo piešinyje matome šia nuo anksčiau pradėtą rinki- yj|^ pas mtlS pykdami gaUSlf

1

Einšteino atvaizdą ir jo formu
lę E=mc".

TURKIJA — muzulmonų 
kraštas — vėl padarė gražų 
mostą, pagerbdama krikščionių 
šventąjį. Praeitų Kalėdų proga 
buvo išleistas 65 kurrus žen
klas pagerbti vyskupą šv. Mi
kalojų, gimusį ir gyvenusį IV 
šimtm. dabartinės Turkijos te
ritorijoje. Ženklo piešinyje ma
tome senovinę šv. Mikalojaus 
bažnyčią, esančią Demre mies
te, senovėje vadintame Myra.' 
Virš bažnyčios iškilęs baltas 1 
šventojo škicas. Šv. Mikalojus 
yra vaikų ir jūreivių, taip pat 
Rusijos patronas. I jo vardo 
Saint Nicolas ilgainiui Ameriko
je buvo pasidarytas “Santa 
Claus” vardas. — Taip pat iš
leista 4 ženklų serija paminėji

mą medžiagos lietuviškų pavar
džių žodynui, ir jau turi karto
teką su maždaug 2,000 lapelių. 
Planuoja Šv. P. Marijos Gimimo 
parap jo
veikslus — triptiką šalutinio

• Nemokamai 3-jų mtn. pilną garan
tiją. — darbas Ir dalys.

# Nemokamai vidaus anteną Ir Insta
liavimas.

, - ... . • Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos uinaujai bažnyčiai pa-1 jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da- 
altoriaus pusėje, kur būtų pa- iy8 ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS UIETUV1SKA8vaizduotas šv. Kaz:mieras, Kra
žiuose beginantieji bažnyčią lie
tuviai ir religinis momentas 
tarp lietuvių kalinių Sibiro pri
verčiamųjų darbų stovykloje. 
Rinkdamas medžiagą tiems kū-

PATARNAVIMAS

jFrank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELI8

vienas pats turi tai žinoti. Da- mui X Bizantinio meno kongre-i

Duoną Ir {vairias skoningas 
bulkutcs kepa

SVEČIŲ KAMBARIO BALDUS
jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 

firmų: Karpau, Simons, PuLman, Northome Master eraft, Union, Flextile, Sky-
iine ir daug kitų. Dviejų dalių setai nuo ............. ...................................... $150.00 iki $500.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Amerikos ir Europos stilių, raudonmedžio rie šuto, vyšnios, kadugio, klevo, ąžuolo, 

skirpsto ir kitų medžių.
5 dalių riešuto medžio miegamieji su Silver šlifuotu veidrodžiu parduodamas visur* 

virš $200 pas mus tiktai .......................................................................................................... $149.00
5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskiro ,m lovom, Brazilijos raudonmedžio

parduodami virš $500.00 pas mus tiktai ............................................................................ $350.00
r- '

+ TELEVIZIJOS APARATAI:V. t Ji.-'’’ •.
Geriausių Amerikos Fabrikų: Dūmon t, Zeiiith, RCA, Admirai, Sylvania, Motorola, 

YVestinghausc, General Electric, ir daug kit ų — Traveler 21 inčo puikus mahago- 
ni Kabinetas ant žemės pastatomas, juodu stiklu parduodamas $269.00 pas mus 
tiktai ................................. .....................................................’..................................................... $175.00

17 inčų mahagoni Kabinetu stalo modelis tik..................................................................... $ 99.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, AIR UONDIT1ON:
šaldytuvai: VVestinghause, Admirai, Norgc, General Electric, Kelvinator 8 Uub. nuo $175.00 
Pečiai, Orown, Universal, Maytag ir daug kitų. 36 inčų nedūžtamu parcelanu par

duodami po $150.00, pas mus tiktai...................................................................................... $129.00
Air Conditioning apšaldymui viso buto, stumdo mi iš vieno kambario į kitą, pirmą

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai............................................................................ $299.00

MATRACAI:
Vatiniai, spyruokliniai, ar pagal medicinos daktarų receptus. Svečių kambarių 

lempos nėra mums konkurentų nei skonio nei kokybės atžvilgiu. Kavos staliu-
' kai: Amerikos ir Europos fabrikų: Puikiausi staliukai nedegamu viršumi rau-
| donmedžio, riešuto ar ąžuolo medžio tiktai......... ............................................... $15 — $ 29.00
** Telefonui staliukai pigesni ..»........................................................................ ............................. $ 2.50

Kavos staliukai ąžuolo, ar riešuto ................ ............................................................................ $ 6.50
9x12 linoleum įvairiausių spalvų ............. . ............................................................................. .. $ 5.50

KILIMAI:
įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip BI gelow, Alexandcr Smith, Magee ir ki

tų. Vilnoniai 9x12 nuo ............................................................................................... $39 — $150.60
Virtuvėn stalai: Formica viršumi su 4 puikiom kedėm parduodami $69.00 pas mus $ 39.00 
7 dalių Chromo stalai parduodami po $130 pas mus ......................................................... $ 99.00

1 KNYGOM SPINTOS IR RAŠOMIEJI STALAI:
Knygom spintos su stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.00 pas 

mus tiktai ....................................................................................... .............................................. $ 29.00
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar raudonmedžio su stiklo durim parduodamos

$69.00 pas mus tik ..................................................................................... .............................. $ 39.00
Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdomam durim, europietiško skonio tiktai... $ 75.00 
Visos prekės be sugadinimų, brokų, naujausio stiliaus.
Kainos be užprašymo, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Kampanijom 
Išmokėjimui iki 36 mėnesių ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, Ine.

so, įvykusio Turkijoje. Ženk-r 
luose matome senovinę sieną, Į 
obeliskus ir mečetę, gyventojų į 
surašymo lentą ir šv. Sofijos 
soborą Istambule.

R. VOKIETIJA išleido porą 
tikrai įdomių pašto ženklų se
rijų. Pirmoji setija — iš dalies 
ar visiškai per karą sugriauti 
R. Vokietijos žymieji pastatai.

bar Anglija leidžia naują p. 
ženklų seriją su karalienės Elz
bietos II atvaizdais. Keturios

J K

augščlausios vertybės be kara
lienės atvaizdo turi dar ir žy
miausių Anglijos pilių paveiks
lus. Juose matome: 2 šil. 6 
pensų ženkle — XII šimtmečio 
normanų statytą pilį Carrick- 
fergus, esančią netoli Belfasto,

Į š. Airijoj. 5 šil. ženkle _ 5 pfenigių ženkle-— Magdėbur 
Į Caernarvon pilį Welse, statytą1 8° katedra. 10 pf. — vokiečių 
| 1284 m. 10 šil. ženkle — Edin- operos rūmai Berlyne. 15 pf. — 
burgho pilį. 1 svaro ženkle — senoji Leipzigo miesto rotušė, 
karališkąją Windsoro pilį. 20 pf. — Berlyno nuėsto rotu- 

V. BERLYNAS, 25 metų su-i 30 pf. — Erfurto katedra. 
Į kakčiai paminėti nuo Berlyno 40 pf. — Zvvingerio rūmai Dres- 
vyskupijos įsteigimo, išleido 31 dene. Antroji serija — žymių- 
p. ženklų seriją su primokė ji- JO dailininkų paveikslų kopijos, 
mais labdarybės tikslams. 7 + 3 P^- Albrecht Diuterio

Į pf. ženkle matome Bambergo Jaunuolio atvaizdas . 10 pf. 
i vyskupo šv. Ottono statulą Jcan-Etienne L’.otard Šokola- 

(1062—1139). 10 + 5 pf. ženkle do padavėja”.
yra kunigaikštienės šv. Jadvy- 45 pf
gos — Hedvig statula (1174— 
1243). Ji Saksonijoje yra įkū
rusi ir globojusi daug vienuo
lynų, iš kurių garsus Trebni- 
tzo mieste. 20+10 pf. ženkle 
yra senovinė apaštalo šv. Pet
ro statula, dabar esanti Bran
denburgo katedroje.

ČEKOSLOVAKIJA išleido 4 
p. ženklų seriją su žinomų pa 
saulinių rašytojų atvaizdais. 36 
halerų ženkle yra danų pasa
kų rašytojas Haas Christian 
Anderscn (1805—1875). 40 h 
ženkle — vokiečių poetas ir 
dramaturgas Fricdrich von 
Schlller (1759—1805). 60 h. 
ženkle — amerikiečių poetas ir 
rašytojas Walt Whitman (1819 
—1892). Visiems šiems rašyto
jams suėjo kokios nors sukak
tys — nuo gimimo, mirimo ar
ba svarbesnio veikalo išleidimo 
(VVhitman “Lcaves of Grass”, 
1855).

DANIJA išleido 30 oere 
ženklą su filosofo ir teologo 
Soeren Kicrkegaard atvaizdu 
(1813—1855). Kicrkegaard pla
čiai žinomas ir už Danijos ribų 
ir yra vienas iš filosofinės sro
vės — egzistencializmo kūrėjų.

ISPANIJA Kalėdų proga iš
leido 80 centavų ženklą su dail.

