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Jaunimo premijos laimėtojas
Pasikalbėjimas su Bronium Zumeriu

Bronius Zumeris, laimėjęs jau, įtempto darbo įmonėse atlieka-
inus laisvalaikius, pradėjau vėl 
kaupti medžiagą ir rašyti.

2. Iš Jūsų premijuoto veikalo 

ryški autoriaus plati erudicija.

nimo literatūros premiją, yra 
tremtyje, Freiburgo universite
te, baigęs filosofiją ir kaip šalu
tinius dalykus — pasaulinę isto
riją ir ps'chologiją. Bendradar
biavo ‘‘Mūsų Kelyje” ir “Žibu- Turbūt teko daug veikalų per
riuose”. Persikėlęs į Australiją 
aktingai įsijungė darbuotis lie
tuviškoje tremt:e3 spaudoje. Įvai 
riomis temomis jo straipsnių 
gal ina rasti “Drauge”, “Darbi
ninke”, “Ateityje”, “Aiduose”, 
“Tėvynės Sarge”, “Tėviškės Ži
buriuose”, “Žibinte” (Anglijo
je), “Tėvu Kelyje” (Venecuelo-

•kaityti renkant medžiagą?

įtingą mintį ar 2t:gr'ovė tą ar 
kitą planą. Tačiau dėl to nusi- 

! minti nebūtų tikslu. Visagalio 
Apvaizda rikiuoja žmonijos ir 
atskiro žmogaus kelius. Jo va
lios mes neįstengsime suprasti 
ir dažnai, žiūrėdami į savo su
kurtų planų ar vilčių griuvėsius, 
liūdime, nors, gal būt, iš tikrųj’ 
tai atsitiko mūsų pačių gerovei 
ar naujam kilnesniam paskati
nimui.

4. Kcd?! Jvs prl'nkote į tokį

Pa vasaris

Nuo pradinės mokyklos tikrovės ffl’-ty pos"’dų rinkimą,
suolo turčiau nepaprastą pa
traukimą skaityti. Dar bandą 
ganydamas ir neturėdamas nei 
lėšų, nei galimvb'ų įsigyti kny
gelių ar laikraščių, kur tik nu
tverdamas, slapta įdav'au ir

je), ••Tėviškės Aiduose”, "Aust-' ““"‘y? "?S?»v’usi J '*u!™s 
ralijos Lietuvyje", „Mūsų Pas-į'‘'“‘V“- Ua Šitokius "nusikalti

1 rrnii/4nxrnu .vvzir’/vi-įe
togėje”, “Švyturyje”. Kurį lai
ką buvo “Mūsų Pastogės” re
daktoriumi (Australijoje) ir 
Melbourne drauge su kun. P. 
Vaseriumi redagavo “Švyturį”. 
Yra išle'dęs “Tylinti Tauta” ir 
“Juozapas Skvireckas”.

mus" neretai gaudavau porciją 
“pipirų”. Mat, beskaitant ban
da sueidavo į javus, o sal a to 
buvo įsitikinimas — piemenims 
knygų nereikia. Suaugęs atra
dau reikalingų lėšų, neatsižvel
giant į tai, jog tekdavo atsisa
kyti gražesnio rūbo, skanesnio 

Be aktyvaus darbo spaudoje, kąsnio ar viliojanč'03 pramogos.
tenka paminėti ir jo visuomeni
nį veikimą. Yra Ateitininkų sen
draugių Melbourne skyriaus pir
mininkas, Australijos Lietuvių

Tremtyje, Vakarų Europos mies 
tuose, vieną dalyką būtinai su- 
sirasdavau — tai bibliotekas ir 
knygynus. Tuo pačiu keliu einu

Katalikų federacJos valdybos ir čia — Australijoje. Dėka to 
sekretorius, Parapijos Tarybos esu perskaitęs daugelį veikalų,
narys, Jaunimo Lituanistinių 
kursų vedėjas (veikiančių prie 
Melbourno Lietuvių Katalikų 
parapijos mokvklos). Yra did
žiausio Australijoje lietuviško 
kiosko, veikiančio prie Melbour
no Katalikų parapijos, organi
zatorius ir steigėjas. Buvo vie
nas iš aktyvių Katalikų fede
racijos Australijoje organ'zato- 
rių. Ilgą laiką dirbo Melbourno 
Apylinkės valdyboje, keletą kar 
tų buvo Melbourno atstovas 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės suvažiaviumose.

Yra Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis ir Melbourne vei
kusio Karaliaus Mindaugo insti
tuto paskaitininkas.

Mūsų naujam laureatui re
dakcija buvo pasiuntusi eilę 
klausimų, į kuriuos pateiktus 
atsakymus čia ir spausdiname:

1. Jūsų premijuotoji knyga 

tai kažkas naujo mūsų literatū

roje; tai lyg lietuviškoji Swet- 

Mardeno “Gyvenimo Mokykla”. 

Kas Jus paskatino tokį veikalą 

rašyti?

— Mintis gimė seniai ir šian
dien negalėčiau tiksliai atsakyti 
kada. Pastebėjau, kad jaunimas 
mėgsta ne ilgus traktatus arba 
ištęstus aprašymus, bet trum
pus ir aiškius gyvenimiškus pa
vyzdžius, su iš to išplaukiančio
mis išvadomis. Jaunuolis pavyz
džius ir atsitikimus mielai skai
to, o iš to plaukiančios išvados 
bei pasėkos verčia susimąstyti. 
Panašią įtaką teko pergyventi 
ir man pačiam. Kad pvz. šian
dien esu religingas ir praktikuo
jantis katalikas, tai ne tik dėka 
motulės pastangoms ankstyvoje 
jaunystėje, bet taip pat ir did
žiajam vengrų rašytojui Tiha- 
mer Toth, kurio jaunimą patrau 
kiantieji pavyzdžiai ir trumpi nu 
rodymai, neišdildomai nuklojo 
visą manosios jaunystės kelią.

Dar Lietuvoje gyvendamas 
buvau parašęs apie 100 mašinė
le rašytų puslapių veikaliuką, 
kurį ne vienas gražiai įvertino 
ir ragino spausdinti. Tada bu
vau užsimojęs plačiau paliesti 
gyvenimo, charakterio ir religi
jos klaus mus jaunimui prieina
moje formoje. Tam tikslui rin
kau medžiagą. Tačiau mašinraš
tis ir medžiaga vieną naktį žu
vo Mickūnuose (Vilniaus kraš
te) užpuolus lenkų partizanams. 
Tremtyje šita mintis gimė Frei
burgo universitete. Tačiau stu
dijuojant ir tremties sąlygose 
besirūpinant duonos kąsniu, jos 
realizavimą teko atidėti neribo
tam laikui. Tik įsikūręs Austra
lijoje ir išnaudodamas nuo

surinkęs nemažą kiekį medžia-

Bronius Zumeris

o pvz. nepa rinkot 3 tele'ri -ti

nęs f>;»nos savo mintims reikš

ti?

— Knygą ruošiau iš'mtinai 
jaunimui. Jaunimas gvvenimr 
nori 'irmian’a matyti tokį 
koks jis yra savo tikrovėje. Ma
ne patį jaunystėje labai eav»ik- 
davo konkretūs pavyzdžiai fak
tai ir iš to išplauk;ančias išva
das ilgai palaikydavau atminty
je. Pastebėjau, kad ir kiti jau
nuoliai panašius dalykus mėgs
ta ir mielai skaito. Jaunimas 
yra labai imlūs konkrečiam pa
vyzdžiui ir iš to išplaukiančiai 
aiškiai bei trumpai minčiai. Ši
tokiam priėjimui, skaitau, kad 
labiausia tinka pasirinktoji for
ma.

5. Ar neteko patirti, kaip pats 

jaunimas Jūsų knyga domisi?

— Neteko, nes rankraštį ne 
visada yra galimybės duoti ki
tam skaityti. Tačiau, kaip mi
nėjau, Lietuvoje turėtą mašin
raštį tada ne vienas skaitė ir vi
sada atsiliepdavo su entuziazmu. 
Bet, kaip minėjau, tas mašinraš 
tis žuvo, o dabar paruošta kny
ga yra skirtinga.

6. Kodėl pasirinkote T. T. Sa-

gos ir įsigijęs vertingą asmeni
nę bibliotekėlę. Premijuotoji 
knyga talpina tik dalelę to, kas 
yra surinkta ir sužymėta. To
dėl ir šitas darbelis tėra įžanga 
į užsimotą darbą ateityje.

3. Žinome, kad Jums tenka, 

įmonėje dirbant šeimai duoną 

pelnyti; susirgimai rodo, kad 

neturite stiprios sveikatos. Kaip 

įstengėte šį veikalą paruošti?

KULTŪRINĖ KRONIKA

lmu gyventi ilgesiu — svajoju ir viliuos,
Kai sutinku pavasarį prie įlankos tylios,
Kur baltos jachtų burės, sustingę tolume,
Ir erdvės žemėn žiūri danes šviesa ramia.

Gležni daigeliai kalasi — aplinkui taip šviesu,
Lyg pasakos pasaulyje pabud.ntas esu.
Stebiuos ir neatsistebiu spalva žalių šakų;
Žiedai pražysta nuostabūs prie saulėtų takų.

Šitoj žalioj harmonijoj, šiam džiaugsmo šlamesy, 
Kaip išsiskleidęs pumpuras, ir tu, širdie, esi.
Taip skamba paukščių giesmės nežemiškos gaidos, 
0 sauiiė atsispindi ir jūioj ir ži biuos.
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Merginos jaunos vaikščioja, o šviečia akys jų 
Pavasari vyoonėm ir ilgesiu nauju.
Kai jos sustoję stebisi žieduota šakele,
Jas perveria pavasario liepsnojanti strėlė.
Kai jos laimingos krykščia saulėtame tvane, 
Pavasario vilyčia sužeidžia ir mane. . .

Susitikimas
Susitiko žvilgsniai vienas kitą, 
Susikryžiavo du kardai, •
Ir į dviejų širdžių granitą 
Nauji įsirentė vardai.

Toks buvo nuostabus tas dūžis! 
Sutvisko ugnys, ir staiga,
Lyg po audros šviesiam gegužy, 
Širdies išsiskleidė žiedai. . .

11 s. •Į III

© Vysk. Vincentas Brizgys 
atliko labai reikalingą darbą re
liginės literatūros srityje, duo
damas naują gegužės mėn. skai
tymo knygą “Marija Danguje 
ir Žemėje” (išleido Lietuviškos 
knygos klubas, pusi. 142, kaina 
$1.50). Leidinys papuoštas dąil. 
P. Pil pau3ko pieštu viršeliu ir 
aplanku. Tai suglaustas, turi
ningas Marijos gyvenimas su 
išplėsta didaktine dalimi Marijos 
dorybių aprašymu. Autorius pla 
čiai pažįsta šventąjį Raštą ir 
mariologinę literatūrą. Pvz, jam 
žinoma, kad senovės kalbų a'š- 
kintojai priskaito net apie 70 
skirtingų prasmių žodžio Ma
riam — Marijos vardo aiškini
muose. Knygoje duodamas to 
laiko istorinis fonas (plg. pusi. 
54 apie Erodą), įvedant tokius 
įdomius duomenis, kad pvz. Kris 
taus laikų Jeruzalėje buvo apie 
120,000 gyventojų (p. 58).

Autorius ranča progų vieną 
ar kitą dalyką palyginti su Lie
tuva. Įnešama gyvumo prave
dant paralele tarp Marijos ir ki
tų šventųjų, pvz. Marijos Mar
garitos Alacogue (knygoje čia 
korektūros klaida — rašoma 
Alaqucque). Stengiamasi įnešti 
vaizdumo vienu kitu pavyzdž u, 
sakysime — vaizdelis iš filmo

į Jį grįžta. Jeigu šito nebūtų, 
jeigu nebūtų žrfogaus buvimo 
paskirties aiškaus supratimo, 
prieš mus stovėtų grasinantis 
nebūties ir niekingumo siaubas. 
Tada mes turėtume kažkokios 
nesuprantamos jėgos priversti

leziečių spaustuvę knygai leisti? į gyventi ir klausti: kam šitas di
dysis nesusipratimas — gyve-

— Vadovaujuosi dėsniu, jog 
ir blogiausiose gyvenimo sąlygo
se galima daug padaryti, jeigu 
tiktai nori. Kažkas yra pasa
kęs, kad ir ant smailiausios vir
šūnės yra daug darbo geriems 
darbininkams. Neturėdamas ma 
žiausio noro prisiskirti sau “ge
ro darbininko” ypatybių, tačiau 
galiu pasakyti, kad ne rožėmis 
klotas gyven'mas išmokė dirbti 
ir kantriai dirbti išnaudojant ne 
tik gyvenimo valandėles, bet ir 
atliekamo laiko minutes. Knygą 
rašant dažnai dirbdavau įmonė
je 10 ir kartais daugiau valandų 
paroje. Šalia to — visuomeniniai 
ir asmeniniai įsikūrimo rūpes
čiai. Užtai nekartą teko trum
pinti poilsio valandas. Ne vie
nas dalykėlis buvo atžymėtas ir 
suplanuotas pakeliui į darbą ar 
grįžtant iš darbo tramvajumi ar 
traukiniu. Teko atsisakyti ne 
vienos pramogos savaitgaliais 
ar švenčių proga. Šitokiose apy- 
stovose darbas negali būti tobu
lai išbaigtas. Knygoje atsirado 
vienas kitas netikslumas, kurių 
normaliose sąlygose tikrai būtų 
galima išvengti. Tačiau kas pa
daryta — padaryta, o šiandien 
tenka pasidžiaugti, kad atliktas 
darbas šio to vertas. Šia proga, 
gal tinkama vieta prisiminti, 
jog tremties ir įsikūrimo kely
je, sunkus pradžioje fizinis dar 
bas suspėjo nuslopinti ne vieną 
užsimojimą, išdildė ne vieną ver

— T. T. Saleziečiai man visa- i 
da kažkodėl atrodė vargo pelės, 
kurios taip nuoširdžiai rūpinasi 
padėti jaunimui. Kun. Bosco gy
venimo pavyzdys man visada bu 
vo mielas ir patrauklus. Šalia 
to, dar paauglio dienose, ne kas 
kitas, bet salezietis kunigas, ne
žinau kodėl, man primygtinai 
pakartojo atmintinus žodžius: 
“Tu tik s ek mokslo ir lavinkis. 
Rašyk ir daug rašyk ir šitos 
srities, žiūrėk, neapleisk!...” Tie 
žodžiai, tada dar paaugliui jau
nuoliui, neturinčiam jokios per
spektyvos ir materialinės gal'- 
mybės, skambėjo nerealiai ir sa
votiškai keistai. Tačiau laikai 
keitėsi. Galimybės atsirado. A- 
tėjo ir tinkamas laikas, kurį, ro
dos, išnaudojau taip, kaip pajė
giau ir sugebėjau. Ir galbūt da
linai atsiekiau to, ką anas, man 
nepažįstamas, salezietis linkėjo, 
nes jis turbūt turėjo progos ma
ne kiek nors pažinti. Šios ap
linkybės ir buvo akstinas, kuris 
paragino ir dabar susirišti su 
T. T. Saleziečiais ir išgirsti iš jų 
(Tėvo J. Žaliausko asmenyje) 
gražių atsiliepimų ir paskatini
mų, jau nekalbant apie malonų
jį “Tėvų Kelio” (Venecueloje) 
redaktorių kun. A. Sabaliauską.

nimas, kam vargas, nela'mės, 
kančios ir pagaliau vadinamos 
laimės ir džiaugsmo greitai pra
einančios valandos. Be tikėjimo 
į dievišką žmogaus paskirtį ir 
amžinojo gyvenimo nuovoką, vi
sas mūsų žem'škasis gyvenimas

mas šitą dvasią sukūrė. Jis ją 
rado. Atsakomybė krenta esa
mai kartai. Jaunimas maitinasi 
tuo maistu, kurį jam pagamino 
tėvų karta: šimtai tūkstančių 
spalvotų komikų, menkaverčių 
filmų ir eilės tokios pat litera
tūros. Vienoje pusėje skaisti jau 
nimo dvas'a purvinama valsty
binėmis priemonėmis, kitoje — 
menkavertės spaudos, filmų ir 
radijo pagalba. Gigantiškas apa
ratas draskyte drasko tai, kas 
yra šventa, kilnu ir dora. Jau
nimas priima viską. Jis žavisi 
angelu ir barbaru ir seka paskui

Kompozitorė sesuo Bernarda
Laimėjo pirmą premiją už dainą pa
gal Bern. Brazdžionio eilėraštį 

“Dainuotinė”
tebūtų niekaip neišaiškinamas1 tą, kurį tėvų kartos jam prista- 
nesusipratimas ir niekuo nepa- to.
teisinamas absurdas. Tačiau re- Bendroji aplinkumos Įtaka 
įgija duoda atsakymą į visa tai, atkakliai spaudžia lietuviui jau- 
as įga ina mus gyventi, kas nuoiįuį svetimą bruožą. Su laiko 

įprasmina visą gyvenimą ir iš- dvasia slenka ir ryški nutautė
jimo banga. Visumoje padėtiskelia tikrą jo vertę. Religija 

duoda galutinį atsakymą į am
žinuosius žmogaus klausimus. 
Šito akivaizdoje religinė mintis 
privalo užimti nee'linę vietą ne

yra visiškai nedžiuginanti. Šian 
dien dažnai girdime kalbant a- 
pie lietuvio kaip ambasadoriaus 
privalumus, tačiau menkai te

tik darbuose ir veiksmuose, bet keiįamas balsas, jog mes stovi- 
įr kūryboje. me prje§ neatšaukiamą reikala-

8. Knygą rašant Jums,, be abe vim^ ~ būt nepailstančiais ain
io, teko stebėti lietuvių tremties basadoriais savo jaunimo tarpe, 
ir apskritai Australijos jauni- Gerai, kad svetimieji žinos apie 
mą. Kokie čia įspūdžiai? mus- bet labai bloSai. Jei^ du

7. Jūsų veikale neeilinė vieta 

skiriama religiniai minčiai. Kas 

prie to paskatino?

— Žmogus yra religinga bū
tybė. Religinis atspndis randa
si jo buvimo pagrinde. Žmogus 
yra tiek žmogus, kiek jis stovi 
ant šito pagrindo. Nuslydęs nuo 
šito pagrindo jis atsiduria ne 
savo vietoje. Iš kitos pusės — 
žmogus ateina į pasaulį būtu 
Tačiau šitame buvime jis nėra 
buvimas pats sau, kadangi žmo
gus nėra pats savęs kūrėjas. Jis 
yra sukurtas. Žmogus ne pats 
iš savęs ateina ir ne pats iš sa
vęs atsineša gyvenimui vykdy
tinus uždavinius. Jis ateina į že
mę Vykdyti didžiojo Kūrėjo pla
no, to nesuprantamo buvimo pla 
no, kurio atskirus punktus, są
moningai ar nesąmoningai, vyk
do tautos, valstybės, bendruo
menės ir atskiri žmonės. Visa 
ateina iš vieno Kūrėjo ir visa

— Teko ne tiktai stebėti, bet 
ir kartu su jaunimu dirbti. Jau
nimas, kaip ir visada, kupinas 
šviesių vilčių entuziazmo ir ener 
gijos. Tačiau ne jaunimo kaltė 
yra laiko dvasia kupina avan
tiūrų, kriminalinių nuotykių ir 
rėkiančių sensacijų. Ne jauni-

trečdaliai priaugančio jaunimo 
bus abej'ngi lietuviškam reika
lui. Gerai, kad svetimieji puik ai 
žinos apie mūsų vargus, tačiau 
labai blogai, kad gausus būrys 
jaunimo nenorės nieko apie tai 
žinoti. Tūkstantis svetimtauč ų, 
gerai žinančių mūsų vargus ir 
nelaimes, neatsvers vieno jau-

K. žoromskis Naturtnortas

nuolio nuostolio lietuvių tautai.
Reikia ambasadorių visose 

srityse, bet jų labiaus'ai šaukia
si lietuviškas tremties jaunimas.
Australijoje turime gražaus jau
nimo ir pakenčiamas sąlygas 
sekmadienio mokykloms, bet 
trūksta mokytojų, sutinkančių 
atlikti šią pareigą; trūksta tė
vų pasiryž'mo savo vaikus leisti 
į lietuvišką sekmadienio mokyk
lą. Caro laikais beraštės moti
nos neatidavė savo vaikų mas
koliams, šiandien ne vieno lietu
vio tremtinio inteligento vaikai 
jau su tėvu ir motina kalbasi 
svetima kalba. Šito akivaizdoje 
ir kyla nelemtas klausimas: ar 
lietuviškoji masė tremtyje pri
valo mirti kartu — senoji karta 
fiziškai, o būriai jaunimo — dva 
siniai — savam kraštui. Laisvės 
kovos tąsa ir mūsų tautos eg
zistencija priklauso jaunimui. 
Argi būrius lietuviško jaunimo 
atsivežėme ir auginame tam, 
jis būtų trąša svetimųjų fizi
niam ir dvasiniam potencialui 
ugdyti?

9. Ką dabar planuojate ra

šyti?

— Kaip minėjau, turiu apš- 
č'ai medžiagos, kuriai tinkamai 
sutvarkyti reikia laiko ir sąly
gų. Laimėtoji premija, bent iš 
dalies užpildys kaikurias būti
nas spragas. Planų turiu ne vie
ną, bet apie juos mėgstu kalbėti 
tik tada, kai jie būna realizuoti.

Ta pačia proga tegu būna iš
reikšta nuoširdi padėka premi
jos mecenatui kun. dr. J. Pruns- 
kiui ir jury komisijai. Aš nesi
tikėjau, bet jie rado mano dar
belį vertingą. Už šią moralnę 
ir medžiaginę paramą, tikiu, 
kad sugebėsiu atsilyginti savo 
darbu ir pastangomis. Telieka 
pasitikėti Aukščiausiojo palai
ma ir dirbti.

apie šv. Joną Bosco (pusi. 22). 
Tvodama ir vaizdžių citačių, pvz. 
tėvo G. Roscini žodžiai apie Ma
riją: “Ką turėjo jausti mot na, 
kuri pilną gyvybės ir gyvybės 
nešėją, gražų ir sveiką savo 
sūnų atidavė žmonių labui, o tie 
patys žmonės grąžino jai į ran
kas išniekintą, visą žaizdotą ir 
negyvą jo lavoną?” (p. 73). Ge
rai, kad knyga prita'kyta ir Se
nojo ir Naujojo pasaulio skai
tytojams, pvz. vartojama dvejo- . 
pa matų sistema (mylios-kilo- 
metrai) atstumams pažymėti.

Tarpais atrodo, kad knyga 
daugiau taikyta išsilavinusiems. 
Ar lengvai visus skaitymus ga 
lės sekti eiliniai parapiečiai? Bet 
ir mažiausieji čia atras tokių 
gyvų, jautrių vietelių, kaip ta 
128 puslapyje:

“Neseniai vienoje Chicagos li
goninėje prie laukiančios mir
ties jaunos vienuolės dieną ir 
naktį budėjo sena jos motina. 
Pati ligonė ir slaugės, bijoda
mos, kad pervargusi senukė pa
ti neapsirgtų, patarė jai vykti 
namo pasilsėti.

— Jeigu per tiek metų mano 
kūdikis man nenusibodo, tai 
kaip dabar galėčiau aš palikti 
ją vieną, mirties belaukiančią.

Senukė daug kartų sakė, kad 
ji su džiaugsmu sutiktų mirti, 
kad jos dukrelė galėtų gyventi”.

• Retos knygos apie Lietuvą. 

Paryžiuje I. Chmeljuk knygyne 
(51, Boulevard įSaint Michel, Pa 
ris V, France, Europe) galima 
gauti knygas apie Lietuvą: H. 
Chambon — “La Lithuanie mo
derne” ir “La Lithuanie pen- 
dant la Conference de la Paix”;
S. Daukšos — “Le regime d’au- 
tonomie du territoire de Klai
pėda”; O. Kesslerio "Baltenlaen- 
der und Litauen”; J. Mauclere
— “Contes lithuaniens”, “Gens 
et routes de Lithuanie”, “Le 
pays du chevalier blanc”, “Lite- 
rature lithuanienne”, “Sous le 
ciel paile de Lithuanie”; L. Nat
kevičiaus — “Aspect politique 
et juridique du differend polo- 
no-lithuanien”; C. Rivas — “La • 
Lithuanie sous le joug allemand 
1915 — 1919”, J. Tlomakovvskio
— “Evolution et projet d'ame- 
nagement de la vilie de Vilna”; 
Vydūno — “La Lithuanie dans 
le passe et dans le present”; 
Visconto “La Lithuanie et la 
guerre” ir “La Lithuanie reli- 
gieuse”; prof. A. Voldemaro 
“La Lithuanie et sės probleme”

• Petras Ma! leiki«, yra para
šęs stambią studiją, pavadintą: 
“Pedagoginiai principai JAV ir 
Vakarų Europos auklėjime”. 
Studija turi daugiau dviejų šim
tų puslapių. Ji yra keleto metų 
sistemingo ir kruopštaus Mal- 
deikio darbo išdava. Keletą me
tų jis pašventė susipažinti su 
Amerikos pedagogine literatū
ra. Jis išstudijavo visas jos sro
ves, tyrinėdamas jų auklėjimo 
tikslus, jų priemones, pažiūras 
į auklėtoją ir auklėtinį ir mo
kyklos organizaciją.

Palyginimą Maldeikis atlieka 
praeidamas atskirais klausimais 
pagrindines Vakarų Europos ir 
Amerikos pedagogijos sroves. 
Šis Maldeikio darbas yra labai 
patikimas vadovas po Amerikos 
pedagogikos laukus. Gaila, kad 
iki šiol ši knyga neturi leidėjo.

• Lietuvių šventovės, stato
mos Marquete Parke, baigiamie
ji darbai vykdomi su paskuba. 
Šią šventovę, be arch. J. Mulo- 
ko, savo darbais puoš dail, A. 
Varnas, dail. V. K. Jonynas, 
skulptoriai V. Kašuba, Mozo- 
liauskas, prof. A. Galdikas ir 
kiti menininkai. Apskaičiuoja
ma, kad su visais įrengimais ši 
šventovė kainuos apie milioną 
dolerų. Ji būsianti užbaigta šių 
metų pabaigoje. Tai bug viena 
originaliausių bažnyčių Chica- 
goje.
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Marija-Lietuvos globėja
Ii

I)R. A. ŠEAPLAUKI S, New York, N. Y.

PAVERGTOJE LIETUVOJE lapių. Paskirtos trys premijos: 
5000, 3000 ir 2000 rublių.

Poetas Adomas Mickevičius

▼ “Tiesa" nu'dskundžia, kad terija ir vietinės valdžios orga- 
“yra dar tokių laikraščių, kurie I nai labai silpnai rūpinasi knygy- 

“Diena buvo šaltoka, giedra; nepatenkinamai dirba su nere-; nų materialine baze”.
savo Piligrimų knygose, kurios, mažytės snaigės lakstė tartum dakcin'u aktyvu, silpnai įtraukia
neperseniai buvo ir lietuviškai 
išleistos, yra parašęs tokius mal 
dos žodžius: “Dievo Motina, ku
riai mūsų protėviai davė Kara
lienės vardą, gelbėk Lietuvą”.

Per šių metų Velykas suėjo 
lygiai trys šimtai metų, kaip ka
ralius Jonas Kazimieras, šaukda 
masis dangaus pagalbos nuo 
Švedijos ir Maskvos užpuolimo, 
Mariją pagarsino Lietuvos Ka
raliene ir Globėja. Kadangi Lie 
tuva tada buvo unijoj su Lenki
ja ir toji buvo pirmiausia priešo 
užpulta, pagalba kaip tik ir atė
jo iš garsaus ir stebuklingo 
Čenstakavos Marijos paveikslo, 
apie kurį žymusis anglų poetas 
Hilaire Belloc sako, kad jame 
pavaizduota Dievo Motina žmo
gui įkvėpia karžyg'škos drą
sos.

Lietuva — Marijos žemė

Kaip Lenkijoj čenstakaviškė 
Marija gynė tą kraštą nuo įsi
veržusių priešų, taip Lietuvoj 
šiluviškė Marija apsaugojo mū
sų tėvynę nuo žuvimo ir tikėji
mo praradmo. Kai minėtasis 
karalius Lietuvą su kitais savo 
valdomais kraštais aukojo Die
vo Motinai, ji jau beveik prieš 
50 metų Žemaičiuose buvo ap
sireiškusi ir didelį stebuklą pa
dariusi — kraštas, kuriame be
buvo likę, kaip sakoma — sep
tyni kunigai, vėl grįžo į katali
kybę.

spindinčios žiežirbos. Vengrų į bendradarbiavimą latkrašty^^
pulkas buvo išrikiuotas prieš ka i je darbininkus, kolūkiečius, in 
tedrą. Prieky žengė didžiūnai ir teligentiją. Tai smarkiai menki- 
riteriai, senatas su aukso gran- na laikraščių kokybę’1. Toliau 
dinėm ant kaklo, su žvakėm ran, “Tiesa” nusiskundž'a la kraščiu 
koše, kaip upė plaukė į bažny- Į “Kauno Tiesa”, kad “laikraščio

▼ Okup. Lietuvoje 1955 m. bu 
vo leidžiamas 211 bolševikinis 
laikraštis, kurių metinis tiražas, 

w , kaip skelbiama, viršijo 218,5
±1. ^° mil. egz. žurnalai, tęstiniai leidi

niai ir biuletiniai išėję 41 pava
dinimu 3,2 mil. egz. tiražu.

Dr. Dina KRIAUAELIONAITE
(Gydytoje ir Chirurgė) 

DSOTEBŲ UGŲ m AKUŠERIJOS 
SPECIALI ST®

8750 West 71«t Street 
(Kumpai 71st Ir Callfornia)

TeL ofiso Ir rea. REpublio 7-4146 
Vai. 11-1 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Priėmimas tik pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. OSrd St. 
Ofiso teL REliance 6-4410

Rezid. telef. GRovebiU 0-0017 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m. 