Kreipkitės į prekybos Vedėją

5222-24-26 So. Ilalstcd St. Tcl. - Vlctory 2-4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitome taksų. Pirmad., ketvirtad. 9—9:30. 

Kitom dienom 9—6 v.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STIDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, wav.
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

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.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WQES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
SEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

PIRMADIENN1O vak. nuo 7—8 v. 
SURAD. 8:30—9:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kll.
Ctalcago 29, .11. HEmlock 4-2418

7121 8o ROCKWELL ST.

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
_ Sav Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumliiatorius, padangas ir kL automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namg tek WAIbrook 5-5934jįF. ■■ 4T—T— JS... ; = m
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JONAS GRADINSKAS
Bernardino Pintu 

ricchio “Berniuko atvaizdas”. 
20 pf. — Harmenez Rcmtųandl 
van Ryn “Autoportretas su Sa- 
skia”. 40 pf. — Jan Vermeer 
van Delft “Mergaitė su laišku” į

NAUJAUSI VOKIŠKI ULTRA Hl-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEV1SION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier*6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100'į

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams

+ -+-

V •-'+

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 meti) 
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 bendroves 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 daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 47th Street LAfayette 3-1083
B. lt. I,lctkicwlcz, |>rcs.; E. lt. IMcikcuicji, sekr. ir tulvokalas

Mokume ankšliiH iltvIdciKlun. K>'Aluo.|ame ('■rkiiiH. Parduodn.rn>' 
\r lAperkftine valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui.
Vl lliĄltVIil I E H.ySKAII^ hIAMHEN. APDRAUSTA IKI 910,000

DaRRO VALANDOS: pirmad. ir kotv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
antradlen) Ir penktadieni nuo 9 iki 6; trečiadieni uždarytu,t 
o SeAtadlenials nuo 9 valandos iki vidudienio.

»y--
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Nežinomojo leidėjo atsakymas
Dėl M. Biržiškos "Senasis Vilniaus universitetas"

.1. GLIAUDĄ, I»fi Angeles, Calif.

Kultūros fondo valdybos asmenų, praplinta dabartim 
narys B. Babrauskas “Lietu-Į Galbūt ir gerokai sunkus sa- 
vių Dienose” parašė: “Litua-1 kinys, bet išsamumo jau ne-
nistinlų mokslo veikalų per 
metus pasirodo vienas ar du, 
nors lituanistų mokslininkų 
turime keliasdešimt. Jei jų 
veikalų niekas neleis, dauge
lis mūsų mokslininkų vertin
gas ir tautai reikalingas žinias 
nusineš j kapus...”

Teisingai pasakyta. Ar tik 
nebus vertingiausia, tad ir 
kuo skub'ausia viešumon leis
tina medžiaga, mūsų lituanis
tu darbai, šios dienos dailioji 
•aštija yra tik vienas iš dau- 

•’e’io mūsų šakotos ir senos 
kultūros aps'reiškimų. Tai 
’vg ir šios .vasaros sužaliavę 
lapai ir pražydę žiedai ant 
mūsų tautos amž’nojo medžio. 
Šaknys, podirvio syvai, iš kur 
sunkiasi į medį gyvybinės sul
tys yra mūsų praeities kultū
ra, mūsų protėvių siekiai, ide
alai, laimėjimai. Nežinion pa- 
neduodanti medžiui pilnų jė
gų, stipraus veržimosi j pa
dangę.

Mes visad 
čiame savo 
sentįmentus

trūksta. Pvzk aptarnaluda- 
mas platųjį buvusios Didžio
sios (Lietuvos kunigaikštijos 

plotą ir labiausiai jo bajorų 
sluogsnius, universitetas gavo 
įvairiatautę lietuvių, gudų ir 
iš dalies lenkų (ypač Valui- 
nės ar tPadalės) ukrainiečių 
auditorija, bet jau nuo Edu
kacinės komisijos laikų išėju-

nuo akademijos steigimo iki lie
tuviškojo Vilniaus universiteto 
atgaivinimo 1940 metais; net to 
universiteto vargai po nacių 
okupacine letena. 500 vardų, 
kurie atskirai suminėti pavar
džių rodyklėje; 63 šaltiniai, tam 
veikalui parašyti...

Bendrasis veikalo įspūdis kel
te nukelia skaitytoją į tą mūsų 
istorijos laikotarpį, kuris mums 
taip mažai žinomas (Vilniaus 
akademijos pradžia), į ano me
to Lietuvą, stovėjusią tos aka
demijos, vėliau universiteto še
šėlyje... Veikalas nutįsta iki 
mūsų gyvenimo meto. Acade- ! 
mia et Universitas Vilnensis, • 
vėliau Imperatoria Universitas

Žirgai, kurie dundėjo istorijos 

puslapiuose
Per trumpą Nepriklausomy

bės metą nesuskubta grąžinti 
dabartin studijomis mūsų įvai
rių mokslo įstaigų praeitį (pvz. 
Kražių kolegiją), kurios buvo 
Lietuvos kultūros židiniais ir 
židinėliais. Ir, kartais, karčiai 
kaltiname savo rašytoją, pa
mirkusį netolimą praeitį, tesi- 
tenkinantį tik akyvaizdžia da
bartimi. Kartu su eiliniu pilie
čiu, kalbėdami apie Lietuvos 
praeitį, tuoj prisimenam kuni
gaikščius ir jų žirgus, kurie 
dundėjo istorijos puslapiuose. 
Kaka gi, kada atkasime iš už-

sią tik lenkišką mokyklą, _ tik, Vilnensis — yra galva ant Lie
tuvos nugarkaulio. Tų puošniai 
skambančių vardų, mokslo ins
titucijų natūralinė atrama yra t 
Lietuva. Rasti nesuklastotą ry-' 
šį tų mokslo institucijų, nuo še
šioliktojo amžiaus sū tuo lietu-

gan vūenalypę lenkų .kultūros 
prasmę ir susijusią su 3-čio- 
slos gegužės konstitucijos, 
Kosciuškos sukilimo, legioni- 
nės Napoleono epopėjos įtako
mis ir šiaip bendromis netoli-

AKORDEONO PAMOKOS
Derinimas ir Taisymas

jautėm ir jau- 
praeičiai šiltus 
ir branginame 

tamprius ryšius su ja. Mūsų 
kultūros istorijoje visad bu
vo domėjimasis praeitimi. Bet 
domėjimasis praeitimi tai nėra 
tik istorinių romanų parašy
mas. Žiauri mūsų rašytojo 
dalia neleido jam skirti 'savo 
jėgų ir laiko praeities studi
joms ,o be tų studijų koks gi 
bus istorinio žanro veikalas! 
Istorinio žanro veikalų turime 
todėl mažai. “Iš praeities ta
vo sūnūs te stiprybę semia” 
— bent mūsų beletristikoje, 
skurdokai teįvykdyta.

Ir tai todėl, kad neperdaug 
turime po ranka mūsų litua
nistų, per stropias ir 100% 
lietuvio moksfininko studijinę 

prizmę perkoštų, mūsų praei
ties nagrinėjimų. Vienas iš 
tokių veikalų šiomis dienomis 
pasirodė mūsų knygų rinkoje. 
Tai “Nidos” išleistas “Senasis 
Vilniaus universitetas”.

Įdomi veikalo istorija

Tas prof. M. Biržiškos vei
kalas turi savo įdomią istori
ją. Jo pirmasis leidimas pasi
rodė Vilniuje 1942 metais. Bet 
norint išvengti tuo metu siau- 
tusios nacių okupantų cenzū
ros, leįdlnyje buvo įrašyta 
1940 metų data. Tad istorinis 
veikalas, kalambūriškai nu
šnekėjus, turi savo istoriją. 
Juo labiau, kad autorius, jieš- 
kodamas k&dėjo, 1954 imti 
liepos 7 d. net per “Draugą” 
šaukėsi «“ne2įnomojo( leidėjo”, 
prašydamas talkos tai knygai 
išleisti. Garbė “Nidai” už at- 
nil epimą į tą šauksmą.

Minėdami čia tos knygos 
pasirodymo faktą, nevertina
me jos profea:ninko istoriko 
vtuanisto požiūriu. Tai kom
petentingų kritkų darbas. Tik 
džiaugiamės kad, va, net 2500 
tiražu, "Senasis Vilniaus uni
versitetas” prabylo į mus iš 
naujo tremties gyvenime. 

Vardų ir veikalų atranka

178 puslapių knyga, kaip 
nusako autorius, yra “vardų 
ir veikalų atranka”. Vilniaus 
universiteto (istorija, atpasa- į 
kotą tuo specifiniu “biržiški- 
niu” stilium, kuris, rodos, jau 
lyg neatskiriamas nuo mūsų 
Vilniaus universiteto laikotar
pio studijų (Tik prisiminkim 
jo Lietuvių literatūrą Vilniaus 
universiteto metu” ir daugy-1 
bę jo rašinių abiejose mūsų 
enciklopedijose). Tas jo rašy
mo būdas sugeba viename sa
kinyje išreikšti žymiai dau
giau, kaip kad sektųsi kitam. 
Dėstoma sąvoka dažnai remia
si praeitimi, nusako buvusius 
prieš tai vyksmus, įtraukia, 
atmintin daugiau reiškinių ir

mos praeities tradicijomis, jų višku nugarkauliu, ir tuo paro 
dyti istorinius faktus jų tikro
je šviesoje, gali tiktai lietuvis 
mokslininkas. Intutyviai jis įž
velgia tuosna klausimuosna gi
liau už mokslininką atėjūną ar 
kitatautį. Toks pat santykis su 
ta praeitimi bus ir dailioje raš
tijoje. Ano meto bajorijos te
momis šviežiai prašneko Nepri
klausomoje Lietuvoje rašyto
jas Neveravičius. Čia, už Lie
tu vog sienų — P. Jurkus — vie
no auksino istoriją skyrę tai 
Vilniaus gyvenimo akimirkai, 
kad Vilniaus gatvėmis vaikščio
jo Vilniaus akademijos auklė
tiniai...