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

čią. Po to pirkliai, amatininkų, 
visokių brolijų atstovai. Paga
liau pasirodė vežėčios. Karalius 
atvyko su šv. Tėvo atstovu nūn 
cijum Vidone. Po to — arkivys
kupai, vyskupai, didysis kanc
leris, vaivados, kaštelionai. Mi
šias laikė apaštališkasis nun
cijus Vidone, apsirengęs purpu
ro drabužiais, balta ąlba, išpuoš
ta perlais ir auksu. Baigiantis

redakcija mažai teturi aktyvo 
iš mokslin'nkų, inžinerinių tech 
ninių darbuotojų, gamybos no-

3is suvažiavimas. Dailininkai bu
vo užsipulti, kad per maža pa
ruošiu kūrinių “dabartinėmis te
momis”. Suvažiavusius “šv'etė” 
Sov. Sąjungos kultūros minis
terijos atstovas Riznov ir Sov. 
Sąjungos dailininkų sąjungos 
org. komiteto sekretorė Markovatorių tarpo, nors Kaune jų VJ; p„ bai ia jį kalbė.

ir “Ministerių tarybos pirmi- 
ninko pavaduotojas” Preikšas.

J. Subačius Madona

Karaliaus Jono 
malda buvo išklausyta ir Lie
tuvai buvo duota ramybės dau
giau kaip per pusantro šimto 
metų.

Jau nuo Šiluvos laikų Lietu
vai, kaip turbūt jokiam kitam 
kraštui, teko Marijos žemės var 
das (lotyniškai: terra mariana). 
Amerika tik pereitam šimtme
ty, po Nekalto Prasidėjimo tie
sos, paskelbtos 1854 metais, bu
vo paaukota Marijai, tačiau Lie
tuvai jau trys šimtai metų kaip 
tenka toji garbė. Šį mėnesį taip 
pat sukanka penkeri metai, kaip 
Lietuva tremty paaukota Ne
kalčiausiajai Marijos širdžiai, 
prisimenant tokios pat pagalbos 
reikalingumą, kaip anais laikais 
prieš tris šimtus metų: mūsų 
tėvynė, brangioji Lietuva, dėl 
nedoro diktatoriaus užmačių, 
dėl jo amžiais neatleistinų klai
dų buvo pavergta ir laukia die
nos ir valandos tos jai begali
nės skriaudos atitaisymo, Mūsų 
Motinai užtariant.
Lietuvoj prieš tris šimtus metų

Lenkų rašytojas Henrikas 
Sienkevičius, kaip ir Adomas 
Mickevičius taip pat kilęs iš lie
tuvių, nors anais spaudos drau
dimo laikais ir rašęs lenkiškai, 
savo veikale Tvane aprašo ne 
tik tai, kas dėjosi Lietuvoj prieš 
tris šimtus metų, bet ir kaip 
Lietuva buvo paaukota Marijai 
ir kaip kraštai išsivadavo iš sve 
timos priespaudos. Rašytojas 
savo žinias sėmė iš istoriko 
Liudviko Kubalos veikalo Švedų 
karo 1655 ir 1653 metais, kur 
jdėta ir vadinamoji karaliaus i 
Jono Kazimiero asmeninė prie- i 
saika — iki amžių pabaigos mi-1 
nėti Marijos pagalbos šventę 
Apreišk mo oktavoj.

Istorinė diena

Štai kaip vaizduoja aną dide
lę šventę Lvove, kur buvo ap
sistojęs pats karalius kaip trem 
tinys ir į kur buvo sukviesti at
stovai ir svečiai iš tolim’ausiu 
jungtinės respublikos vietų, taip 
ir iš “Šventosios Žemaitijos”, 
kaip ją rašytojas keliose vieto
se vadina:

pamaldom, jo didenyb'ė karalius 
Jonas Kazimieras savo papro- 

I čiu ties altorium atsigulė kry- 
Kazimiero gjum nusižemindamas prieš Die

lė rajoninių laikraščių neskiria 
reikiamo dėmesio pirmųjų paty
rimo propagavimui. Ypač smar
kiai susilpnino šį darbą Šiaulų 
rajono laikraštis “Leniniečio 
Kelias”...

Nepatenkinamai dirba su ak
tyvu ir Švenčionėlių rajono laik
raščio “Naujo Gyvenimo” re
dakcija. Bevek visą laikraštį 
čia užpildo patys redakcijos 
darbuotojai. Praėjusiais metais 
redakcija paskelbė konkursą ge- 
riausiąjai apybraižai ir apsaky
mui. Bet iki šiol konkurso rezul
tatai dar nesuvesti. Tai, kad ir 
redakcija neįvertina “aktyvo”, 
rodo ir toks faktas, jog į skai
tytojų laiškus atsakinėja korek
torius... Eilė rajoninių laikraščių 
redakcijų nedirba su . sieninio 
laikraščio redaktoria:s ir redak
cinių kolegijų nariais. Dar ne 
visi rajoniniai laikraščiai reikia
mai dirba su darbo žmonių laiš
kais”... Tokį liūdną vaizdą apie 
sovietinę spaudą okup. Lietuvo
je duoda pati “Tiesa”. Reikia 
manyti, kad čia, tebuvo paskelb

▼ Bolševikiniams filmams sce 
narijus rašo L. Janušytė — “Me 
daus mėnuo”, J. Avyžius — “Sa 
liūtė”, A. Gricius — satyrinę 
komediją “Kalakutai”. J. Do
vydaičio scenarijus “Tiltas” ati
duotas “gamybon”. P. Cvirkos 
apsakymo motyvais paruošta 
trumpa metraž'.nė komedija 
“Skenduolis”, bet jos paruoši
mu nepatenkinti net ir L'etu- 
vos bolševikai.

▼ 1955 m. buvę išleista okup. 
Lietuvoje 10,4 mil. knygų egz. 
Tarp žymesniųjų leidinių — Laz 
dynų Pelėdos raštų 7 tomai, J. 
Marcinkevičiaus ir A. Venclovos 
raštų tritomiai, ba'gti leisti A. 
Vienuolio raštai, J. Biliūno dvi
tomis.

▼ Panevėžio dramos teatras 
neseniai parodė J. Germano pje
sės “Daktaras Kaliužnas” prem
jerą. Šiuo metu teatras ruošia 
naują premjerą — kinų pasaką 
“Palieta taurė”, kurią režisuo
ja V. Blėdis. Muziką rašo A. Be

ei. ofiso HE. 4-ttFve. rez. I’R. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1857 W. Garfield BlvtL
V AL: 1—4 ir 6—9 

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ
SPEC1AL1ST®

7156 South W«rtern Avenas
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Ofloe tel. RE. 7-1168
Rea teL WAlbrook 6-3766

Ofiso teL CLiffside 4-2866
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampus 47th ir Herinltage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 1-9 vai, 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PU 8-322V 
Rez telef. tVAlbrook 6-&O76

TeL ofiso YA. 7-5557, res. RE. 7-4666

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weot 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 5-8, šeštad. 1-3

Telef. TOwnbaU 3-0656 
2534 West 68th Street 

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

skambink CEntral 6-2264.

tos tik viena kita būdingesnė i lazaras. 
smulkmena, gi tikrovė yra dar ▼ Vilniaus darmo3 teatre pas- 
ž.auresnė. 1 tatyta A. Milerio 4 v. dramos

Knygos padėtis Lietuvoje. Prcm Jera Salino raganos . Re-
vo didybę. Po to jis priėmė ko
muniją, bažnyčioj rados labai
tylu, lyg prieš priesaiką. Kara- ___ _ ______„____
liūs a.tuiatojo ištiesęs rankas nas rašo, kad “iki šiol knygų mo meninis vadovas J. Rudz ns- 
ir jausmingu, toli siekiančiu bal- prekybos sistemoje esantys rim- kas’ dailininkas M. Karcs.iv. 
su ėmė kalbėti: ti trūkumai trukdo knygų pas- ▼ Bolševikiniam apsakymui

“O Didžioji D'evo Žmogaus klidim^ masėae- Knyga ne visa- parašyti “Tiesos” redakcija pas- 
Motina n Mere^e' Aš Innaq da la^u pasiekia darbo žmogų, kelbė konkursą. Apsakymo a-Katate™“TesantiX^|y?a42a^^±’a!:“,^r‘-!pimtis - iki 16 PU8

ralių Karaliaus ir mano Vieš-

‘Tiesoje” J. Kairys ir B. Aksti- žisorius Jurkūnas. Pastaty-

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West -t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto 
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 
penkt. 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet Seš 
adienials 10 iki 2 vai. popiet

Ofiso tel.PRospect 6-1766 
Rez. tei. GRovehiU 6-6006

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
t Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 

Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 
Šeštad. 2—4 vai. vak. 

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 
Telef. ofiso LAfayette 3-0048 

Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE 4-2824
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Weaters Aveaoe 
Chleago 28, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublio 7-4800 

Rezidencija: GRovehlll 6-8161

TeL ofiso PRospect 0-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CUIRURGIN'ftS LIGOS 

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 8 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South llichigau Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
tšsklrua trečlad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6766
Buto — EN'glewood 4-4876 

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Weatern Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 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. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4840 
Namų — CEdarcrest 3-7780

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LR

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st Si
Tel. PRospect 8-1223 arbk WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak i, 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
H255 South VVestern Avenae

VAL Kasdien 2—4 n. p. Ir 7—9 vak
Trečiadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Ilezld. PRospcct 6-0100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURQfi 
6248 South Kedzie Avenue 

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

paties, malone karalius, skel
biu kas seka: šiandien aš pa
sirenku Tave savo valdomų 
žemių Globėja ir Karaliene. 
Aš paaukoju Tavo ypatingai 
malonei ir globai save, Lenkų 
karalystę, didžiąją Lietuvos 
kunigaikštystę, Rusiją, Prū
siją, Mazūriją, Žemaitiją, Li
voniją ir Černigovą, abiejų 
tautų armijas ir visus žmo
nes. Aš paklusniai prašau Ta 
vo pagalbos ir malonės prieš 
dabartinius mano karalystės 
priešus”.

Čia karalius puolė ant kelių 
ir vėl pasidarė labai tylu. Po to 
jis paskaitė savo priesaiką ir 
pasižadėjo išlaisvinti kaimiečius 
iš vergijos. Tartum milžiniškas 
choras minia šaukė: “Amen, 
amen, amen!” Visus apėmė ne
paprastas entuziazmas ir buvo 
girdėti: “Pergalė, pergalė!”

tas yra socialistinis lenktyniavi
mas. Daugelis knygų prekybos 
darbuotojų labai blogai platina 
literatūrą. Jie, kaip ir taisyklė, 
silpnai dirba su aktyvu, neįtrau
kia plataus inteligentijos būrio 
į platinimo darbą...

Labai blogai parenkami kad-

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

16 WGE8 stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 1*1 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:80 ryte

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
rai. Į atsakingas knygų darbuo- bekad. 8:30—8:30 v. r. ii stoties 
. . . . . . , , WOPA — 1490 kU.tojų pareigas skiriami valsty- ohicago 29. Ji. HEmlock 4-2413

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Atenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak? šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

binio turto grobstytojai, išeik
votojai, pvz. Akmenės rajone 
buvo knygyno vedėju pask'rtas 
ankščiau kitur susikompromi
tavęs tūlas Liškevičius. Jį buvo, 
priversti atleisti tada, kai jis 
vėl sužlugdė darbą ir padarė j 
išeikvojimų... Eilė rajonų siste
mingai neįvykdo knygų parda
vimo užduočių. Iki šiol nelikvi- 
duotos nereikalingos Šiaulių ir 
Klaipėdos knygų bazės.

Didelių trūkumų yra ir pas
kirstyme. Bazėse, o taip pat ei
lėje knygynų užšaldytų kapita
lų guli dideli knygų kiekiai. Kny 
gų prekybos valdyba nestud/juo- 
ja paklausos, nežino kur tos 
knygos reikalingos...” Duota vė
jo ir kultūros ministerio pava
duotojui Černiauskui, kad jis 
“per maža gilinasi j Valdybos 
darbą, taikstosi su gerai žino
mais trūkumais. Kultūrcs minis

7131 So. ROCKWELI. ST.

l^/(SS)p|įJ
IVsRADIOSUrn

[ Clempos-dalvs -baterijos) j
/V TAISYMAS 
įnamuosedirWuvės<

—100% —

zenithI

lAi-Daina
.UIjtelevision

Į Csav. žnž. A. SemAnas) I 
L 3130 S. Halsted-DA6- 88871

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calltornla Avo. 

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

Ofiso t,ief. V Arda 7-1166 
Rezidi-ncijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatv6) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe WAlbrook 5-2670.
Rea. Hllltop 5-156T

Dr. Alexander J. Javolt
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTEB 

6132 South Kedrie Avenue 
Vai. S—4 p. p. Ir nuo 7—8 v. vak. 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archęr). 
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4456 So. Califomia Avė., Ohicago 

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

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

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. GGtfi St. REpublic 7-IG4I

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 6Srd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
4KIŲ LIGŲ SPECIALISTft .

PRITAIKO AKINIUS 
" alandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

’usitarlmą išskyrus trečiadienius
2422 We»t Marąuette Rd.

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4645 So. Akhland Avė., Ohicago
Plrmad., antr., ketv. Ir penk. 

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

. Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR S-193C

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avo. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., Šeš
tad. Ir sekmad tik pagal sutarti 

Jeigu neatsilieps vlršmln6tl telefonai
šaukite Mldway 3-0001

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 lkl 4 d. p.; 6 lkl 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. l’R 6-0059

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-0059 

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

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 ▼. ▼.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko akiniu*. 
Kreivas aki* 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, pcnktadlen) 10-S la 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Palengvinu aklų įtempimą, kurh 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegystę tr tollregys 
tę. Prtrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausiu, 
trūkumus Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:30 
lkl 6 vai. Selini, Ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.
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MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, GfiLfiS VESTUVftMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIUOS

2743 West 69th Street Tel. PRoepeet 8-6781
(priešais Av. Kryžiaus ligoninę)
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AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ *16,060.000 IŠTAIGOJE. AUKMM A1SIAs, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U* PAID UP INVESTTMKlf- 
TŲ SĄSKAITAS. KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KALĖDŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUK SU
TAUPYKITE IŠIiAIDAS IŠKEIC-IANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. ISKEICIAM IR 
PARDUODAM VAID7.IOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŠINOT MŪSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ UB KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEH1LL 6-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH VVESTERN AVĖ.
PIRM. 11 VAL. — B V A L. Į ANTRAD. IR PENKT. 9 lkl 4 VAK.: KET. 6 IKI A vai. rak; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; ŠEŠT. 6 IKI 1 POPIET

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER I. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

Atostogose nuo bal. 22 iki geg. 7 d.

Tel ofiso Ir huto OLympic 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ ‘ 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1526 So. 49th Avė. 
Aeštadlenlais 12 iki 4 popiet

LAfayette 3-8210* Jei 
šaukite KEdzie 8-2868

Oftso telef. 
neatsiliepia,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 

i Vak pirm , antr., ketvlrt. 6-8:80 v
Tteč^diouJ tik rus.tarus

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthop«-da.s - 1’rotezlntas 

aparatai-Protezai, Mod. ban 
lažai. 8p«*c. pagalba kojom

(Arch Rupports) Ir tX
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
iRTIldI’LI>1JO8 TECHNIKOS LAB 

2850 W. 63rd St. Chlcago 29, BĮ 
Tel. PRospect 6-5084.

V

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FR1END

2334 S. Oakley Ave^ Chleago 8, UI. TeL Vlrginla 1-4441; 7-6641

Entered as Seeond-Class Matter Marcb 31, 1116, at Chleago. TUlnois 
Undev the Act of Marcb 1, 1879.

Sl BSCRlČTION RATES 
88.00 per year outslde of Chleago 
99.00 per year ln Chloago A Closro

Member of the Cathollo Press Ass'n 
Publlahed dally, ezept Bundaya 

hy ths
Llthuanlan Cathollo Press Soclety 
PRENUMERATA: Mitams
Chleago J Ir ClceroJ $9.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 88.00
UAslenyJe 811.00

88.00 per year tn Canada 
Forelgn 911,00 per
U metų 6 mln.

6.00 81.75
94.60 92.60
96.60 93.66

1 mln 
91.36 
91.60
91.86

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų stralpsnln ne
saugo, Juos gręžlna tik Iš anksto susitarus. Redakcija ui akslhlmn turtai 
nsataako. Skelbimų kainos prisiunčiamas gavus

t



SefitadieniR, gegužės 1956

VIENAS TREMTINYS
M. VAITKUS, Peace Dale, R. J.

1955 metų gruodžio 2 dieną- niai kaip velniūkščiai skrajoja 
sukako penkeri metai, kai jis aplink lūpas, bet jis vikriai ban- 
mirė, o ar daugelis tą dieną pa- do juos pasižaboti ir atrodyti
minėjo jį geru žodžiu arba mal 
da? nors jis buvo Lietuvoj ne
mažas vyras: kunigas, teologi-

labai rimtas ir bent kiek užim
ponuoti tam buvusiajam savo 
dekanui. Tačiau tai jam neką

jos magistras, Vytauto Didžio- tesisekė, kaip ir vėliau su visais 
jo universiteto profesorius, ei
lę metų buvęs Metropolinės Ku
nigų seminarijos Kaune rekto
rius, Kauno Katedros-Bazilikos 
prelatas, Kurijos oficiolas. Sic 
transit.

Tačiau jis vertas, tikrai ver
tas paminėti, nors jo draugai 
bei nedraugai jj nelygiai bran
gino. Tas vyras — tai kun. Pra
nas Penkauskas.

Elegantiškas klierikiukas

Turiu rankose gedulingą pa
veikslėlį, išleistą jo laidotuvėms 
vokiečių katalikų papročiu. Čia 
nurodyta, jog jis gimęs 28.2. 
1889 “in Danzociai, Litauen”. 
Kas tie Danzociai? Gal Danžo-

visame gyvenime.

Knygų leidimo centre

Iš pradžių jis buvo bene ka
tedros vikaru-giedotoju:. ir ne 
dyvai — ir puikiu stotu, ir dai
lia povyza, ir griausmingu bal
su jis tam tiko. Rods, vienu lai
ku su manim įstojo darbuotis 
Šv. Kazimiero draugijos centran 
kaip reikalų vedėjas. Ir čia jis 
buvo tinkamas darbininkas: uo
lus, energingas, praktiškas. Bet 
neilgai jam čia teteko pasilikti: 
1919 pradžioj iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių grįžo kun. dr. 
Antanas Maliauskis, kurs jau 
prieš pirmąjį Pasaulinį karą šioj 
draugijoj darbavosi, -o buvo lai-

čiai? Iš paties a.a. prelato ži-^ komas dalyko specialistu, nes 
užsieny buvo studijavęs/ tarpnau, jog tai kažkur apie Gruz-1

džius. Baigęs Šiaulių gimnazi
jos bene 4 klases, jis dar labai 
jaunas atvyko į anuometinę Že
maičių seminariją Kaune 1904 
rudenį. Kažin dėlko man pasili
ko atmintyje jo tuometinė eilu
tė — rudas naminio audimo 
švarkelis bei tokios pat kelnės. 
Toks mielas berniokas, “tūpkis
— paglostysiu” tipo: šviesiai ir 
šiltai į tave žiūrįs ir atvirai nuo 
širdžiai šypsąs — še tau širdį
— duokš savo man! Veikiai tas 
“pasaulioko” vikšrelis virto ele-

kitko, ir ekonominius mokslus, 
— tad, prel. Dambrausko ir 
kan. Aleknos palaikomas, vėl 
įėjo į draugijos centrą ir paėmė 
reikalus į savo ranką, kaip pap
rastai, valdoviškai bei tvirtai. 
Penkauskui teko pasišalinti. O 
gaila: kaip man iš šalies atrodė, 
jis draugijos reikalus būtų ve
dęs praktiškiau ir sėkmingiau. 

Istorikas

Tačiau nėra blogo, kas neiš
eitų į gera: kun. Penkauskas

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TT.I.TNDTS

J. Pautienius Tremtiniai

žodžiu pateikiau; bet jis ėmė j reikalaująs, ypač kad gerai ži-| Kai užėjo pirmąjį kartą bol-( čiai besišypsantį, draugišką ir 
mane kurstyti savo atsiminimus 
surašyti; o aš jį pakursčiau bei 
padrąsinau išspausti iš arkivys
kupo Karevičiaus kiek galima 
daugiau tokios medžiagos, o ir 
patį arkivyskupą prikalbinti su
rašyti savo atsiminimus (ką jis 
nuvykęs ir padarė). Tas tatai 
jaunasis istorikas, tipiškas dzū
kelis, šviesiaplaukis, blyškavei- 
dis, gilia blizgančiomis primerk -

nojo, ko iš tinkamo vicerekto- ševikai ir teko į mūsų seminari-Į viltingai nusiteikusį, nežiūrint 
riaus reikalauti, kadangi pats ją priimti klierikus iš kelių kitų mano pranašavimo, jog, atsidū- 
ilgai buvo buvęs vicerektorium seminarijų (bolševikai jas buvo rę tremty, čia ir pasiliksim vi- 
Peterburgo dvasinėj akademi- uždarę), o su klierikais ir kai- sam, ir tėvynės nebepamatysim. 
joj. | kuriuos profesorius bei pareigu-j Jis nebepamatė, o ir aš greičiau

I nūs, arkivyskupas pasinaudojo, šiai nebepamatysiu.
37-tais jo kunigavimo metais
Mane aplinkybės išstūmė iš 

Vienos į Aukštutinę Austriją, į

Tačiau, nuostabus dalykas, proga ir paskyrė rektorium vys- 
daugeliui klierikų jis nepatiko ir kUpą Vincentą Brizgį, o vicerek- 
tai ne dėl to, kad būtų buvęs ne- torium buvo paskirtas iš pra- 
teisingas ar užgaulus; ne! nuos
tabu — dėl to, kad esąs per-

gantišku klierikiuku, kai apsivil jau seniai mėg0 Bažnyčios isto
riją ir studijavo ją Peterburgo 
dvas. akademijoj pas šaunųjį 
profesorių Godlewskį (busimąjį 
vyskupą), tad, turbūt vyskupo 
Karevičiaus palaikomas ir re
miamas, panoro tą istoriją dar 
pastudijuoti Muencheno univer
sitete. Ir studijavo dvejus ar 
kiek metų. Grįžo, reikia many
ti, gerokai pralobinęs savo žini- 

Pabuvus seminarijoj dvejus ją> kadangi juk buvo gabus ir 
metus, 1906 teko ilgam išsiskir-] darbštus vyras. Anuo metu 
ti, nes aš tais metais išvykau į^ vysk. Karevičius bandė atgaivin 
platesnį jį pasaulį. Besusitikau ( įį Lietuvoj jėzuitų provinciją;
Penkauską, jau baigusį ne tik! pradžiai buvo susitarta su Vo- 
seminariją, o ir Peterburgo dva-1 kietijos jėzuitais, kad jie mums 
sinę akademiją teologijos ma- atsiųs keletą savo tėvų pradėti 
gistro laipsniu, 1918 vasarą, kai tam nelengvam darbui. Ryšium 
grįžau iš Rusijos tremties iš 8U tuo k. Penkauskas mums pa- 
Smolensko, o jis iš Voronežo,

ko sutonu, na, lieknas lankstus 
lietuviškas berželis ir gana. Mes, 
vyresnieji klierikai, jį mėgome, 
tą jaunutį naivų, lipšnų padarė
lį, kuris toli gražu nebuvo kvai
liukas, žinojo nemaža ir gražiai 
mokės, viršininkų vertinamas 
bei mylimas.

Bolševikų kalintas

. , .................. , naiviai atviras, nepakankamaitomrs akutėmis, šviesia galva — „ - , . ., rimicio “Hai aiitnri t orinesc 'gabi kandi kritiko plunksna, bet 
gera — gera širdelė, anuomet
— tarp 1936 ir 1939 — mirtinai 
įkibo į vargšą profesorių Pen
kauską ir ėmė jį pjauti liežuviu 
bei laikraščių skiltyse už nerū
pestingai, diletantiškai, nesavai- 
mingai parašytus kaikuriuos va 
dovėlius ir istoriškai netikslius 
kaikuriuos teigimus paskaitose

rimtas bei autoritetingas!
Rektorius

Kai 1932 metais rektorius 
Maironis mirė, Arkivyskupas į 
jo vietą rektorium paskyrė, kaip 
ir buvo galima tikėtis, kanau
ninką Penkauską. Tuomet mes, 
kauniškiai kunigai, pradėjome 
spėlioti gana tvirtu įsitikinimu,

Ir ėmė tas mielasis dzūkų šir- kad nūn arkivyskupas Penkaus-
šunas lankytis Penkausko uni 
vers. paskaitose, sėstis pirmojoj

ką pasirinksiąs ir savo vyskupu 
padėjėju. Ką gi! Mūsų akysę

eilėj ir akiplėšiškai satiriškai knn. Penkauskas buvo labai do

kur gražiai darbavos lietuvių 
tremtinių visuomenės bei apšvie 
tos srity, gavęs net bolševikų 
kalinimo paragauti. Susitikova 
aname liūdnai garsiajam arkli
niame tramvajuj, tame senaja
me lauže, kur vadinosi konke. 
Penkauskas jau nebeesąs anas 
“tūpkis — paglostysiu”, o su
brendęs vyriokas, kuriam šyps-

umiiimiimiiiiiiiiiimmiiiiiimiiimiiii’

Dėmesio Vasarotojams
Cape Cod, Mass., prie gar

siojo “Craigville Beaeh”, atida
roma nauja vasarvietė “Ban
ga”.

Šilta Golfo srovė, geras pri
vatus paplūdymis su kabina, 
dušu ir kitais patogumais. Mė
gėjams žuvauti arba irkluotis 
laiveliu čia pat yra didelis, gra
žus ežeras, prie kurio turime 
nuosavą priėjimą, apaugusį pu
šimis. Vasarvietę supa 18 ac. 
dydžio nuosavas pušynas. Yra 
žaidimo aikštelės, šalia gerų 
kambarių pačioje viloje turime 
ir keletą atskirų, kabinų.

Traukiniais ir lėktuvais rei
kia vykti iki Hyannis, Mass. 
Ta vietovė yra 3 ml. nuo mūsų 
vasarvietės. Iš Bostono eina au
tobusai.

Adresas: “B a n g a” Great 
March Rd., Centerville, Mass.

Dėl smulkesnių informacijų 
ir užsakymų kreiptis:

O šlepavičienė, 250 Columbia 
Rd., Boston 21, Mass. Telef. 
G.A. 7-4560,

arba A. Pakštienė, 15 Wen- 
dover St., Boston 25, Mass. 
Telef. A.V. 2-8046.
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pasakojo, Muenchene matęsis su 
žinomu jėzuitų istoriku tėvu 
Grisaru ir jį klausęs, ką jis ma
nąs apie jėzuitų įkūrimą Lietu
voj : ar pasiseksią, ar ne. Grisa- 
ras atsakęs: mūsų provincija 
parinko tam reikalui vieną iš 
stipriausiųjų savo jėgų — tėvą 
Joną Kippą; jei ten kas galima 
padaryti, jis padarys!.. Ir įvy
kiai parodė, jog senis Grisaras 
nesuklydo..

Na, o kun. Penkauską vysk. 
Karevičius paskyrė seminarijos 
profesorium, o kai įsikūrė Vy
tauto D. universitetas, jaunasis 
istorikas liko ten vienu iš mo
komojo personalo ir darbavosi 
ten bei kunigų seminarijoj, iki 
teko vykti Austrijon į tremtį. 
Ar jis buvo geras profesorius? 
Iš savo paties patirties nežinau. 
Iš šalieg irgi neką tegirdėjau. 
Matyti, jis nebuvo arti nei gero
jo, nei blogojo polio, o pakibęs 
kažkur vidury, greičiausia žemo 
jo galo link, nes juk, nors buvo 
gabus bei darbštus, betgi nepa
kankamai teoriškai prisiruošęs 
moksliniam profesoriaus darbui. 
Tad klusytojai nei plačiai gyrė, 
nei taip pat peikė, ir todėl tą 
katedrą laikė apgaubusi tyla.

Įdomus dzūkelis 

Bet tąją gaubtę kurį laiką bu 
vo pradėjęs kartais nutraukinė- 
ti vienas veiksnys, taip sakant, 
įdomus tipas, anuomet neseniai 
pabaigęs Vienos universitete 
studijas kun, dr. Juoza8 Sta- 
kauskas (visai negiminė antro
jo kunigo Juozo Stakausko, ka
nauninko, marijonų vienuolio). 
Nebeatmenu, kurie vėjai jį at
ginė pas mane į šv. Kazimiero 
draugiją — gal rinkti memuari
nės medžiagos; šiosios aš jam

spoksoti į prelegentą.. O šis, 
kuklus ir jautrių nervų vyras, 
kankinte kankinos. Nemaža ken 
tė ir dėl kitų Stakausko kovos 
manevrų. Aš prašyte prašiau is
torijos apaštalą liautis, nekrims 
ti padoraus vyro, vardan gero
sios dzūko širdelės, o ir vardan 
Šv. Kazimiero draugijos intere
so, tad ir mano, nes mes kazi- 
mieriečiai, buvome išleidę vieną 
Penkausko vadovėlį (Lotynų 
kalbos gramatiką bei Chresto
matiją). Stakauskas apsimalši
no. Bet ta kampanija, o ir kiti 
gyvenimo nemalonumai nemaža 
prisidėjo, kad prelatas Penkaus
kas mirė perankstyva mirtim. 

Seminarijas vicerektorius
Kurios gi buvo tos kitos ap

linkybės? — Iki 1926 metų pa
vasario, kai liko įkurta bažnyti
nė Lietuvos provincija, Kauno 
kunigų seminarijoj, šalia rėkto 
riaus prelato Maironio, vicerek
torium buvo kanauninkas Kazi
mieras Paltarokas. Bet šv. Tė
vas šį pastarąjį tuo metu pas
kyrė Panevėžio vyskupu, ir Mai
roniui teko pasirinkti kitą vice- 
rektorių, kurį, žinoma, forma
liai paskirs arkivyskupas J. 
Skvireckas. Maironis, kaip buvo 
galima tikėtis, pasirinko švelnų, 
kuklų, darbštų kun. Penkauską, 
kuris buvo vienkart ir doras 
kunigas. Arkivyskupas mielai 
pritarė.