Mykolas Biržiška

gyvais prisiminimais ir išgy
venimais (pusi. 41). Arba ki
tas sakinys: Cartoriskiui gy
vus ii apygardos globėjų pasi
traukti ir trumpai (1823 — 
18Ž4 m.), atsitiktinai ta® pa
reigas ėjus nereikšmingam, 
be to, užsienyje tebesančiam 
prancūzų emigrantui • Jonuli 
Liavaliui, nuo 1824 m. rudens 
ligi universitetą uždarant glo
bėju buvo filomatų bei filare
tų bylos likvidatorius, ■ gabus 
ir apsišvietęs ištvirkėlis, Stro- 
ganovo sūnus, senatorius Mi-

PAINTED DESERT 
HAS RESUMED WARK 
AT URANIUM MINĖS

Spokane, Wash. — Painted Deeert 
Uranium & Oil Co., W. M. Frede- 
rieks, secretary - treasurer, Peyton 

kalojus Novosilcebas (1782— Bld^’ has resumed exploratorv work
iooo _  v ... ... . 'after a winter shutdown, due to se-1838 m.), universiteto pneziu- vore weather conditions. The Com- 
rai padedamas ir taip pat ne- Ipany has extensive holdingą in the
svaraus paskutiniojo rekto
riaus, iš Čekijos žydų kilusio 
Vaclovo Pelikano (1(90—1873 
m., nuo 1824 m. rektoriaus 
Išvaduotojo, 18261—1832 m. 

rektorius) (pusi. 41).
Dėl tokios sakinių konstru

kcijos, knygos turinys atrodo 
tikra pasiimtos temos esencija.

Charles Steen area, near Monb, Utah, 
where the fahulous Steen Utex mine 
has bden shipping about 10,000 tons 
of uraninite uranium ore per month 
with a value of about $50.1)0 per ton, 
or a totai of about $500,000 per 
month, aecording to news reports.

Painted Desert also has holding 
in the M t. Spokane area, near Spo- 
kane, nad olose to the speetacular 
Daybreak uranium mine, which has 

c , . . , , . , , beenj making shipments of about 2
Sakinyje sutelpa viskas, kas earloads of autunite uranium ore, 
reikia duoti skaitytojui, palie- worth abont $5,000 per car, or a to
tus reiškinį arba asmenį. Palie- °X abont1 $10’000 Per day, says 
tus, ir tik prabėgom. Šiaip gii
tas reiškinys arba asmuo, kadi V statc*l N'11* speeimcns of tins 

. ,, , ... autunite have been selling to eollec-
ir paminėtas vardu, stovėtų tors and others for about $100.00 per 
nuošaliau. Sakinį plečiant iki.pound. The Smithsonian Institution
keliolikos eilučių, lengvumo są- pa,d about .$1.100'for n 10 poniui 

° sample speeimen. Tins ore has been
skaiton, įvedamas išsamumas.
Tokio sakinio negalima tik per
mesti akimis; jį reikia perskai
tyti ir dar kartą perskartytič

Tok. "biržiSkinia” stilius ži- „
nomas man nuo mokyklos šuo- U K A E □ 1 K A O 
lo, ir reikia gi kad kM pana-
grinėtų tą fenomeną išsamiau, ir Idt parenjrimams kreiptis i

Veikalo iunnyje telpa visa muz- BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PRo 
Vilniaus universiteto istorija. 8pe^

dcclared to be thei highest grade 
antunite ever found.

PAINTED DESERT 
URANIUM & OIL CO.

A Washlngton Corporation

Engaged in exploration for Uruliam and other meteis on pro- 
perties In the Daybreak Uranhun area, Spokane County, and 

fai Ferry Coanty, Waohlngton; also in 
Grand and San Jnan Coonties, Utah.

PUBLIC OFFERING
12,000,000 shares of common Capital stock at 1 c per ahare 

fully pald, and non-amesaable.
Wrlte for Offering Circular to

W. M. FREDERICKS, Secretary-Treaiurer
725 PEYTON BUILDING, SPOKANE 1, WASHINGTON

The Stftlutnr; Statement flleil wtth the State of Waahin<ton to a vali- 
able for inspectkm at the Gnmpany’s Office, 737 Peyton Bullding,

Spokane, \Vashlngton.

W. M. Fredcricks, Seey-Treaa.
735 Peyton Building
Spokane 1, Waahtncton

Pietine aend me Offering Clrcular on 
PAINTED DESERT URANIUM A OIL OO.

Name (prlnt) ................... .....................................
Street ........................................

Pitone Madtonn ĮSAI.
t

City ............................................................. State

SPECIALIAI PRADEDANTIEMS
C Pamokos ............................ $12.00

Su nemokamu pasinaudojimu 
akordeonu.

Tiktai susitarus.
JOHN BLUMBERG

(Lietuvis)
4107 Archer Avenue, Chicago, III. 

TeL AR 1-3453 arba VI 7-0350

maršties dulkių įvykius a la 
mūsų mokyklos, universitetai, 
knygos, teatrai, kurie pildo mus 
gilumu ir pilnutine sąsaja su 
mūsų gražiu, kasdienišku, pra
eitųjų dienų gyvenimu, kurig ir 
penkioliktame amžiuje nebuvo 
idėjiškai skurdesnis už išrekla
muotus vakarų kraštus.

Tema labai plati, bet sąly
gos toje srityje dirbti labai kie
tos.

Autorius paminėjo įvade sky
rius tą “varų ir veikalų atran
ką” būsimiems istorikams. Lin
kėčiau ir būsimiems rašyto
jams įsigyventi į tos epochos

We will make your 
draperies

F R E E
Select your choice of fabrics 

in your own home.-Our decorator 
will call on you at your conve- 
nience. No obligations of course

Call TR 4-6930

dvelkimą ir parnešti senąjį Vii-į 
niaus universitetą visuomenei 
beletristinio veikalo formoje? 
Šis veikalas čia yra didelis 
ramstis. Nida atsakė į leidėjo 
paješkojimą, patiekdama tą 
knygą visuomenei.

Mykolas Biržiška. Senasis 
Vilniaus universitetas. Nidos j 
leidinys No. 11. i

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI! 

Pilnas namo atremointavimas 
General Contracting 

Namus statome 
pagal užsakymą 

Apskaičiavimai nemokamai 
Mieste ir priemiesčiuose 

Tel. HU 6-3247

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street
Chicago 9, UI.

Telef: LAfayette 8-SO86
Gamina Juostas, takelius, Juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo ir kitų 
progų dovanoms. Taip pat galima 
gauti ir knygų.

WINTREX
1
i c

1 — ♦

Per paskutinius 10 metų daug tūkstančių mūsų klijentų siuntė pakietėlius 
savo šeimoms j Kontinentą, per Wintrex & Co. Ltd. «

Mes užtikriname siuntinių pristatymą, arba grąžiname įmokėtus pinigus.
Žemiau išvardintų prekių rūšį mes išsiunčiame į užsienį, kai tik gauname 

užsakymus, gi juos gavę tuoj pat išsiunčiame kainaraščius.
Siuntinėlyje negali būti daugiau kaip’12 įvairių skirtingi; rūšių ir jo svoris 

turi neviršyti 19 svarų. Muitas apmokamas Londone.
MES SIŪLOME

VYRAMS: batus ir pusbačius, vvellingtonus, sandalius, odos ir gumos padais; 
medžiagos vyr. kostiumams ir paltams, marškiniams, pižamas, apariu, baltinius, 
kojines, megztinius, neperšlapamos medžiagos švarkai (kailio pamušalas), gata
vus drabužius, pirštines, nosines, kaklaraiščius.
MOTERIMS: batelius ir batus, vvellingtonus, šliures, kaliošus, botus (kailio vi
dus), kojines: nailono, vilnos ir šilko. Medžiagas moteriš. kostiumams ir paltams, 
lengvas vilnos ir šilko medžiagas suknelėms, kailio pirštines, skareles, bliuskutes, 
sijonus, naktin, marškinius, baltinius, neperšlapamus apsiaustus ir gatavus dra
bužius
VAIKAMS: batus, apatinukus, megztines ir gatavus drabužius.
NAMAMS: įvairių rūšių anklodes, vilnones ir vatos, lino medžiagos, šiltos ska
ros, paklodės, lovų užtiesalai, impilai, rankšliuoščiai, staldengtės ir užuolaidos. 
MAISTAS: rūkyti lašiniai, kava, arbata, kakao, šokoladas, ryžiai, cukrus, džio
vinti vaisiai, mėsa dėžutėse, aliejus.
VAISTAI: įvairių rūšių prieš T.B., reumatizmą, anemiją ir kit.
ĮVAIRIOS PREKES: skalbimo ir prausimo muilas, skutinuisi peiliukai, D.D.T., 
žirklės, skustuvai, pincetai ir kit.
PASITEIRAVIMUS PRAČOMA SIŲSTI

WINTREX AND CO. LTD. 
51, Bromnton Road, 
KNIGHTŠBRIDGE,
LONDON, S.W.S. Tel. KNI 1394

Visos informacijos nemokamai. Į pasiteiravimus atsakoma tuoj pat.

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- 
t?lis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance 

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

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

ETROPOLITAN STATE 
BANK

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

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. &ALNRNAS

6402 8. Ealrfteld Avė., Chloa«o 2» 
Trl. HEmlock 4-8037

(1-člaa augAtas, durys po kalrM, arti
63-fitoa gatves Ir Callfotnla Ava.) 

duoda tremtinys prlei karą baigės 
Čikagos universitetą.

1 dol. 2A et. vai. — privačios.
VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

CHIMNEY SERVICE

CIHMNEY LINER 
. Stainless Steel

For Gas ITcat 
25 Feet Installed 

ONLY $64.50 
Gas Conversion, Complete 
Sheet Metai Installations

NU-WAY HEATING
1548 N. Springfield Avė. 

HUMBOLDT 6-6310

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas |

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

29 metai toje pat vietoje. V
1608 W. 47th SI., Tel. LA 3-9670 0

.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
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 5—6 savaičių bėgyje.
T. KUCZEWSKI & COMPANY

4035 So. Riehmond SI. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

.

^7

U & W URANIUM, INC.
737 Peyton Building, Phone MA-1851

Spokane L Washington
i jnnmw»™ -r I :>nmar»iBT

A WASHINGTON CORPORATION
Engaged in exploration of uranium and other precious metai 
properties in Spokane and Stevens Counties, Washington, 
and San Juan County, Utah.

PUBLIC OFFERING
12,000,000 shares of common stock at 1 cent per share, 

Fully paid and non-assessable
Statutory statement may be seen at the Office of the Corporation. 

For Offering Circular Write
S. E. SALTER, Secretary

737 Peyton Building, Spokane 1, Washington
S. E. Salter Secretary l’hone Mft — 1851
737 Peyton Building 
Spokane, 1 Washington

Please send me a eopy of the offering circular relating to U & \V 
Uranium, Ine.
Name ..................................... .. Address .............
City .........................................j........................ State

J

Mes siunčiame apdraustus siuntinius i LIETUVĄ, Ukraijiną, Rusiją ir 
visus Rytų Europos krafttus. Pradedant 1956 m. didelė nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J- KAM IENSKI
JAM IQUE TRADING 0 0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

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

Persiuntimo Ir muitų mokesčiai apmokami mūsų Įstaigoj. Šeimos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite J mūsų Įstaigą

dėl informacijų ir kalnaraAčlų.
Įstaiga atidaryta kasdien pirmad. — šeštad. nuo 12 vai. iki 8 vai. vak.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldus, aatomobillns 

ar šiaip ką apdraasti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus beturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANI 
AMERICAN BONDINO COMPANI
AMERICAN INDEMNITT COMPANI
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANI
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANI 
FIREMAN'S INDEMNITY COMPANI

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANI
PEARL ASSURANCE COMPANI 
RELIANCE INSURANCE COMPANI 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANI
WE8TERN FIRE IN8URANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters*

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

Telefonas CEntral 6-5200

'V0000000<xx>00(xxx>00000000'x>00f)00000000«><x>0d<x>0<w00<w

K. GASimS^ZZ/
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš Įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimai. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
Ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329
6715

1



Šeštadienis, balandžio 14, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KRONIKA
• Leidinys kovai už spaudos 

laisvę paminėti jau įgyja savo 
redakcnę išvaizdą. Nors ilgokai 
užtrukęs jo formavimas, šian
dien jau gali būti pristatytas 
visuomenei. Leidinys turės vie
nuolika skyrių, problemiškai ap
žvelgiančių spaudos draudimo 
laikmetį, jo priežast's, jo veda
mąsias linijas ir jo reikšmę Lie
tuvių tautos atbudimui. Nebus 
kartojama jau Knygnešio tomuo 
se ar kitur paskelbta medžiaga, 
bet bus bandoma ją papildyti 
ar ją giliau suvokti. Leidinys 
susidės iš vienuolikos skyrių, 
kuriuos parašė atskiri autoriai

Šitaip atrodo jau šiandien 
paruošto leidinio išvaizda:

Svarbiausieji spaudos draudi
mo laikmečio tarpsniai bei da
tos rašo kun. V. Bagdanavičius, 
MIC. Bendroji rusinimo politika 
Lietuvoje spaudos draudimo me 
tu — dr. K. Avižonis. Lietuvių 
tautos atgimimo pradmenys 
XIX amžiuje — Julius Kajeto
nas Čeginskas (Prancūzija). Lo 
tyniškų raidžių draudimo suma
nymas ir jo taikymas lietuvių 
raštams — prof. dr. Jonas Ma- 
tusas. Nuo raidžių draudimo į 
kalbos naikinimą — dr. P. San- 

gailars. Lietuviški raštai Prūsuo
se ir kitur spaudos draudimo 
laikais — prof. V. Biržiška. Lie
tuviškos knygos Amerikoje 
spaudos draudimo
Vytautas Sirvydas,
laikraščiai Amerikoje spaudos 
draudimo laikais — kun. dr. 
Juozus Prunskis. Knygų plati
nimo organizavimas ir knygno- 
šiai — dr. V. Sruogienė. Spau
dos draud mas teisiniu požiūriu 
— Ve. Biržiška. Draudžiamojo 
laikmečio grožinė literatūra ir 
kiti raštai — Danutė Augienė, 
mes”.

Filmų aktorius tapo 
kataliku

Britų filmų aktorius Alec Gui- 
nness, kurs paskutiniu laiku 
vaid no kunigo ir kardinolo 
vaidmenis, tapo kataliku. Akto
rius turi 42 m. amžiaus. Tyliai 
išėjo katalikybės pagrindus ar
timiausioje sau parapijoje Pe- 
tersfielde, Hampshire, Anglijo
je. Tos šv. Lauryno parapijos 
klebonas Henry Clarke jį priė
mė į katalikų Bažnyčią ir sutei
kė pirmą šv. komuuiją.

Kaip mirė Ortega y Gasset?

Apie ispanų kultūrfilosofo 
Juozapo Ortega y Gasset mirtį

Saules varomas radijasKaip sulaukti ilgo 
amžiaus?

Robert Goldman, žurnale 
smulkmenų paduoda vokiečių “Parade” suveda taisykles, ku- ratus kurie veikia saulės spin-
žurnalas “Stimmen der 7,eit”. ri°s Padeda sulaukti ilgesnio dūlių varomi. Tuo tarpu toks

amžiaus. Jo sulinktais duome- radjjas dar yra eksperimentinė-
nimis ilgiau gyvena tie, ku- je stadijoje, bet tikimasi neuž-
rie yra fiziškai, protiškai, so- įig0 jį ištobulinti ir tada radijo
cialiai ir dvasiškai aktyvūs. aparatai bus parduodami su ga-
Svarbu palaikyti neperdidelį rantija visam amžiui. Prie tokių

Čia patiek:amomis žiniomis — 
kai Ortega įsitikino, kad artė- 

mirtis, pasišaukė savo žmo
ną, kad ši vidurnaktį pakviestų 
augustinioną kunigą Feliksą

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR CASOLINO STOTIS
Itliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Ei testo ne padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-913b 

M. CJESAS, patyręs auto specialistas

Garcia. Kai Ortega išgirdo, kad svorį' ™ras s™ns turint 30 radijų yra įtaisyta elektros ba- 
metų yra baze nustatyti norma-j terija, kurią elektros jėga pri-

Jo sūnus Matthew. 15 metų, 
studijuoja jėzuitų kolegijoje ir 
prieš pusmetį taipgi tapo kata
liku. Aktorius Gųinness neseniai 
grįžo iš Hollyvvoodo, kur pirmą 
kartą vaidino amerikiečių filme 
— “The Swan”. Anksčiau jis y- 
ra vaidinęs britų filme “The De- 
teetive”, paruoštame pagal Ches 
tertono veikalą; čia jam teko 
kun. Brown vaidmuo. Filme 
“The Prisoner” jam teko vaidin
ti kardinolą, raudonųjų perse
kiojimą. Abudu šie britų filmai
jį priartino prie katalikų sluogs Plovimas 
nių. Filmas “The Prisoner” su 
pasisekimu keletą savaičių ro
domas Playhouse teatre Chica
goje.

kunigas atėjo, pakvietė jį į sa
vo kambarį, kur priėmė jį sėdė
damas fotelyje, būdamas pilnoje

liam svoriui ateityje: sulaukęskrauna saulės spinduliai, veik- 
40 metų turi sverti 5% ma-Muvta.i.o.o ...... v. .. darni į silikoną, įtaisytą apara-

sąmonėje. Kun"^^^!" kaikurį žia“: sulauk^s45 m_ ~ dar 5%' te. Baterija gali veikti 50 va- 
mnrinii snlnnkpc 50 motu — landų be naujo prikrovimo ir

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiį
MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, CELES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.

Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (BANDOM) STANIULIS
Į 2743 West Gflth Street Tel. PRospect 6-0T8I

(priešais 6v. Kryžiaus ligoninę)
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,i mažiau, sulaukęs 50 metų — laiką su juo nuoširdžiai įssikal- _ .. ,lainį au j vel mažiau. Tada jau rai
bėjo, davė jam išrišimą ir po
piežišką palaiminimą. Ortega 
pabučiavo kryžių, ir tai buvo 
atšaukimas jo kaikurių nekata
likiškų tendencijų.

Vėliau, kai Ortega jau buvo1 
netekęs sąmonės, kun. Garcia 
atvyko suteikti jam Paskutinį 
Patepimą. Ortega buvo katalikiš 
kai palaidotas, į kapus palydint 
kunigui. Laidotuvėse dalyvavo 
visa jo šeima.

ultrasoninemis
bangomis

General Motors yra išradęs 
ir savo motoramose (“Ryt die
nos

reguliariai lankė katalikų sek
madienines pamaldas. Jam pa
daręs didelį įspūdį popiežius Pi
jus XII, matytas audiencijoje, 
kai jis II Pasaulinio karo metu 
aplankė Romą, būdamas laivyno 
karininku.

Alec Gųinness yra gimęs 1914 
m. balandžio mėn. 2 d., studijas 
išėjo Anglijoje. Savo profesinę 
tarnybą filmuose pradėjo 1934 
m. Labiausiai žinomi filmai, ku
riuose jis vaidino, yra: Great 
Expectations, Oliver Twist,

• Muzikas Juozas Bertulis, Į King Hearts and Coronets. 
besirūpindamas organizuojamu.
suvažiavimu lankiusių Klaipėdos Mirė meno istorikas

virtuvės” skyriuje) de- 
Aktorius Gųinness prisipaži- monstruoja lėkštėms plauti įmai

no, kad jis per keletą mėnesių

laikais — 
Lietuviški

Muzikos konservatoriją ir joje 
dėsčiusių, iš Los Angeles buvo 
nuvykęs į rytmes valstybes, o 
taipgi lankėsi ir Chicagoje. Ta
rėsi su daugeliu muzikų. Suva
žiavimas įvyks Chicagoje birže
lio 30 d. Komp. Bertulis į Chi- 
cagą atgabeno apie 50 savo kū
rinių (sudarančių 150 pusi.) mo 
terų, vyrų ir m:šr:am chorui bei 
masiniam dainavimui. Šie kūri
niai palikti “Muzikos Žinių” re
dakcijoje, kad iš čia galėtų dau 
giau kas pasinaudoti; solo dai
nų yra pasiuntęs lietuvaitei so
listei J. Liustikaitei, kuri stu
dijuoja dainavimą Romoje ir 
tenai yra pakviesta dainuoti o- 
peroje. Taipgi komp. Bertulis 
eilę savo kūrinių yra nusiuntęs 
į Pietų Ameriką, prašomas kun. 
J. Šimanskio

• Kun. dr. J. Bičiūnas, talkin
damas pastoraciniame darbe 
vienoje italų parapijoje Romoje, 
drauge studijuoja viešąją baž
nytinę teisę, sociologiją; numa
toma, kad šiais mokslo metais 
tas savo naujas studijas baigs 
licenciato laipsniu.

• Jurgio P»“tra»kcvič:«us laiš
ką, kuriuo jis diskutuoja su len
kų atstovais, netiksliai nušvie
čiančiais kaikuriuos abi tautas 
liečiančius klausimus, išspausdi
no Montrealio dienraštis “The 
Gazette”.

• Dr. K. Matulaitis, MIC, ren
ka medžiagą monografijai apie 
Aušros Vartų parapiją (Chica
goje), kuri šiemet švenčia auk
sinį savo jubilėjų.

• A. Landsbergiu pradėjo dar 
bą Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
organizacijoje kaip kalbų žino
vas ir stilistas.

Prince tone, N. J. mirė dr. Al- 
bert M. Friend, meno ir archeo
logijos profesorius Princetono 
universitete. Mirė sulaukęs 62 
m. amžiaus. Jo įtakos dėka Prin 
cetono universitetas tapo vienu 
iš pirmaujančių viduramžio ir 
bizantinio meno centrų. Velionis 
buvo žymus meno istorikas.

8£

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideliu 

sunkvežimis nu pilna ap
draudė. Pigus Ir s*iiniutfas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
454A H. W(mn1 St., Chlcagn š,

Illinois, tel. VI 7-2972

są, kurs plauna ultrasoninių 
bangų pagalba. Tos, mažesnės 
už garso, bangos taip gerai nu
valo daiktus, kad net gali nuo 
puoduko nuvalyti lūpų pieštu
ko dažų liekanas.

Toscaninio biografija
New Yorke išspausdinta did

žiojo dirigento Toscaninio bio
grafija, pavadinta: “Toscanini: 
An Intimate Portrait”. Ją pa
ruošė Samuel Chotzinoff. Turi 
148 pusi. Kaina $3.50.

kia laikyti svorį pastovų. Svo
rio mažėjimas rekomenduoja
mas štai dėl ko — senstant ma
žėja raumenų svoris, o turi ten
dencijos didėti riebalų svoris 
žmoguje, kas negerai.

Patartina fizinė mankšta. Net 
ir 60 m. amžiaus žmogus ga
lėtų pjauti žolę pievelėje, va
lyti takus nuo sniego, užkopti 
porą augštų laiptais ar pasi
vaikščioti, arba — užsiimti švel
niu sportu, kaip golfas. Dr. E. 
Hendersono tyrimais — žmo
gus iki 60 m. amžiaus turi mie
goti bent 7 valandas, o vyresnis 
kaip 60 turėtų miegoti 9 va
landas.

Reikia saugotis rūpesčių; 
patartina po pietų prigulti.

tada ji tarnauja 
saulės nėra.

nakčia, kai TBOOST - PACHANKIS MONUMENTS
6818 So. Western Avė. Tel. GRovehill 6-3745

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios kSISh dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WEST «3RD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 ir PR 8-0834
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Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
J. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6 1038

John \V. Pachankis (Pateli)
Chicagoa vienintelis 
lietuvis savininkas

Česlovas Vitkauskas. 
West Suburban atstovas 

Tel. TOvrahaU 3-3252

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMĄ 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

IŠSIRINKITE DARAU — RUS PASTATYTA VAINIKU DIENOJE!

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR iš TOIJAU

K. EIDUKON1S

Turiu naują didelį sunkvežinų 
ir apdraudas

2313 W. 91st St. Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

Q|Z|D’C SELFO SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
BALANDŽIO 12, 13 IK 14 U. D.

71

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
BISQUIT, THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
CHOICE OF THREE KNOWN BRANDS

OF GIN Fifth $2-69
GRA1N ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4.89
1952 VINTAGE, Imported Burdeaux •

Red or White Wines Fifth 69c
KIJAFA WINE 5th $1.69
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1-39
IMPORTED PINE APPLE FLAVORED

LiųiIEIJR Fifth $4.98
CHOICE OE APRICOT, BLACKBERRY,

CKEME DE CACAO OR AN1SETTE

LIUUEURS Fifth $2-89
NORTHERN SCOT SUOTUII WHIHKEY Fifth $3.98 

.............. .fr —■ 1 1" i" Į Į  L "F

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

SMĖLIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lf
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-i 

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

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2I4S So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 1-7097

UODfiJIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIAI -

6845 S..Western — 8 atskiros air-cond. koplyčios
1-6666 — 7-6661 Aatomoblllams tMk 
karte gyvsna kltoss miestą dalys*: penia*

koplyčia arčiau Jūsų namų.

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius,
» ■» • ■ V I . .

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

Mernber oi Federal Savings and Loao Insurance Corporation A 
JUSTLN MACKIEYVTCH, 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.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JohnTTeudeIkis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA M741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIA1ION 

OF CHICAGO

Įjį 4192 ARCHER AVĖ.. CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1141

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTO.! SM,OOO,OOO IŠTAIGOJE. AUKAOIAUSIAS, N Al .IĄI PADIDINTAS DIVIDENDAS Už PAID UI’ IX VESTMEN- 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPT1ONAL, BONU8, KAUft Dę IR VAKACI.IU SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER UAIAKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS RIDAS, VELTI I PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEICIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS HUNUS. NAM(J PASKOLOS PRIEINAMIAUSIOM SĄLYGOM.
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL #-7576.

SUŽINOT MCSU AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN-

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. Iii VAU. — R VAU.; ANTRAD. IR PKNKT. 0 IKI 4 V AK.; KE7T. • IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; ŠEBT. • IKI 9 PO PICT

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam* 
rimas dieną Ir nak 
4, Reikale šaukit* 
mus.