Po kiek ten laiko aš paklau
siau Maironį, ar jis patenkintas 
naujuoju vicerektorium. O rei
kia suprasti, jog po tokio Pal
taroko nebuvo lengva kam pa
tikti. Į mano klausimą Maironis 
nesvyruodamas atsakė labai tei
giamai. Tuokart aš dar atsiklau 
siau: ar net po Paltaroko? — 
Net ir po Paltaroko, — atsakė 
lygiai nesvyruodamas Maironis. 
Nagi, o Maironis buvo tiesiog 
išminties sostas, prityręs vyras, 
pažįstąs žmones ir nemaža iš jų

ras kunigas, užtenkamai rimtas, 
mokytas vyras, labai uolus dar
buose, praktiškas gyvenime, a- 
kylas sėkmingas administrato
rius, ypač ekonominėje srityje, 
padėjęs Maironiui pastatyti tre
čiąjį bei ketvirtąjį augštą tuo
se seminarijos rūmuose, kur ša 
lia Šv. Trejybės bažnyčios, o ju0 
se įkurti seminarijos biblioteką, 
dar pastatęs prie gatvės rekto
riams bei seminarijos kancelia 
rijai rūmus, kuriuose įkūrė baž
nytinį muzėjų ir ilgai to muzė- 
jaus valdybai sėkmingai bei tak 
tiekai vadovavo..

Bet klierikams ir kaip rekto
rius jis, deja toli ne visiems pa
tiko: kai prieš karą atvyko Po
piežiaus paskirtas seminarijų 
revizorius dominikonas tėvas 
Pelletier, dalis klierikų, jo.para
ginti, nubėgo reikšti jam savo 
vaikiškų nuomonių; gal dar pri
sidėjo ir kaikurie neklierikai — 
tad tėvas Pelletier susidarė apie 
rektorių nelabai palankią nuo
monę, kas mane gana stebino, 
ir aš bandžiau jo nuomonę iš
lyginti, pasakodamas jam, tarp 
kito ko, ką pats buvau pastebė
jęs, besidarbuodamas su Pen 
kausku bendrai seminarijoj, kur 
jis taktiškai, draugiškai ir pro
tingai pirmininkaudavo profeso
rių tarybos posėdžiuose, o ir ki 
tus seminarijos reikalus tvarkė 
užtenkamai gerai.

Kas teneskuba numesti 
svorį?

Mayo klinikų specialistai 
perspėja, kad badavimas, norint 
numesti svorį gali būti pavo
jingas šiems asmenims: kurių 
nuotaika greitai ke'čiasi ir kurs 
pergyvena vidines depresijas; 
kurie turi sunkias gyvenimo ap
linkybes ir didelę atsakomybę 
turėtų atidėti alkinimąsi; pa
cientams, kurie jauč:asi vieni
ši, įtemptas alkinimasi gali bū
ti rizikingas. Turi būti atsar
gios moterys, pergyvenančios 
įtempimą ir sulaukusios maž
daug pusės amžiaus. Taipgi 
turi būti atsargūs su alkinimu- 
si vyrai, kurie ruošiasi pasi
traukti iš darbo ir kurie pra
deda storėti eidami antrą pu
sę šeštos metų dešimties.

33
The Holy Sacrifice of The 

Mass Offered Each Tucsday 

Fcr Them

džių jėzuitas tėvas Gruodis, pas į Linzo apylinkių miestą Feuer 
kui salezietis kun. dr. Pranas, įachą, o Penkauską bolševikų 
Petraitis (šviesus, mielas vyras!Į artinirpasig išbaidė iš Vienos ir- 
amžinas jam atilsis!), o vice-| gj į Austrijos dalį; tik aš, 
rektorium šventas asmuo prela- ateinant raudoniesiems Linzo 
tas StasysJokūbauskis. I iįnk) pasitraukiau toliau į vaka-1

Nors mūsų išmintingasis ar- rus — į Bavariją, tarp Regens- 
kivyskupas, teisingai vertinda-^ burg,0 jr Muencheno, o Pranas 
mas kan. Praną Penkauską, pas( pasiliko netoli Inno upės, Bava- 
kyrė jį į augštą vietą Kurijoj,, rįjOg pasieny, pirma Bachma- 
būtent, oficiolu, arba vyrĮau"| ninge, o vėliau įSighartinge. 1950 
siuoju teisėju, tačiau šis visus metais jįs jau ruošės vykti į 
tuos įvykius pergyveno skau- jav, čionykščių t.t. pranciško- 
dž:ai, ką kiekvienas lengvai ga- nų remiamas, o ir aš jau turė- 
lime suprasti. Tiesa, jis kaip tik- jau vjjgjų čion patekti. Atrodė, 
ras krikščionis, visa priėmė ir jOg jįs pįrmįau už mane nuvyks 
iškentė su rezignacija (man nie-^ į gį laimės kraštą; bet ėmė sar- 
kuomet neteko girdėti, kad jis galioti širdim... ir štai netikėtai

Their intentions remembered in 
our Sunday proeessions to thc various 
shrines. Everybody participating. 
Also remembered in our l’erpetual 
Novenas: Infant of Prague, Saered 
Heart, Blessed Mother, Saint Joseph. 
Aurai novena to: St Anthony—June 
13; St. Anne, Mother of the Blessed 
Virgin — July 26th; Our Blessed 
Mother, Feast of the Assumption; 
St. John Eudes, Eounder of the Sis- 
ters o-f Our Lady of Charity — Au- 
gust I8th; Our Lady of Sorrows — 
September 15th; Litttle St. Theresa 
— October 3rd; St. Jude, St. of the 
impossible — Oet. 28th; Our Kady 
of the Presentation — Nov. 21st: 
The Infant King — Dcc. 25th.

Ali Novena end on each Eeast Day.

Send any reųuests of special in
tentions to be remembered. Also 
narnės of your deceased relatives and 
friends sent on a separate sheet will 
be placed on our Honor Itoll of 
Prayer.

SISTERS 0F OUR LADY 
0F CHARITY

ST. JOHN’S VILLA 
CHILDREN’S HOME 

West Main Street 
Carrollton, Ohio

būtų skundęsis), bet ir tai prisi
dėjo prie jo gyvenimo patrum
pinimo (šalia karo įvykių, bolše
vizmo, bėgimo iš tėvynės ir sun
kaus gyvenimo tremty).

Traukdamasis iš Lietuvos į 
Vokietiją, dar susitikau prelatą 
Penkauską palei Jurbarką, miš
ke, vokiečių karinio dalinio sto^ 
vykioje; to dalinio vadas, kaž
kaip susipažinęs su mūsų oficio
lu, iš karto jį pamėgęs ir pa
siūlęs nuvešiąs į Vokietiją. Ir 
nuvežė. O aš su keliais kitais 
kunigais bei pasauliečiais per 
didėliausią vargą nuvykome į 
Austrijos Vieną, kur vėl suti
kau prelatą, kaip paprastai pla

gaunu pranešimą (cituoju iš mi
nėtojo gedulingojo paveikslė
lio), jog “gyvenimo bei mirties 
Viešpats pabaigė dar vieno išti
kimo savo tarno žemės kelionę, 
jam beeinant į bažnyčią, ūmai, 
bet gerai prisiruošusį, ir nutildė 
Tėvynės pasiilgimą 37 jo kuni
gavimo metais”.

Pradedanti meilė Dievo ilgisi 
ir Jo jieško; atgailojanti meilė 
— jį randa; tobula meilė Juo 
persisunkia ir džiaugiasi Jo tu 
rėjimu.

— Šv. Pranciškus Salezas

Read’s Spider Lake Resort
4 elean and modern housekeeping 

cottages with gas heat and private 
hot .and eold showers. Musky, bass, 
pike, crappies, and pan fish. Kates 
include a good round bootom boat. 
$40 to $7 5. 2 to 8 people. Keduced 
rates to June 16 and after Kept. 1. 
—Kor Information phone Ha.vwaixl 
230 E II or write S. E. Remi, R. 1,

Hayward F, Wisc.
50<KXKXX>00<>000<>0000000<>00<>
Comptometro - Mašinraščio 

Mokykla
P. Kesiūno vadovaujama, persikė
lė į Gage Parką ir priima naujus 
kursantus.

Ten pat galima išnuomuoti ar 
ba nusipirkti ir comptometrą.

Dabartinis Mokyklos adresas • 
5543 So. Albany. Tel. WAlbrook 
5-4315.
.©oooooooooooooooooooooooo

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Nalsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

DALIS KIEKVIENO 
DOLERIO...

Kurį jūs uždirbate 
turėtų atsidurti jū
sų taupomoje są
skaitoje. Fairfield 
Savings, jūsų pini

gai pelnys pastovius, 
augštesnius negu kitur 
dividendus du kart me
tuose su apdraustu 
saugumu. Fairfield

Savings yra North Sidės didžiausia taupymo įstaiga. 
Turtas virš $46,000,000.00 STIPRUS.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

'DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS IV
Mes taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

' kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. j
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkltūa pas’ 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyno Avenue Tel. Vlrginia 7-7097 (

O
FAIRFIELD

AND LOAN ASSOCJATION
1601 Milw.uk.. Av.au* 
Chic.«. 4T. III. (V 4-1606

Milw.uk
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DAINŲ ŠVENTĖ
Pasikalbėjimas su rengimo kom. pirm. A. Stephens 

DR. JUOZAS PRUNSKIS

KRONIKA

Pirmą kartą Chicagoje turė
sime taip didelę JAV ir Kana
dos lietuvių dainų šventę. Ji 
įvyks liepos mėn. 1 d. Coliseum 
patalpose. Jai ruošiamasi su di
deliu atsidėjimu. Apie tai turė
tų plačiau žinoti ir mūsų visuo
menė, dėl to teko aplankyti Dai
nų Šventei Rengti komiteto pir
mininkę, muzikę Alice Stephens, 
mergaičių ansamblio vadovę, ir 
ją išklausinėti:

— Sakykite, ponia pirminin

ke, kas paskatino rengti Dainų 

šventę Chicagoje?

— Sumanymas surengti Dai
nų šventę brendo Lietuvių Var
gonininkų sąjungoje. Matydami, 
kad yra suvažiavusių nemažai 
tremties muzikų ir gerus balsus 
turinčių choristų, jie ryžosi tą 
reikalą paimti platesniu mastu, 
įtraukiant ir ne vargonininkus, 
ir ne bažnytinius chorus. Dainų 
šventė įneša naują gyvybę į cho 
rus, juos sustiprina, praplečia 
jų repertuarą. Pati gi Dainų 
šventės diena — įneš naujo en
tuziazmo kaip choruose, taip ir 
klausytojuose.

— Kaip sekasi parengiamieji 
darbai ?

— Turint galvoje, kad tai mil 
žiniškas darbas, reikia pasakyti, 
kad sekasi gerai. Yra sudary
tas Dainų Šventei Rengti centro 
komitetas. Šalia to — sudary
ta pagalbiniai komitetai, kaip 
— Spaudos, Repertuaro, Diri
gentų parinkimo, Dainų konkur
so, Finansų, Nakvynių ir Priė
mimo ir kiti. Visi komitetai d'r- 
ba darniai, posėdžiaujame kar
tais iki pusiaunakčio. Komite
tuose sutartinai dirba kaip trem 
tiniai, taip ir vietiniai. Išspaus
dinta trys tūkstanč. repertuaro

nininkų. Publikos tikimasi apie 
7,000.

— Kaip su jų atgabenimu ir 

apnakvinimu?
— Tuo reikalu rūpinasi spe

cialus komitetas. Iš geležinkelių, 
lėktuvų ir autobusų bendrovių 
yra gautos stambios nuolaidos. 
Važiuojantiems iš labai toli nu
matoma speciali finansinė para
ma. Choristams bus parūpina
mos ir nakvynės. Parinktieji di
rigentai jau lanko chorus, kad 
,jų išpildymai būtų augštame ly
gyje.

— Ar su šia Dainų švente su

pažindinami ir amerikiečiai?

Alice Stephens

— O, taip. Išsiuntinėti laiš
kai prezidentui Eisenhoweriui, 
gubernatoriui, kaikuriems sena
to ir kongreso nariams, iš ku
rių gauti gražūs sveikinimai ir 
skatinimai. Kviečiami žymesnie
ji amerikiečiai muzikos kritikai. 
Mūsų Dainų šventė bus garsina
ma amerikiečių laikraščiuose, 
radijuje, gal net ir televizijoje. 
Norime, kad ši dainų šventė ne 
tik uždegtų lietuvius, bet ir su
domintų lietuviškomis dainomis 
amerikiečius. Daromos pastan-

• Česlovo Januso, Povilo Pu
rino ir VVilIiam Vitkaus kūri
nius, išstatytus Long Island Art 
League patalpose, pamatė tūks
tančiai amerikečių ir lietuvių. 
Ir apie juos labai gražiai atsi
liepė Long Island spauda. Pieši
mo demonstracijose, kurias Ja- 
nušas ir Puzinas turėjo parodos 
dienomis, buvo priBir'nkusi a- 
biem atvejais pilna auditorija, 
jų tarpe ir profesionalai dailinin 
kai, ir mėgėjai.

Povilas Puznas, susirinku
siems pasiūlius,. pasiėmė piešti 
Paryžiaus gatvės vaizdą. Per 
valandą paveikslą nupiešė. Ir 
pagal tradiciją, paveikslas pa
leistas loterijon. Savotišku su
tapimu, paveikslą la'mėjo Ame
rikos lietuvė Vizbarienė, kuri 
į parodą atėjo Long Island ame
rikiečių spaudoje pasiskaičiusi 
pranešimą, kad tokia paroda 
vyksta.

Janušo demonstracijos metu 
nupeštąjį paveikslą la'mėjo 
Long Island lietuvis A. Jonikas. 
Janušas tose pat patalpose, ku
riose piešimą rodė Puzinas alie
jiniais dažais, demonstravo ak
varelės piešimą. Per pusę va
landos Janušas nupiešė paežerę, 
piešdamas ne baltam, bet pilkai 
gelsvame popieriuje, kas ameri
kiečiams buvo tikra naujiena. 
Art League buvo net spociailiai 
fotografus pakvietusi šioms pie
šimo demonstracijoms užfiksuo
ti. Publika abiem karštai plo
jo.

• New Yorko kultūrininkai 

šį mėnesį savo susirinkime dis
kutuos klausimus, susijusius su 
lietuvio kūrėjo ir visuomenės 
santykiais. Pereitą mėnesį Jo
nas Mekas skaitė paskaitą apie 
tautybę, patriotizmą ir meną.
Diskusijose dalyvavo visa eilė 
rašytojų ir dailininkų, ir didžiu
mos pasisakyta už patriotišką 
kūrybą. Diskusijos vyko Baltic 
Free House patalpose.

Iniciatyva šitokio pobūdžio 
vakarams ruošti atsirado iš dai
lininkų ir rašytojų grupės, ku-
rt priėjo bendros nuomonės jog ^'oiarahip Key.
reikia aktyvesnio bendradarbia
vimo tarp įvairių sričių menini 
kų. Todėl šitam trūkumui pr 
šalinti ir buvo nutarta pradėk

• Arūnas Zailskas, žurnalis-i • Antanas* Sabaliauskas su-, • Stasys M. Matutis, salezie- 
tikoš senjoras Illinois Universi- lietuvino Giovanni Guareschi vei i tis kunigas, yra rektorius šv. 
tete, už gerą mokymąsi pakvies- i kalą “Don Kamilias mažasis pa Roko kolegijos, esančios Baran-
tas į Kappa Tau Alpha, visos 
Amerikos žurnalistikos studen
tų garbės draugiją, ir į Delta 
Phi Alpha, vokiečių kalbos gar
bės draugiją.