Mes turime koplyčias 
risoae Chicagoa Ir 
Roeelando dalyse ir 
uojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEeley 3-5711 ,

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd„ Riveraide, BĮ. Tel. OLympic 2-5245 ,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139 <

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, BĮ. Tel. OLympic 2-1003,

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpnbUe 7-12131

2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 746721
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Pasaulio perejūnės istorija
Pearl S. Buck gyvenimas ir kūryba 

n. PAAKEVIčICTft, Richmond Hill, N. Y.

Spaudos lentynose pasirodė tos istorijos, o jų pagrinde yra 
Pear S. Buck knyga, vardu “My girdėti pasakojimai, matyti įvy- 
Seveial Worlds”, kurią lietuviu kiai ar stebėti žmonių gyveni - 
kai galbūt tektų pavadinti “Ma- mai. Beveik be išimties visi jos 
no pasauliai”. Knyga yra 407 veikalai yra iš kinų gyvenimo, 
puslapių, išleista John Day Com Gi Pearl S. Buck nerealus pa- 
pany New Yorke; pati autorė saulis buvo jos protėvių kraš- 
apibūdina knygą sakydama, kad tas — Amerika, kurį jinai įdė
tai yra ne tiės'oginė autobiogra-1 alizavo, manydama, kad visa, 
fija, o greičiau užfiksavimas kas gera, ateina iš ten, ir visa, 
įvykių, kurių liudininke jai te-'kas gražu, yra jos tėvų krašte, 
ko būti ir aprašymas kraštų, Amerika jai buvo tas kraštas,

i tokią šviežią asmenybę, kaip Į 
j Sun Yat-Senas, p'rmasis Kini
jos prezidentas, kinų respubli
kos tėvas. Tik dėl vienos šio 
žmogaus istorijos velta "Mano 
pasaulius” perskaityti.

1 Tiesa, kida auto.ė knygos pa 
įtaigoje įs ! aižia į tam tikrus 
pol Lin'us argumentus, ne visi

■■■■--— „ ....................- jie mums priimtini, tačiau visu-
.. . 1 moję knyga padeda suprasti A-

tiems kraštams, kitiems žmo- draugija ir pamestinukų namas, zijog -moneg ir kjekv;enas ku. 
nėms. Čia reikia pastebėt1, kad skirtas maišytų Azijos-Ameri-rig š;andieną tiki laisve j’ jog 
visa autorės knyga susilieja tar kos rasių vaikams. Ji pati, ne-|giekia vgOg žrnonijo8 labui> 
si į didžiulį jos pasaulių paly- patyrusi laimės turėti sveiką H tik ^iaugtis tokiu atvru 
ginimą, o mylėdama juos abu vaiką, užaug.no bene penkis sve pearj <$. Buck pasisakymu ku- 
kope vienodai ir norėdama a- timus, kuriuos myli ir jais rū-'rds tęsiasi per visą kny-ą: žmo- 
b ems gei o, vienoje vietoje at- pinasi, kaip savais. ' . inijos laimės pagrindas įlūdi
sidūsta ir sušunka: “Du pašau- Dabar ji priklauso Meno ir jaįsvarne visų rasių t tautų gy
liai, du pasauliai, o kiekvienas Literatūros akademijai, o taij venime Ga,1Qt lame h. glūd; pa_

kuriuos teko pažinti (-a perso
nai record). Pearl S. Buck da
bar yra 63 metų amžiaus; ra
šydama šią knygą, ji tarsi žvel
gia atgal į savo vaikystės ir 
jaunystės dienas ir pasakoja 
viską, kas jai teko patirti, o 63 
metai yra užtenkamas laiko tar. 
pas peržvelgti ir aprašyti.

Jos kūry ba

Labai teisingai knygos užuo
lankoje yra pastebėta, kad ši 
knyga yra Credo moters, ku- 
r'ai teko gyventi prasmingą ir 
nepaprastai vertingą gyvenimą. 
Būdama kukli ir niekur knygo
je savęs nepervertindama, au
torė aprašo įvykius ir kraštus, 
iš kurių skaitytojas ir sužino 
jos gyvenimo faktus ir eigą.

Mums, lietuviams, ši autorė 
yra plačia: pažįstama iš pagar
sėjusių savo knygų, kaip antai: 
“Rytų vėjas — vakarų vėjas”

Iš motery veiklos
* Pabaltijo Moterų Tarybos

.dėtuvių atstovybės Chicagos 
klubo valdyba šaukia bendrą 
msirinkimą rytoj, sekmadienį, 
balandžio 15 d. 2 vai. 30 min. 
p.p. Lietuvių auditorijos mažo
joje salėje. Tuoj po susirinkimo 
di. St. Budrys parodys įdomų 
spalvotą filmą ir bus vaišės. 
Visos narės prašomos būtinai 
dalyvauti, kviečiamos ir vieš
nios.

* Danutė Vasiliauskaūė-Liau 
Grinienė, moksladraugių subu
vime pas I). Augienę, pasidali- 
įo įdomiais įspūdžiais iš mote- 
*ų gyvenimo Kolumbijoje. Anot 
jos, jauna kolumbietė mergaitė 
legali eiti nei į teatrą, nei į ki
ną ar kur kitur pasilinksminti 
be kurio nors vyresnio amžiaus 
šeimos nario-globėjo. šitaip ji 
globojama, lgi susižieduoja, o 
tada gi ji visur yra lydima sa
vo sužadėtinio.

Ilgokai buvo diskutuota įvai
riais kultūriniais klausimais 
prie šeimininkės gausiai nuklo
to vaišių stalo. Jos literatūriniai 
sugebėjimai yra įvertinti ir pla
čiosios visuomenės, o čia ji pa
rodė ir savo puikų kulinarinį 
meną. Diskusijose dalyvavo Al
dona Nasvytytė-Augustinai'ičie- 
nė (iš Clevelando), Selenė ja 
Nasvytytė-Valiukienė, Aldona 
Dirmantaitė-šimaitlenė, St. Se
mėnienė ir kitos.

* Lietuvių Universiteto klubo 
(LUC) perrinktoje naujoje val
dyboje vyrauja moterys. Vice
pirmininkė yra Pranciška Gra- 
montienė-Vilimaitė, sekretorė 
— Joan Kay (Kazanauskaitė), 
susirašinėjimo sekretorė — A-' 
dėlė Druktenytė. Pirmininku gi 
yraCasey Oksas.

* Irr.ia šilingienė dirba labai 
intensyviai su “Ateities” šokė
jais. Rytoj, balandžio 15 d., 
švenčiama “Ateities” šokėjų 15 
metų gyvavimo sukaktis. Šią ir 
praeitą savaitę (balandžio 11 
d. ir balandžio 2 d.) šokėjai pa
sirodė labai sėkmingai televizi
jos programose.

* Beata Monstavičiūtė balan
džio mėn. 4 d. Roosevelto univer 
siteto rečitalių salėje davė savo 
pirmąjį piano rečitalį, paskam
bindama Scarlatti, Schuman, 
Scriabin, Ganz, Perschetti ir 
Ravel kūrinius.

* Verną Olienė yra kandida
tė į respublikonų konvencijos 
delegatų sąrašą.

mano, Chopino ir kitų kūriniais, 
kurie tuoj nukėlė mus į Šatrijos 
Raganos laikus ir mes pasijuto- 
m jaukiame Mamatės salonėly
je, kuriame taip dažnai skleidė
si panašūs garsai.

Girdėjome smuikininką A. 
Paukštį, kuris, prof. VI. Jaku- 
bėno palydimas, taip jautriai iš
pildė Bradūno Raudą, Rachma- 
ninovo Ramunes ir kt.

Iš Šatrijos Raganos kūrybos 
ska'tė aktorės: Elena Blandytė, 
Stasė Kielaitė ir Zuzana Venc- 
lauskaitė. Drauge su Elena Blan 
dyte mes džiaugėmės Viktutė3 
švelnia laime, su Stase Kielai- 
te išgyvenome tą šiurpią mažo
sios Ir kos tragediją ir Zuzanos 
Venclauskaitės talento paveikti 
dar kartą susit kome su Mama- 
te.

Pina švelnios Šatrijos Raga
nos nuotaikos buvo ir pranešė
ja Agne Jasaitytė.

Seselės Kazimierietės tam mi 
nėjimui pavedė ne tik savo did- 
žiąją salę, bet ir Seselė M. Mer
cedes skoningai papuošė sceną

turi savo būdą ir palai* yra draugija tik jau labai iš- d {jj^ioji knygos v^rtė Pearl 
garsėjusių ir žymių žmonių, ku- s Buck Sią knyg ra;yfbma 
rių kuklumu,* vengimu puikybės padarė Azijog žfnonėms didelį 
ir tuštumo ji džiaugiasi. .patarnavimą, nes objektyviai 

Pearl S. Buck nuolatinė gyve- viską apibūdinama surado daug 
namoji v’eta yra Green Hills draugų Azijos žmogų’ ir jo pra

dirbti pasiūlytą darbą tapte Pa* Faims kažkur Pennsylvanijoje, blemoms. Galima pakyli, kad ši 
ciame universitete, ar važiuoti nes jį nemėgsta gyventi mies- knyga yra tarsi jungtis tarp lais 
į Kiniją. Pareigos jausmas vis tuose( kur, kaįp paįj gakosi, ne

jaučia savo krašto ir jo žmo
nių. Jos namas yra senas, kaž
kada priklausęs garsaus Penn- 
sylvanijos patrioto William Pen 
no broliui.

iš JU 
mą”.

Mokytoja šiaurės Kinijoje

Pabaigusi universitetą, Pearl 
dvejojo, ar likti Amerikoje ir

kurio jinai nepažino, o tačiau' tebesergančiai motinai nulėmė 
jautėsi prie jo prisirišus ir jo 'visk£b Pearl Srižo i Kiniją, sa- 
pasiilgus. Nors ir žinojo mažo- gydama: As ne tiek pas rin- 
ji Pearl, kad Knija nėra jos kau Kini^’ kiek savo motinos
tėvynė, tačiau nesijautė ten ne
laiminga. Ji net nejautė tarp 
savęs ir kinų vaikų jokio rasi
nio skirtumo, todėl nesupranta
ma jai būdavo, kodėl jai tek
davo kaikada gatvės valkatų 
pravardžiavimas: “Svetimtau
tė, baltas velniukas”.

1900 metai atnešė reformų ir 
sukilimo vėjus, kurie padėjo su
prasti, kodėl kinieč'ai nekentė 
baltų žmonių. Senoji našlė im- 
peratorienė, kuri buvo kilusi iš 
Mandžiurijos, nušalino jaunąjį 
imperatorių nuo sosto dėl jo da
romų reformų. Po to sekė su
kilimas. Pearl su tėvais išsikė
lė į Shanchajų, kur baltiems 
žmonėms buvo saugiau. Sukili
mui nurimus, jos tėvai vėl grį
žo į savo misijų postą. Nors

(pirmoji išleista knyga), “Trem gyvenimas, atrodė, grįžo į senas 
tis” (liūdna jos motinos gyve- vagas, tačiau kinų tautos noras 
nimo istorija, tai buvo pirmoji, nusikratyti baltų žmonių jun-

gu ir senųjų imperatorių sustin 
gusia valdžia nebuvo praėjęs, o 
tik kuriam laikui nuramintas. 
Šiuo laiku Pearl S. Buck supra
to, kad jos realaus pasaulio pa
matai pradėjo judėti ir kad ateis 
d'ena, kada jai reikės jieskoti 
nuolatinės buvainės savo nerea
liame pasaulyje — Amerikoje. 

Per Sibirą į JAV
1910 metais, 18 metų pasie

kusią., vežėsi tėvai Pearl į Ame
riką, nes norėjo, kad dukra čia 
siektų augštąjį mokslą. Šį kartą 
jie važ'avo per Sibirą, Europos 
Rusiją, lankė Vokietiją, Šveica
riją, Olandiją, Angliją ir tokiu 
būdu pasiekė Ameriką. Liūdną

feyvenimą ”, Tačiau motina ga
lop vistiek mirė, iškankinta il
gos ir keistos tropinės ligos. 
Pearl plūšė, dirbo, bemokytojau 
dama Šiaurinėje K'nijoje, kur, 
pažinusi Šiaurės kiniečių gyve
nimą, vėliau jį aprašė kaiku- 
riose neužmirštamose knygose. 
Dar kartą grįžo į Ameriką ir 
1925 metais Cornello universite
te įsigijo magistro la;psnį. Ta
čiau šiuo laiku ją ištiko vienas 
labai skaudus smūgis: jos vie
nintelis kūdikis liko neišsivys
tęs invalidas.

1927 meta:s Pearl S. Buck, 
bedėstančią Nankingo universi
tete anglų kalbą, užpuolė antro
ji kinų revoliucija: Chiang-Kai- 
shekas žygiavo per Kiniją, šluo
damas svetimšalius nuo žemės 
paviršiaus. Tik dėka gerų savo 
draugų kinų, kurie ją ir jos šei
mą paslėpė, Pearl liko gyva. 
Sekė laikinis apsigyvenimas Ja-' 
ponijoje, kurios ramiame, šil-| 
tame grožyje ji ilsėjosi ir ieš
kojo stiprybės. Čia ji suprato, 
kad dabar iš tiesų jai neužil
go teks palikti Aziją.

Nobelio laureatė

1935 metais grįžo į Ameriką, 
o prieš pat antrąjį Pasaulinį 
karą gavo Nobelio premiją. A- 
merikoje begyvendama, ji sten
gėsi pagaliau sujungti savo du 
pasauliu į vieną: iš čia kilo to
ki darba1', kaip “Asia Magasine” 
leidimas, kuris nuolat atnešda
vo nuostolį, nes visoje Ameri
koje neprašokdavo 20 tūkstan
čių skaitytojų, Rytų-Vakarų

“Mano pasaulių” vertinimas

Sustodami ties šia paskuti
niąja autorės knyga ir vertin
dami ją ne vien tik dėl joje be
sirandančių biografinių žinių, 
turime pasakyti, kad tai yra 
lobynas žinių apie Kiniją ir ap
skritai Aziją. Knygoje aprašo
mas kinų nueitas ir einamas 
kelias; ji padeda suprasti ne tik 
kinų būdą, bet ir tuos veiksnius, 
kurie nuvedė Kiniją į komunis
tų pinkles. Knygoje randame 
Chiang-Kai-sheko arba, anot ki- 
n'ečių, Seno jo 'Tigro istoriją, iš 
kurios sužinome, kodėl Chiang- 
Kai-shekas neįstengė išlaikyti 
Kinijos vairo savo rankose. Pro 
skaitytojo akis tartum gyvi pra
bėga Mao Tse-Tungas ir Chou 
En-lai, o ką jau bekalbėti apie

vės siekiančio Vakarų ir Rytų 
žmogaus.

Kodėl ji tapo rašytoja

Jeigu tačiau jieškosime prie
žasties, kuri privertė Pear S. 
Buck tapti rašytoja, tai ją ra
sime viename autorės apibūdi
nime, kurį ji padarė po to, kai 
Chiang-Kai-sheko revoliucijos 
metu jai teko palikti Nankingą 
ir apsigyventi Japonijoje. Sako 
ji, kad pasijuto tuomet lyg iš 
šaknų išrautas medis, perso
dintas į kitą vietą. Šis persodi
nimas, kurį jai teko savo gyve
nime patirti keletą kartą, davė 
progos pažinti įvairių tautų 
žmones ir juos suprasti. Todėl 
ten, sako autorė, kur yra su
pratimas, negali būti neapykan
tos, o kur nėra nekpykantos, 
atsiranda meilė. Ši meilė ir nu
vedė Pearl Buck rašytojos ke
liu ir padarė ne tik “Mano pa
saulis”, bet ir kitus jos veika
lus tokius artimus ir supranta
mus.

GIESME MERGAITEI IR MOTERIAI
M. Pečkauskaitės 25 m. mirties sukakties minėjimas 

ALDONA ŠIMAITIENĖ, Chicago, III.

Studentų ateitininkų Gied
ros ir Šatrijos korporantės su
ruošė Chicagos visuomenei Ma
rijos Pečkauskaitės-Šatrijog Ra
ganos mirties 25 metų minėji
mą.

Minėjimas pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis Šv. P. Mari
jos Gimimo parapijoje. Pamal
das atlaikė ir turiningą pamoks
lą pasakė kan. Zakarauskas.

Antrąją minėjimo dalį rengė
jų vardu atidarė Danutė Lip

autorės paiašyta knyga), “Pa 
dalinti namai”, “Motina”, “Sū
nūs”, “Geroji žemė”. Iš viso 
Pearl S. Buck yra parašiusi 40 
knygų ir išvertusi iš kinų kal
bos didelį veikalą, kurį laisvai 
pavadino “Visi žmonės yra bro
liai”, nes pažodžiui verčiant, 
kiniškas knygos pavad:nimas 
neturi prasmės. x

(iyvenimo raida.

Pearl S. Buck gimė 1892 m. 
savo senelio dvare Vakarų Vir
ginijoje. Tuo metu jos tėvai bu
vo pargrįžę iš Kinijos, nes jos 
motinos sveikata šlubavo ir dak
tarai patarė ligonei klimato ir 
gyvenimo permainą. Šiaip jos
tėvų nuolatinė buveinė buvo ir neišdildomą įspūdį paliko dėl 
Chinkiango miestas Kinijoje, Pearl S. Buck Rusija — jos Var
nės abu buvo misionieriai. To-gingi, prispausti žmonės. Savo 
kiu būdu, t:k motinos ligos dė-, knygoje mini autorė tėvo pra- 
lei jai teko gimti savo prosene-j našystę, kad nereikės nė 10 
lių name. Už kiek laiko tėvai metų ir bus Rusijoje revoliuci- 
ir mažoji Pearl grįžta į Kini- ja. Kaip matome, jos tėvas bu- 
ją. Čia ji leido ramias nerūpės- vo teisus. Kadangi jos motinos 
tingas vaikystės dienas, priva- šeima buvo kilusi iš Olandijos,
č'ai mokydamosi pas savo mo
tiną ir kinietį mokytoją Kung, 
kuris jai padarė didelį įspūdį 
ir kurio mirtį ji vėliau skaudžiai 
pergyveno.