Jau nuo seniau visas mokslo 
sritis apimančių Phi Kappa Phi 
ir Phi Eta Sigma garbės korpo
racijų narys, Zailskas per pir
mus trejus studijų metus yra 
gavęs augščiausias garbes uni-

saulis”, kurio dabar išėjo antra 
dalis. Išleido “Tėvų Kelias”, Ca- 
racase, Venecueioje. Spaudė sa
leziečių spaustuvė. Autorius y- 
ra gabus humoristas, gyvais pa
veikslais aprašo katalikų kuni
go rungtynes su jo mieste ak
tyvumą išvyščiusiu komunistų 
vadu. Vaizdžiai parašytas, pil
nas komiškų situacijų veikalas 
yra susilaukęs įvairių tautų su-

ųuilėje, Kolumbijoje. Mūsų lie
tuvio sėkmingas darbas gražiai 
pavaizduotas, aprašymais ir nuo 
traukomis, leidinyje "Anuario 

i Roųueno”.
< • Dr. J. Pikūiio spaudai pa-
i ruoštą vaikų psichologijos va
dovėlį šią vasarą išleidžia Bruce
Co. Milvvaukee.

knygų ir išsiuntinėta visiems cho ; š08 nors daU programos trans- 
rams nemokamai. Išnuomota | ir Per televiziją, 
patalpa — Coliseum, kurioje
tilps apie 9,000 asmenų. Ruoš a-
me specialų almanachą ir ženk 
lėlius, kurie bus išdalinti choris
tams.

— Jūs suminėjote davių kon

kursą. Kaip tas pasisekė?

— Labai gerai. Kompozitoriai 
gyvai atsiliepė. Gavome 19 nau
jų dainų chorams. Jury komisi
ją sudarė muzikai: dirigentas 
V. Marijošius, smuikininkas J. 
Vasyliūnas, dirigentas A. Mi
kulskis, muzikas A. Kučiūnas 
ir dirigentas K. Steponavičius. 
Pirmą premiją už dainą “Va
karas tylus” laimėjo sesuo Ber
narda, Šv. Kazimiero vienuoly
no seselė, sukūrusi dainą miš
riam chorui pagal B. Brazdžio
nio eilėraštį “Dainuotinė”. Ant
rą vietą laimėjo Juozo Bertulio 
kūrinys. Kūrinį “Vakaras ty
lus” išpildys visi chorai da nų 
šventėje.

— Koksai bus Dainų šventės 
repertuaras?

— Stengtasi išrinkti dainas, 
kurios nenudėvėtos. Bus daug 
naujų dalykų. Bus išpildomos 
dainos Miko Petrausko, Nauja
lio, Gruodžio, Šimkaus, Žilevi
čiaus, Budriūno, Jakubėno, Gai
delio ir kitų. Iš viso apie 25 dai
nos.

— Kas bis dirigentai?
— Himnus ir Naujalio maldą 

diriguos prof. Juozas 2 levičius. 
Jungtinį didįjį chorą diriguos 
Stepas Sodeika ir Kazys Stepo
navičius. Pajėgesniųjų chorų
jungtine grupę, kurios branduo-’i 
lį sudarys Čiurlionio, Dainavos, 
Alice Stephens ansambliai bei i 
Varpo, Rūtos, Pirmyn, Budriūno j 

(iš Kalifornijos) ir kiti chorai, 
diriguos Mikulskis ir Budriūnas. i 
Gailevičius diriguos jungtinį vy
rų chorą, Alice Stephens jung
tinį moterų.

— Kiek laukiama chorų ir da
lyvių ?

— Pagal dabartinę registrą 
riją iš JAV ir iš Kanados suva
žiuos 40 chorų su apio 1.500 dai-

— Ar bus Dainų šventės ei
ga: įrekorduota ir žymesni nu
meriai perduodami per radiją į 
Lietuvą?

— Nėra abejonės, kad dauge
lis Dainų švent. eigą įrekorduos 
ir įdomesnės dainos galės nu
skambėti net ir anapus Atlanto

— Ar numatoma, kad panaši 
dainų šventė vėl bus surengta?

— Tas planuojama, gal tik 
naujoje vietoje. Žinoma, daug 
viskas pareis nuo to, kaip ši 
dainų šventė gerai pasiseks.

— Jūs vadovaujate mergai
čių ansambliui, mokote Marijos 
Augšt. mokyklos auklėtines mu
zikos. Sakykite, ar Amerikos lie 
tuvaitės interesuojasi lietuviška* 
daina?

— O, taip. Mano chore vyrau

versiteto teikiamas ir turi teisę! sidomėjimo. gi antroji dalis tu- 
nešioti garbės žymesnį Univer-;ri 222 pusi., kaino ja $2, gau

nama: Salesians of St. John Bos 
co, Crown Point, Indiana.

• Korap. V-auas Jakubėnas 

parašė kūrinį mišriam chorui 
pagal Bern. Brazdžionio žodžius

Iniciacija į Delta Phi Alpha 
uvo š. m. balandžio 30 d., o į 
Zappa Tau Alpha bus 12 gegu- 
ės.

Nuo liepos mėn. pradžios yra 
lakviestas vienos bilioninės 
įpyvartą turinčios prekybos 
bendrovės Chicagoje dirbti kaip 
reklamų rašytojas.

rengti meno ir kultūros diskus 
jų vakarus. Tikimasi, kad toki 
vakarai duos progų mūsų mu i 
zikams, aktoriams, rašytojams i 
dailininkams, architektams ir 
kt. padiskutuoti įvairias jlerps
rūpimas meno ir kultūros pro-' • Dr. Antanas Deksnys šio 
blemas, pasidalinti savo srity-1 mėnesio 9 d. sulaukia 50m am- 
je pasiektais laimėjimais ir įga-J žiaus. Spaudos bendradarbis, 
lins geriau pažinti savo bendra- į veiklus visuomenininkas, švie- 
darbių galvojimą, įdėjas, meto- sus kunigas, dabar klebonaująs 
dus. Pirmąjį diskusijų vakarą East St. Louis parapijoje. Augs 
suorganizavo akt. Henrikas Ka- tuosius mokslus yra baigęs švei 
činskas, dail. A. Kašubienė ir carijos Freiburge, gaudamas fi-

Tose pat patalpose, kurias ką 
tik lietuviai dailininkai patušti
no, dabar prasideda visos Ame- peisažą. 
rikos vad. Pavasario paroda, ku 
rioje dalyvauja apie du tūks
tančius dailin'nkų. Jų tarpe yra 
ir Janušas, Puzinas bei Vitkus.
Parodos jury komisija 'atrinks 
pačius geriausius, kadangi ir 
prie geriausių norų, visuose tri
juose Art League augštuose tų 
visų paveikslų nebūtų galima 
iškabinti. Parodą atidaroma ge-' 
gūžės 6 d.

rašyt. J. Mekas.
• Daili. V. Rato meno raižinių 

paroda įvyko Sydnėjuje, Aust- 
lijoje, Bissieta galerijoje. Buvo 
išstatyta 30 grafikos darbų. Tai 
buvo pirmoji mūsų dailininko 
paroda Sydnėjuje. Atidarymo 
dieną buvo nupirkta 10 kūrinių. 
Parodą oficialiai atidarė Dani
jos generalinis konsulas F. Hen- 
ning ir pats nupirko lietuvišką

losofijos daktaro laipsnį. Yra 
pamėgęs pedagoginius ir socia
linius klausimus. Pastatė naują 
bažnyčią, kiek galima įnešda- 
mas į ją lietuviškos architektū
ros ir ornamentikos bruožų.

• Solistas Stasys Citvaras ge
gužės 26 d. koncertuos Cleve- 
lande. Šiuo metų jis su komp. 
VI. Jakubėnu intensyviai ruo
šiasi, atnaujindamas ir papildy
damas savo repertuarą.
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N A U J 
R

I LIETUVI 
E K O R D A I
Po $1.00 vienas:

Š K I

“Lietuva iš tolo”, pavadinęs jį 
“Tremtinių ir išvežtųjų giesmė”. 
Tas kūrinys netrukus bus iš
spausdintas kaip “Muzikos Ži
nių” priedas. Autorius šį kūri
nį dedikavo Dainavos ansamb
liui.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 7-2481

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 8-jų m8n. pilną g&ran- 

i tlją — darban Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos ui 

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

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAI 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IK TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparaty Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyar SL 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

idente

š
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BE NDROVĖ

tuvaitės, gražiai savo tarpe su
taria su ateivėmis ir mielai lie
tuviškas daineles dainuoja, 
nors kaikurios iš jų ne tik pa
čios nėra L:etuvos mačiusios, 
bet ir jų tėvai jau čia, Ameriko
je, yra gimę.

— Ar domisi lietuviškomis 
dainomis amerikiečiai?

— Iš vadovaujančių muzikos 
kritikų net teko pakartotinai gir 
dėti pareiškimų, kad lietuviai tu
rėtų su savais kūriniais išeiti 
iš savųjų tarpo, eiti į didesnes 
sales, dainuoti amerikiečiams. 
Kada teko su savo choru pildy
ti programą, dažnai amerikiečiai 
kritikai kaip tik didesnį dėme
sį atkreipdavo į lietuviškuosius 
numerius. Tik'mės, kad ir mūsų 
Dainų šventės programa susido-

ja čia, Amerikoje, gimus os lie-i mės ne vienas amerikietis.

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINOS AND LOAN !
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

Mano Gitara — Tango — ir Saulės Rytas 
Anglų valsas — solo .................................................... Šabaniauskas

Nutilk Širdie—Tango—ir Kanarkų Koxtrotas—solo .... Šabaniauskas
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles — solo ..........................  Šiaukevičius
Tu, Lietuva ir Dru-Lia ...................................... Pūdų Dėdė ir Dėdienė
NaSlaitės Kapas ir1 Griovusių Gėlelė ................ Pupų Dėdė ir Dėdienė
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla — solo ...............  Babravičius
Kai aš turėjau ir Kam Šeri Žirgelį? Vanagaitis, Olšauskas ir Armonika
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka ............. Lietuviškas Orkestras
Vainikas 1 ir 2 Dalis ........................... Lietuviškų Melodijų Rinkinys
Geismai ir Svajonės ir Oželis ......... Duetas iv Kvartetas su Orkestru
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai ............. Duetus su Orkestru

4038 Archer Avenue Tel. LA3-67P 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*
J

Po $1.50 vienas:
Tėvynei ir Suimtos 
Alutis ir Šauksmas 
Žemaitiška Liaudies 
Apio Palvų Arklį ir

Vakarėlį .................... Budriūno Vyrų Kvartetas
................ ..................... Budriūno Vyrų Kvartetas
Daina ir Suimtos Vakarėlį ......... Švedo Choras
Kikilis, Mergužėlė Mano Miela.... Švedo Choras

Žvaigždelės ir Temsta Dienelė ................ Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Barkarolė ir Sutemo .............................. Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Nokturnas ir Čigonės ............................... Motiekaitienė ir Kalvaityte

Rekordus siunččiame ir paštu. Amerikoje už supakavimų ir pašto 
išlaidas dar ekstra $1.50. Kanadon $2.50. I kitas šalis atitinkamai bran 
giau. GOD neeiunčiahie. Pinigus siųskite kartu su rekordų užsakymu.

JOS. F. BI DR1K FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, III.

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!■ A f-
11 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 išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2810 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711

Felbt Raudoniu, sav. ir menadžerl. •
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80

NARIAI LIETLV11J TAUP. IR SKOUNIMO
......................................................................................................

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
iilinnmnimniiimiiiii|miimųiuu

B-VTŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

OFISO VALANDOS:

Plrmad., antrad., penktad. ir 
. AeAtad. 9 vai. ryto Iki 4:80 p.p.

Trcčiad. 9 ryto Iki 18 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vai; vak.

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

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiliatortus, padangas ir Irt. automobilių dalis.

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

Si— ■ 5    -„į.--.,!—. 8 ;— 

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

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

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

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

JONAS GRADINSKAS
MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL1KEL1AIS, 

AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.
Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa

rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį- TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome sfideivitua. Pasinaudokite.

. I- 11^1. !■! III.............................. .. ........ II I...................... ... ■■ .

NAIIIATICT VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
BĄDuAI.pATEFoNAI

' J. G. TELEVI8ION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

iš TOLI IR ARTI
NAUJI OKJSU TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTTMO (PANKfAI 

U6U METŲ PATIKIMAS • PIGUS IP SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. UAIkmak 5-9209



šeštadienis, gegužės 5, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

z

Lietuviu Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONES SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISA TAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

.*■'1

Inspired by the simplecharm and functional i_.... ,
of modern day living, this grouping by MASTER- 
CRAFT will truly be a room-arranger’g delight. Se« 
it in a color assortment as varied as the rainbovv.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDUS

jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 
firmų: Karpen, Simons, Pulman, Northome Master eraft, Union, Flextile, Sky-

line 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. t

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

TELEVIZIJOS APARATAI:

Geriausių Amerikos Fabrikų: Dumont, Zenith, RCA, AdmiraI, Sylvania, Motorola, 
Westinghause, General Electric, ir daug kitų — TraveJer 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 CONDITION:

Šaldytuvai: Westinghause, AdmiraI, Norge, General Electric, Kelvinator 8 Cub. nuo $175.00 
Pečiai, Crown, Universal, Maytag ir daug kitų. 36 inčų nedūžtamu parcelanu par

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

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai................................-............................................. $290<00

MATRACAI:

Vatiniai, spyruokliniai, ar pagal medicinom 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:

(vairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bigelow, Alexander Smith, Magee ir ki
tų. Vilnoniai 9x12 nuo ................................... ............................ .................................. $39 — $150.00

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

KNYGOM SPINTOS IK 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 ........................................................... ........................................................... $ 89,00

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 
Išmokėjimai iki 36 mėnesių ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedėją e

3222-24-20 So. Halsted St. Tel. - Vlctory 2 - 4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitome takių. Pirmad., ketvirtai 9-r-9:30, 

Kitom dienom 9—6 v.

/

Tebūnie tarytum pasakoj
Liūnės Sutemos eilėraščiai 

PRANAS RAZMI NAS, Chicago, III.

Kaklus 34 eilėraščių rinkinys
— “Tebūnie tarytum pasakoj”
— skaitytojo rankose.

Liūne Sutema ateina be di
delių pretenzijų dėl savo poe
tinio aš, be šūkavimų, su dar 
nepaprastu prasmingesnio ir lai
mingesnio gyvenimo ilgesiu. Da
bartis slegia jas pečius. Gyveni
mo trapumas seka kiekvieną 
poetės žingsnį. O neviltingą kan 
čią dar d dina dvasinė vienatvė:

Bus ilgas ruduo vijokliams, 
kurie nebeturi į ką atsiremt, 
jie pašiurpę kabinsis į vėjus 
ir sukris ant sugriautų namų

/pamatų,
po didžiosios šalnos — 
ir juodom nesutraukomom vir-

/vėm
prisiriš prie jų. —

Niekeno Žemė, 26 psl.

Ar tąi nėra gyvenimo džiaugs 
mo praradimo skundas, ar tai 
nėra žmogaus idealų sudužimo 
simfonija ?

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, 
kad poetė labiau rūpinasi poeti
ne forma, negu gilesniu turiniu. 
Bet taip nėra. Ne vien tik es
tetinė poezijos pusė jai rūpi. Po 
pusiau moderninėmis formomis 
ir miglotumu, slepiasi gili vidaus 
kančia, kuri išsiveržia 13 daž
no eilėraščio.

Iš kitos pusės, dvasinis pasy
vumas, apatija ir nenoras ko
voti su gyvenimo menkybėmis
— stipriai iškyla eilėrašty “Už
kulisiuos” :

Mano kojos bijo skausmo 
ir savo pėdų.
Mano rankos įpratę būt tuščios 
ir laisvos.
Aš nenoriu kovot.
Visados ir visur taip 
prie atdarų durų stovėt — 
tie patys daiktai čia ir kitur, 
ir tas pats, tas pats 
Ilgesys.

32 psl.

Kas dar stebina, tai Liūnės 
Sutemos klasinis jausmų santū
rumas. N ekas vulkanu neprasi
veržia. Tai gana malonus mūsų 
naujojoj lyrikoj reiškinys. Skai
tai lyg epinį kūrinį.

6tai ramus pasipasakojimas:

O mylima maža lėlė drobiniu 
/veidu.

Spalvingu sijonėliu, išdurtom 
/akim.

Aš nebemoku žaisti su tavim — 
matydama, kaip dyla pasaga

/ant slenksčio ties durim, 
aš tavo vardą užmirštu.

Laimė, 17 psl.

Beje, poetė, bejieškodama nau 
jesnių formų bei vaizdų, kaiku- 
rių eilėraščių turinį aptemdo iki 
kraštutinumo. Tokiu pavyzdžiu 
gali būti eilėraščiai: Paklydęs 
žydi lietus (14 psl.), Dvi širdys 
langinėse (18 psl.) ir dar vie
nas kitas.

Tai atskirų vaizdų mozaika, 
nesudaranti bendro vaizdo bei 
minties. Juos skaitydamas, tar
si gyveni tik nuotrupomis.

Bet tokie eilėraščiai, kaip: 
Niekeno žemė (26-27 p.p.), Lop
šinė (19 psl.), Abejingumo kas
pinai (23 p.), Beržai (44 p.), 
Ramybė (46 p., Noriu grįžti na
mo (47-48 p.p ), Nuotaika (49 
psl.) ir k t. — puošia eilėraščių 
rinkinį. Jie pasižymi ne tik for
mos ir vaizdų šviežumu, bet ir 
minties išbaigimu.

Štai kad ir posmas iš moder
nios “Lopšinės”:

Dar keli tokie vakarai, 
be ilgesio, žodžių tylių, 
ir tu nepažinsi savęs.
Dar keli tokie vakarai 
ir tave pilantis išsives 

1 per lapais apkritusią žemę, 
kažkur, kažkur, —
Jyg per kilimą švelnų, spalvin-

/gą- —
kažkur.

I Lopšinė, 19 psl.

Kiek čia motiniškumo, kiek 
čia įžvalgios naujagimės atei
ties!

Arba tas kruvinas laukimas 
sugrįžti į gimtinę:

Jei grįšiu pavasarį, nusikalsiu 
nuo pat pirmosios dienos, — 
nes išgersiu juos, išsiurbsiu, 
ir likusią drėgmę sulos, 
prie pat jų širdies
išdžiovinsiu suskirdusiais pirš- 

/tais,
kad nebereiktų palikt jų dau- 

/giau
vienų, kaip dabar, svetimiems.

Beržai, 44 psl.

Šios rūšies eil. rinkiny yra 
keletas, ir jie visi pasižymi savo 
gaiviu tėvynės ilgesiu.

Iš viso, Liūne Sutema išsiski
ria iš kitų poečių savo emoci 
jų ir vaizdų darnumu bei subty- 
lumu. Nieko rėkiančio, nieko 
ekstravagantiško. Visa dvelkia 
grožiu.

Dailininko V. Igno viršelis pu 
siau hieroglifiškas, su stipriu 
modernizmo atspalviu, bet la
biau trukdąs, negu padedąs skai 
tytojui įsijausti į poetės vaiz
duojamąjį pasaulį. Kur kas ge
riau pavykusi vinjetė devintame 
puslapy. Ir tik ji geriausiai iš 
reiškia knygos nuotaiką bei tu
rinį. Antroji vinjetė (51 p.) dail 
menkiau pavykusi, bet ji geres
nė už viršelius.

• Prof. K. Pakštas Lietuvių 
Enciklopedijai rašo studiją apie 
Lietuvos gyventojus nuo XI 
šimtm. pradžios iki šių dienų. 
Kultūros kongreso metu atvyks 
Į Chicagą.

• Dr. A. J. Gustainio-Gussen 

veikalas “Dantys, jų priežiūra, 
sveikata ir grožis” — išėjo iš 
spaudos.

• Kun. Izidorius Grigaitis y-
ra Mendozos vyskupo Argenti
noje pakviestas užimti semina
rijos rektoriaus vietą.

• Poetas Juozas Almis Jūra-

g». kurio eilėraščius spausdina
me šiandien, gyvena Australi
joje.

• Stasys Džiugas ruošia spau 
dai Vėl naują knygą vaikams.

Eilėraščių rinkinį išleido kny
gų leidykla Terra 1955 m., 54 
psl. Viršelį ir vinjetes piešė dail 
V. Ignas. Kaina nepažymėta.

KRONIKA
• Dail. A. Vessčiūno ir dail. 

R. Viesulo piešiniai yra išstaty
ti Modernaus Meno muzėjaus 

reprezentacinėje Amerikos pie
šinių parodoje — Recent Draw- 
ings — U.S.A.. Paroda buvo iš
kilmingai atidaryta bal. 24 d. ir 
truks iki rugpjūčio 5 d. Po to 
ji bus rodomą visuose didesniuo
se Amerikos miestuose. Pažy
mėtina, kad New Yorko Moder
naus Meno muzėjus yra plačiai 
žinomas ir už Amerikos ribų.

Be’ to dail. R. Viesulo litogra
fija “Anksti rytą” yra išstaty
ta Washingtono kongreso bib
liotekos 14-toje metinėje grafi
kos parodoje. Šis darbas pada- 
rytas Lietuviškos Knygos klubo 
užsakymu. Paroda truks nuo 
gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.

• Dail. J. Pautieniaus darbų 
paroda New Yorke — Great 
Necke atidaroma šiandien.

Joje išstatomi bene keturių 
periodų darbai, ryškiai vaizduo
ją J. Pautieniaus išeitą mcn’nę 
raidą.

Almaus galerija, kuri jau ank 
sčiau suruošė visą eilę gerų me
no parodų, savo lankytojams pa 
rodys apie 20 dail. J. Pautie
niaus darbų, sukurtų 1952 — 
1956 m. laikotarpyje. Be kelių 
portretų ir figūrinių kompozi
cijų, lankytoja* turės progos 
pamatyti ir apie 12 peizažų, jų 
tarpe porą vaizduojančių ir mū
sų mieląjį kraštą.

Almaus galerija yra įsitaisiu
si amerikiečių turtuolių reziden
cijų rajone, bet ir lietuv'am3, 
gyvenantiems tiek Brooklync, 
tiek Jamaicojc ar Long Islande 
gerai žinoma.

• Prof. Ignui štapeliui, miru
siam beveik prieš metus laiko, 
netrukus numatoma pastatyti 
paminklą. Vcllonies fe'ma ir 
lailininkai jau tariasi su įžymės 
•įiais Chieagog kultūrininkais, iš 
kurių numatoma sudaryti pa- 
ninklui statyti kom tetas.
• Jonas Vaičiūnas poetės J. 

Augustaitytės-Vaičiūnienės sū
nus ruošia spaudai novelių rin
kinį. J. Vaičiūno novelės pasi
žymi vaizdinga kalba ir gyvu 
intrygos vystymu.

Ateities telefonai
Bell telefonų laboratorijos, ku 

rias išlaiko Amerikos Telefono 
ir Telegrafo bendrovė, planuo
ja naujus įtaisus, kurie žmo
nėms geriau patarnautų. Numa
toma, kad gal už 15-20 metų 
bus tokie telefonai, kad pasikal. 
bėjimo metu kits kitą galės ma 
tyti. Ir dabar tai galėtų įtaisy
ti, tik dar perbrangiai kainuo
tų.

Bet netolimoje ateityje numa
toma apratus daryti lengves
nius, kad reikale būtų patogiau 
perkelti. Skambutį planuojama 
įdėti muzikalesnį. Telefonų bend 
rovės spėja, kad ateis laikas, 
kad žmonėms nebepatiks išsuk
ti numerį; todėl planuoja įvesti 
tokius mygtukus, kad atitinka
mai paspaudus, atsilieptų reikia
mas numeris. Dar tolimesnis 
planas — toks elektroninis įtai
sas, į kurį įkalbėjus numerius 
būtų padarytas reikiamas su- 
jungmas.

Jieškoma būdų, kad tuo at
veju, kada paskambinus kokiuo 
numeriu, randama jį užimtą, 
kad telefonas galėtų įsijungti, 
kai ankstybesnis kalbėtojas pa
baigs pasišnekėjimą. Dar kitas 
planas yra, kad tokiu atveju 
būtų įrekorduota žinia ir pasi
baigus pasikalbėjimui būtų pa
kartoti žodžiai iš .to įrekordavi- 
mo.

Numatoma, kad Bell telefonų 
sistema turėg šiemet perduoti 
apie 60 bilionų pašaukimų. At
rodo, kad už kokių 20 metų tas

kiekis dar padvigubės. Inžinie
riai jieško būdų, kaip tais pa
čiais laidais būtų galima perduc 
ti daugiau telefoninių pasikal
bėjimų. Jau išrastas būdas vie
nu laidu tuo pačiu metu leisti 
10 pasikalbėjimų, bet tada žo
džio tembras pasidaro mechan š 
kas, lyg automato perduodamas.

1957 metais liepos mėnesį į 
erdves paleistas dirbtinis Žemės 
mėnulis turės Bell laboratorijų 
išrastą bateriją, kuri veikia sau 
lės energijos dėka. Ta baterija 
jau pradedama naudoti nešio
jamiems radijo aparatams, o 
motoramoje General Motors jau 
rodo automobilius, varomus to
kios saulės baterijos.

Bell laboratorijoses, esančiose 
Murray Hill, dirba 3,000 moks
lininkų, turinčių savo laborato
rijas 230 akrų plote pastatytuo
se rūmuose. Dabar Bell telefo
nų sistemoje esama 46,200,000 
telefonų. Iš jų 90% yra auto
matiški ir visai tai telefonų dau 
gybei tereikia 237,000 telefon s- 
čių.

Apie sportą
Beisbolo žaidimo metu mes

tas mušikai sviedinys gali pa
siekti greitį iki 100 mylių per 
valandą. Metikas gali paleisti 
sviedinį taip bes sukantį, kad 
jis per sekundę apsisuks 23 kar 
tus, paims lenktą kryptį ir bus 
sunkiai mušiko pataikomas.

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

oerkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ 7-7075 arba 
RE 7-9842

ioi lonaoi S30
ctEpublic 7-ooo3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos (vedimas, perdirbk 

maa ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas Ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
X I i to »a i

*919 So. Paulina SL 

PRoepect 6-7960

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

baterijos ir automobiliams dalys. Fireatone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GBorehiU 6-9136

M. CESAS, patyręs auto specialistas

8E

ŠI/1 D’O SELF Ol\l« 9 SERVICE

IJiquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
GEGUŽIO 3, 4 ir 5 d. d.

IIEMY MARTIN V. S. O. P. COGNAC Fifth $5.89
ASBACH URALT Fifth $5-59
CHARTREUSE i (Green), 110 Proof

$6.69
GRAIN ALOOHOL, 190 PROOF USP Fifth

$4-89
KIJAFA WINE 5th $1.69
CINZANO VERMOUTH

8weet or Dry Fifth $1.39
1952 VINTAGE, Imported Bordeaux

Red or White VVines Fifth 69c
CHERRY HEERING Fifth $5-49
WURZBURGKR, Caae of 24 bottles Uasc $7.S0
CHOICE OF PABST, SCHLITZ. HAMMS

OR MILLER BEER, Case of 24 cans Cite $3-89

&



MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, gegužės a, 19r»A

JAV knygos pasaulyje
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

Amerika išaugo iš nepapras
to imigrantų antplūdžio j šį jau
nąjį kont'nentą. Dabartinės ad
ministracijos favorizuotas Mc 
Carran — Walter Immigration

Mažos valstybėlės galva (500 
gyventojų), popiežius yra vie
nas iš galingiausiųjų pasauly
je, neg jis yra dvasinis vadas

riaus samprotavimai apie taip priekaišto pasiūlytus įstatymus, 
nelemtai dabar pagarsėjusį penk ir vienbalsiai balsuoja? Ar tai 
tąjį Konstitucijos priedą (Fifth Aukščiausios tarybos prezidiu- 
Amendment). Mes dabar žino- mas? Ar tai M'nistrų taryba, 
me, kad tatai yra priebėga kiek-'kur apie 55 asmenų atstovau- 
vieno, kas vengia atsakyti tiesą' ja ekonominio, politinio ir socia- 
į aiškiai pastatytą klausimą, linio gyvenimo šakas? Ar tai 
Taip sakant, the Fifth Amend-i komunistų partija, ar bent tos 
ment dabar pavirto vulgaria paitijos prezidiumas? 
priemone ignoruoti teismo ar

Gyvybe Marse

470,000,000 katalikų visame pa-
Act, užkirtęs daug kam (ir y.rg [šaulyje, o tačiau kada jis vaini-; ££££ ,££££
stantiems Vokietijoje lietu-1 kuojamaa pagal šen, paprotį, Jeffersono ,r Madisono • “Tai yra trisdešmties ar ke- 
viams) įvažiavimą į JAV, ne- jam įduoda linų pluoštą. Ir tris- tabas .§ 1781 met kad šie nu- turiasdešimties asmenų grupė, 
reprezentuojąs sveiko ameriko- kart jis meta liną į liepsnas. Ir gtatė Rad „jegisla{’ inis despo-! kuri prasiveržia prie politinio
niškojo proto, — kaip tvirtina triskart popiežiui tariama: ’ . .. Ii- u--:-:- -j-..... :— :—
John Hgham savo gražioje kny “Šventasis Tėve, taip baigiasi
goję Strangers in the Land. pasaulio garbė”. . , . , , . . .

Savo toje studijoje John Knyga susideda iš daugybės
Higham įžiūri nepaprastas šak- esmin1^ davini4 * pastabaus 
nis, iš kurių išaugo imigracijų zurnalistl* Peiktų faktų. Is-

Išvada duodama tikra:

t'zmas nėra tai, dėl ko kovota”. Į.ir karĮnio vadovavimo įvairiais
Ir 1776 m. Berkshire valsčiaus kanalai»- Ir JU

grynai asmeninis, bet ne organi
zacinis...”

Transistorius milionui 
valandų

Dr. D. Fink., Philco bendro
vės laboratorijų direktorius, 
pranešė apie išradimą naujos 
rūšies transistorių, pakeičian- 
šių radijo aparatų lempas, kurie 
galės veikti milioną valandų. 
Dabar pagamintos geriausios 
tam tikslui tarnaujančios lem
pos, naudojamos tranatlantinia- 
me telefono kabelyje, veikia iki 
40 metų.