Tuo metu, sako autorė, ji tu
rėjo du pasauliu: vieną — rea
lų, o kitą — tolimą, išsvajotu. 
Realiu pasauliu jai buvo Chin
kiango miestas ir pati Kinija. 
Ji aprašo ramius, be skubėjimo, 
pop'ečius sename misijų name, 
kur didelėje tėvų bibliotekoje

o tėvo protėviai — iš Vokieti
jos, tai šios kelionės metu Pearl 
su savo tėvais abiejuose kraš
tuose praleido itin daug laiko.

Vos bespėję įtaisyti universi
tete savo dukrą, tėvai iš Ame
rikos išskubėjo vėl atgal į Ki
niją. Pearl pasjuto labai vieni
ša, pagaliau susidūrusi su savo 
nerealiu pasauliu: čia netiko ne 
vien tik jos rūbai, pasiūti kino 
siuvėjo iš kiniškos medžiagos, 
bet ir jog interesai bei auklėji-

ji galėjo niekeno ,nevaržoma mas buvo skirtingi nuo ameri- 
skaityti daugybę knygų. Iš š'ų kiečių bendraklasių, ir ji dažnai 
tylių dienų atsimena autorė sa- Į nerasdavo su jomis bendros kal
vyje jau tada gimusį norą būti bos. Tačiau ji negalėjo nepamilti 
rašytoja, tačiau rašyti ji pra-isavo protėvių krašto: ją Pavė
dėjo tiktai 30 metų, nes ligi to | jo tai, kad galėjai raškyti vai- 
laiko, kaip pati sakosi, jautė j sius nuo medžių ir žalius juos 
vidujinę tuštumą, šia'p mėgo ji, valgyti, nebijodamas susirgti 
vaiku būdama, svajoti, žiūrėda-, cholera, ir tai, kad visur buvo 
ma nuo kalno į Didžiuoju Ka- taip švaru. Tiesa, dažnai ilgėda- 
nalu plaukiančius laivus, arba vosi Pearl kin'ško gyvenimo, su 
klausyti nesuskaitomų istorijų, kuriuo ji buvo suaugusi, ir pa- 
kurias jai pasakodavo kiniečiai sigesdavo gyvų, viskuo besido- 
tarnai ar kaimynai. minčių kiniškų protų, nes kas-

Pearl S. Buck saito, kad vi- dien ji vis atsimušdavo į visiš
kos jos knygos tai nėra išgalvo- ką savo kolegių abuojumą ki-

PRINCESE FILME IR GYVENIME

Giace Kelly, kino aktorė, čia nutraukta neturtingos princesės rolėje, 
kuri sutinka turtingą princą, greitai pasirodysianėiinne M-G-M fil
me •‘Gulbė’’. Tuo patini vardu vra didelį pasisekimą turįs Perene 
Molnur aeenoa veikalas.
Grace Kelly gyvenime yra busimoji princesė, apie kurią šiomis die
nomis kalba viso pasaulio spauda. Hal. 18 ir 19 dienomis įvyks jos 
sutuoktuvėm su Monaco princu Rainier III,

čiūtė-Augienė, anot jos, tarsi 
praverdama vartus ir kviesdama 
pažvelgti ir pasigrožėti ta švie- 
s a ir trapia asmenybe, kuri 
skaisčiai švyti ir šių dienų gy
venimo tamsiuose rėmuose.

Pasekti Šatrijos Raganos 
pėdomis

Pirmoji kalbėtoja Juzė Dauž- 
vardienė paminėjo tuos reikšmin 
gus, labai šviesius, bet drauge 
ir labai tamsius laikus, kada 
iškilo taurus Š. Raganos as
muo. Ne viena ji buvo; greta 
jos turėjome Lazdynų Pelėdą, 
Bitę, Žemaitę, turėjome nepa
baigiamą eilę moterų, kurių var 
dus šiandien užmiršome, bet 
apie kurias taip teisingai sako
me, kad jos išlaikė gyvą lietuvių 
kalbą, gyvą lietuvių tautą.

Toliau prelegentė pageidavo, 
kad būtų išleisti Šatrijos Raga
nos rasta’, kad jaunimas ir vėl 
taip mielai juos skaitytų, kaip 
seniau, kad ji ir vėl būtų popu- 
lari jaunimo tarpe.

Toliau linkėjo mūsų spaudai, 
kad joje vis dažniau atsirastų 
skaitinių vaikui ir jaunuoliui. 
Kad, kaip ir Šatrijos Ragana, 
eitume į juos ne ilgais straips
niais, bet beletristika ar kitu 
patraukliu būdu.

Pagaliau ji kvietė tremties 
moteris, nugalėjusias pirmuo
sius įsikūrimo sunkumus, pasek
ti Šatrijos Raganos pėdomis, 
ypatingai susirūpinant vaiku. 
Taip pat, pas'remdama savo pa- 
tirt'mi, siūlė, kad bent vienam 
kitam pusvalandžiui būtų išjun
giama televizija ir tėvai bendrau 
darni su vaikais pasistengtų per 
duoti jiems savo praeitį, pras
kleisti savo sielą. Tai būtų did
žiausias kraitis, kurio jie nie
kad neamirš.

Gerai paruošta paskaita
Paskaitai buvo kviesta viešnia 

iš Clevelando Aldona Nasvyty
tė- Augustinav členė. Ši mažiau 
Chicagos kolonijai pažįstama 
kalbėtoja tuoj visus patraukė 
savo gražia ir aiškia tarena, lais 
vu laikymusi ir sklandžiai dės- 
tomom įdomiom mint'm. Ji pa
čioje pradž'oje užintrįgavo klau
sytojus problema — kodėl vis 
po truputį kinta žmogaus inte
lektualinis pasaulis, ir kodėl jo
kio pasikeitimo nėra moralinio 
idealo srityje — ir čia pat at
sakė paprastais vieno studento 
žodž a’s, kad moralinis idealas 
nekinta, nes jis yra ne žmogiš
kas, bet dieviškas kūrinys ir 
tuo pačiu jau tobulas. Žmonija 
tik nuolat rodanti graž ų pas
tangų prie to idealo priartėti, jį 
įgyvendinti. Šatrijos Ragana ir 
buvo viena iš tų asmenybių, ku
ri norėjo visus traukti prie to gė 
rio idealo.

Mūsų prelegentė iškėlė Šatri
jos Raganą kaip didžiąją mo- 
kytoją-auklėtoją, pabrėždama, 
kad Šatrijos Ragana yra mums 
ne tiek svarbi, kaip pedagogė 
teoretikė, bet kaip pedagogė 
praktikė. Jos didž'ausias peda^ 
goginis talentas, tai talentas pa
gauti, sudominti jauną skaity
toją.

Ji svarbiąsias savo pedagogi
nes idėjas įvelka į literatūrinę 
formą.

Kai ji nori kalbėti apie kilnią
ją meilę, jos galią, ji rašo “Mė
lynąją Mergelę”.

Kai nori parodyti jauną, skais 
čią, idealistę mergaitę, rašo 
“Viktutę”.

Kai verkia dėl išsiskyrusios 
šeimos, turime I“rkos tragedi
ją”.

Moters dvasinis trapumas at
sispindi “Sename dvare”.

Jei karta s literatūros kriti
kas jai ir turėtų ką prikišti, tai 
jos kūryboje visą atsveria es
tetinis išgyvenimas. Čia yra Šat
rijos Raganos tvirtybė.

Marijos Pečkauskaitės peda- 
gogin's realizmas yra tame, kad 
jos trapūs ir amžinybės ršs il
gę personažai yra drauge ir gy
venimo žmonės su jų silpnybė
mis. Jie ir yra nepaprasti tao, 
kad savo dvasinėje didybėje y- 
ra drauge tokie paprasti, kokie 
ir me3 gal galėtume būti! To
kie veikėjai skaitytoją ne tik 
sužavi, bet ir patraukia.

Šatrijos Raganos kūryba yra 
eriesmė mergaitei ir moteriai. 
Vyras čia egzistuoja tik šalia 
moters. Moteris veda jį prie 
gėrio. Šatrijos Ragana suprato, 
kad tą pasaul o groži ir gėrį ga
li palaikyti labai tiapi, bet ir
drauge labai galinga moters šir- Šatrijos Raganos portretu ir lau 
dis.

Baigdama prelegentė palinkė
to mums užauginti tokią jauną
ją kartą, kuri skaitytų Šatrijos 
Raganą, ją pamiltų, suprastų 
ir nesakytų, kad ji jau pasenus, 
— atgyventa. Kad toji karta 
ž'notų, jog ir ji turi traukti ki
tus prie gėrio.

Menine dalis

ro lapais.
Minėjiman susirinko gražus

būrys viduriniosios kartos, ku
rie yra Šatrijos Raganos moki
niai ir dar4 kartą atėjo pareikšti 
jai savo meilę, savo pagarbą. 
Jei tuščiąsias kėdes būtų užė
męs jaunimas, kuris šiandien 
turėtų vartyti Šatrijos Raganos 
puslapius, minėjimą laikytume
vykusiu visu šimtu nuošimčių 

Meninė dalis buvo pradėta la- ir atsiekusiu savo svarbiausio 
bai vykusiai prof. VI. Jakubėno t kslo — prabilusiu į jaunuo- 
parinktais ir išpildytais Schu-j sius.
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