Tylus žadintuvas
Zenito bendrovė išrado ranki

nį laikrodį, pavadintą sensi- 
larm, kurs prikelia sunkios 
klausos žmones. Tas laikrodis 
turi virpančią dalį, kuri savo 
virpėjimu prie rankos prikelia 
miegantį, nepažadindama kitų.

Filmuos rentgeno 
spinduliais

General Elektric bendrovė ra
do būdą daryti judomuosius pa
veikslus rentgeno spinduliais 
(X-ray); taigi galima filmuoti 
ir paprasta akimi nematomus 
dalykus.

VAUGHAN MOV LRS
Local and long distance 

Insured
24 hour service

YArds 7-3536

Praeitą vasarą planeta Mar
sas. buvo priartėjęs prie Žemės 
iki 39,800,000 mylių. Astrono
miniuose nuotoliuose tai labai 
arti. Tuo pasinaudodamas dr. 
E. C. Slipher, Lowell observa
torijos direktorius .vadovauda
mas ekspedicijai šešius mėne
sius praleido Pietų Afrikoje, vi
saip fotografuodamas Marsą. 
Dabar paskelbti jo tyrimų da
viniai: matosi atsiradusių dide
lių žalių plotų Marse, kurių an-l

autoritetas yra,ksč au nebuvo galima įžvelgti.
Dr. Slipher tvirtina, kad tai ne
abejotini ženklai augmenijos, 
taigi — gyvybė Marse esanti 
tikrai.

roniją tarp mūsų pačių 
Stipri čia ultra-demokratinėĮ

varžymai ir skersas žvilgsnis 1 torinė studija, atpasakota gy- tradicija, individo saugojimas 
imigrantą Tos šaknys tai ame- vai ir efektin&ai» kartu ryški- nuo savęs Įvėlimo į apkaltinimą; 
rikonizmas, amerikoniškasis na- na™ iunalisto pastebėtoms, y mo

drabniu(Wm7nUu)ndS kuriai Ižurnalistas kartu Padarė tą kny derniais laikais radikalių idėjų' Tenka pažymėti, kad ta kny-' Amerikos Sociologų draugijos 
imiarantn SiūriMa’bainn i r-v SS nepaprastai įdomia skaityti.:vardu veikiama prieš tą pačią ga yra netiesioginis atsakymas ir Amerikos Statistikų sąjungos 

g ą įu irta kapo į ra- * demokratiją, kuri sukūrė garsų į senų ideal'stų išvedžiojimus, pirmininkas, apskaičiuoja, kad
* penktąjį Konstitucijos priedą ? kuriais grįstas penktasis Konsti-: šiais metais gimę kūdikiai vi-

Tarp monumentalių veikalų Veikama tam, kad valdžios in-Į tucijos priedas. Atsakymas iš- dutiniškai galės sulaukti 75 m. 
paminėtinas Dagobert D^ Runes | vestigacija taptų neribota tiro- plaukia iš to, su kokiu partne- amžiaus ir jų metinės pajamos

Knyga be galo įdomi Berijos 
proceso analyze, garsių Krimi
nalinio kodekso straipsnių 4661 
— 470 nagrinėjimu, parodomų
jų procesų vaizdais.

Ko sulauks šių metų 
kūdikiai

Prof. W. F. Ogburn, buvęs

Įrengiame krantinėms vitrinas —
pastogėse ir rūsyse tintus. Taisome 
porėius. Įtaisome plieno stulpus Ir 

I balkius. Atremontuojame virtuves ir 
vonias. Įdedame Plastikines slėni, bei 
grindi, “tiles”.

J. IPPOLITO & SON 
BRunsuick 8-2708

siškai išskirtą, nepageidaujamą 
atklydėlį, besiveržiantį su savo 
kalba, gyvenimo būdu ir kultū
ra į jau susiformavusią ameri
konišką visuomenę.

Amerikos administracija vis 
drastiškiau tvarko ir varžo tą

veikalas Treasury of Philoso- 
phy.

1280 puslapių, kurių turinį su 
daro ištraukos iš 400 filosofų

imigraciją, kuri iškėlė Ameriką Paaisakym,I Įvairiomis temomis, 
į pasaulio pirmaujančią valsty-1 Senovės hebrajai, kiniečiai, ry
bę.

John Higham nuomone, tai 
yra nusigrįžimas nuo istorinės 
ir tradicinės Amerikoje pažiūros 
į imigraciją.

★

Kad imigrantai ne tik įnešė 
savo dalį į didžios Amerikos sta 
tybą, bet nesudarė esminę tų 
statytojų dalį, parodo kita kny
ga Land of Their Choiee, T. C. 
Blegeno. Tai gausus imigrantų 
laiškų rinkinys. Norvegų imi
grantų laiškai siekia nuo 1820 
iki 1870 metų. Tuose nesudėtin
guose laiškuose, tuose žmogiš
kuose dokumentuose, atšvyti 
nepaprasta kova dėl civilizaci
jos neapmatomose Amerikos dy
kumose. Laiškai surinkti iš įvai
riausių šaltinių: iš asmeniškų 
archyvų, iš spaudos.

Kadaise lenkas F. W. Zna- 
niecki išleido panašaus turinio 
tomą: The Polish Peasant in 

Europe and America, parodęs 
lenkų įnašą į Amerikos kūrimą.

tinės kultūros... Graikų išmin
čiai... Europa... net Amerikos 
Ethan Allen, Alexander Hamil- 
ton ir Abraham Lincoln. (Bent 
apie šiuos kritikai pasisako, kad 
nevisad jie klasifikuojami kaip 
filosofai).

Amplitudė siekia gilios seno
vės prieš Kristų iki modernių 
laikų.

Knyga sužadina savarankaus 
gsflvojimo impulsus ir įrodo, kad 
tiesa yra neuniformuota, bet 
daugiaveidė.

★

Ir knyga Government by In- 
vestigation, Alan Bartho, lyg 
parodo mums, kaip įprasta Ame 
rikoje kovoti už teisę kritiškai 
galvoti.

Autorius, gabus Amerikos 
žurnalistas, mėgina suteikti 
mums kongresinių tardymų vaiz 
dą. Pripažindamas kongreso in- 
vestigacijų teisę, autorius nu
sako ją faktais, kilusiais iš Ne
priklausomybės deklaracijos gi
mimo laikų. Bet teorinė inves-

nija. Autorius, nuskendęs for- 
malistikoje, nejunta realybės al
savimo.

★

Harvardo universitetas išlei
do sovietinių karo įstatymų ir 
administravimo vertinimą. H. 
Berman ir M. Kerner pristato 
mums Soviet Military Lavv and 

Administration.

Daugeliu atžvilgiu, knyga yra 
puikus analistinis esamos padė
ties vertinimas neužsimerkus 
prieš diplomatinius taboo.

Atsakydamas į esminį klau
simą, kuris nusako visus “mili- 
tarinius sovietų įstatymus”, au
toriai klausia: kas valdo sovie
tų karines pajėgas?

“Ar tai Augščiausia taryba, 
susidedanti iš 1350 atstovų, ku 
rie du kart per metus susiren 
ka, išklauso kalbas, priima be

riu investigacijos metu susidu
ria dabar senieji kovotojai prieš 
“self-incrimination” ir Sovieti
nio Kriminalinio kodekso straip 
sniai 466 — 470, prieš kuriuos 
ir pats Berija pasirodė bejėgis. į

Evening Claajes & Special Sat. and 
Sunday Classes.

MECHANICAL DRAFTING 
AND DESIGNING.

TOOL AND DIE DESIGN. 
TOOL MAKING 
DIE MAKERS 

Classes Start June 4.
LASKI INSTITUTE

INTERNATIONAL TRADE 
SCHOOL

1232 Milwaukee Avenue 
Dickens 2-5653

CHIMNEY SERVICE

Būtų įdomu, jeigu pasiryžtų kas .. .. „ ...
tokio turinio knygą sudurti iii “gaclJOS tea!e’ autor“ua. nu°-
lietuvių imigrantų laiškų. Se
noje mūsų spaudoje galėtų ras- 
t:s faktų, kad ir imigrantai lie
tuviai savo raumenimis ir iš
mone daug davė juos priglaudu
siai šaliai.

mone, gali būti pažeidžiama 
praktikoje. Tada vyriausybė, sa 
vo prigimtimi rinktinis organas, 
gali pasireikšti prieš savo rin
kikų teises.

Tarp įdomios knygos medžia
gos bene įdomiausi bus auto-

CHIMNEY LINER 
Stainless Steel 
For Gas Heat

25 Feet Installed 
ONLY $64.50 

Gas Conversion, Complcte 
Sheet Metai Installations

NU-WAY HEATING
1548 N. Springfield Avė.

HUMBOLDT 6-6310

bus apie $8,000, kai sueis mūsų 
eros 2,000 metų.

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis)
Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. parencdmams kreiptis į
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. 
spect 6-6584.

PRo

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNĖNAS

«402 8. Falrlleld Avė., Chlcago 20 
Tel. HEmlock 4-8037

(8-člas augšt&s, durys po kairei, art 
68-člos gatves Ir Callfoinla Avė.) 

duoda tremtinys prieš karą balger
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. — privačios.

VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

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

M NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregaclja kviečia pas save kandidatus Į brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami mokų kokį amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų ir sveikatų Dievui Ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcijato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

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

Draugo skaitytojams bus ne
paprastai įdomi Zsolt Aradi kny 
ga The Popes. Autorius — ka
talikas vengras, išbuvęs apie 20 
metų prie Vatikano, kompenten 
t:ngas prabilti šia nepaprasta 
tema.

Sakoma,'kiekvienas iš 362 po
piežių su didele sunkenybe pri
imdavo jų išrinkimą popiežiais. 
Štai ką tarė kuklusis domini
konas, šešioliktame šimtmetyje 
pasiekęs Šventojo Sosto augš- 
tybes, Pijus V:

“Kada aš gyvenau savo vie
nuolyno celeje, aš buvau tikras 
mano išganymu; kada mane iš
rinko vyskupu, aš tuo pradė
jau abejoti; dabar, būdamas 
popiežiumi aš visiškai netikras”.

Šv. Gregorius, 590 metais iš- 
r'nktas popiežiumi, pabėgo iš 
Romos ir tris paras slėpėsi uo
lose ir kalvose, kol ryžosi už
imti šventąjį Sostą.

Pijus XII, sužinojęs, kad jis 
išrinktas popiežiumi,, sušuko: 
“Dieve, Tu esi didis ir negailes- 
t'ngas. Pasigailėk manęs!”

Dabartinė popiežių rinkimo 
tvarka veikia jau per 800 metų. 
Bet nevisada slaptoji kardinolų 
konklava buvo rami ir netruk
doma. Taip 1268 metais, popie
žiui Klementui IV mirus, kardi
nolai negalėjo surasti ką išrink
tų. Tada rūmai, kuriuose posė
džiavo konklava, buvo apsupti 
sargybų, visi išėjimai užmūryti. 
Užmūrytuose rūmuose per tre
jus metus trukusią konklavą ke 
Ii kardinolai mirė, kol buvo iš-Į 
rinktas Gregorius X.
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BRAŠKIŲ DAIGAI 
(Strawberry Plants) 

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
100 Senator Dvnlap braškių 
daigų, tik $1.50, postpaid. 
Reg. katalogo kaina $2.50 
ANNA NURSERY, Drawer K 

Anna, Illinois

AUDYKLA JUOSTA •
Sav. Kazys Prišmantaa 

1805 West 40 Street
Chlcago 9, m.

Telef: LAfayeUe 8-SOM
Gamina Juostas, takelius, Juosteles, 
pagalves vardinti}, gimimo fa* kitų 
progų dovanoms.

We will make your 
draperiesei F R E E

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

Gali TR 4-8930

NORIMA IŠLEISTI DIDELĮ ŠV. JONO 
BOSKO GYVENIMĄ

šv. J. Bosko, garsaus jaunuomenės auklėtojo platus ir pil
nas gyvenimas buvo parašytas to paties šventojo talkininko ir 
bendraamžiaus—kun. Lemoyne. Kun. Dr. Pranas Petraitis SDB, 
Červonės kankinys ir buvęs Kauno Metropolijos seminarijos 
rektorius, 1948 m. miręs Vokietijoje, minėtąjį šv. J. Bosko gy
venimą sulietuvino, ir jis buvo išleistas Lietuvoje 1930 m. di
delio formato 708 puslapių knyga, kurios laida senai jau yra 
išsibaaigusi.

Kadangi lietuviškoji visuomenė dažnai pareiškia pageidavi
mą arčiau pažinti šį milžiną jaunimo auklėtoją ir žmonijos šven
tąjį — Don Bosko — lietuviai saleziečiai, šiais metais įsikūrę 
Amerikoje prie Cedar Lake, Ind., šalia Chicagos, pasiryžo nau
ja laida išleisti paveiksluotą Don Bosko didįjį gyvenimą iš kal
no įmokėjusių leidėjų pagalba ir tuo pačiu paminėti a. a. kun. 
Dr. Praną Petraitį, raudonojo slibino kankinį bei didį mūsosios 
tėvynės vyrą.

Šiuo atsišaukimu skelbiame naujai šv. Jono Bosko di
džiojo gyvenimo laidai leidėjų sąrašo atidarymą.

Garbės leidėjai įmoka $10; eiliniai — $5.
Visiems į šį atsišaukimą atsiliepusiems ir bent $5 prisiun- 

tusiems naujai išleistas šv. J. Bosko 708 puslapių didysis gy
venimas tuoj bus prisiųstas.
Įmokėjimus prašome siųsti lietuvių saleziečių sekančiu adresu:

SALESIANS 0F ST. JOHN BOSCO 
Crown Paini, Indiana

Lietuviai saleziečiai.

**X********XWXW*ilHK»HK**i«XjO
RITE-WAY SEWER CO.

Catch baslns, cleaned, repaired, 
blocked sewers rodded.

Flooded basements pumped and 
prevented.

DAY OR NIGHT SERVICE 
Work guaranteed. Lic.-Bonded.

ALbany 2-B22S

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

Franas Bitautas, lietuvis, sako, 
kad nei vienam asmeniui ne
reikia turėti plikės, arba žilus 
plaukus ant galvos.

NEW ERA, privatiška for- 
mula, kurią išdirbejas vartoja

Eer 40 metų. Jis turi sveiką pal
auš), turi jauno vyro išvaizdos 

plaukus, neturi nei vieno žilo 
plauko. Daugelis pripažįsta Fra 
no Bitauto teoriją, kad plaukai 
gali slinkti, bet jų vietoj turi 
ataugti nauji. Jeigu nevartosite 
paprasto muilo, tai vartokite 
NEW ERA (Nauja Gadynė) for- 
mula non Detergent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskit 
$2.00, gausit 8 oz. Liquid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
302 S. Pearl, Denver, Col.
P. S. Agentai pageidaujami, ap- 
tiekoa ir ypatoa.

AKORDEONO PAMOKOS
Derinimas ir Taisymas

SPECIALIAI PRADEDANTIEMS
6 Pamokos ............................. $12.00

Su nemokamu pasinaudojimu 
akordeonu.

Tiktai susitarus.

JOHN BLUMBERO
(Lietuvis)

4107 Archer Avenue, Chicago, III. 
Tek* AR 1-8458 arba VI 7-0850

Chicagos švariausias Ir moder
niškiausias Piknikų Darias — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INN ANO 

PICNIC GROYE
88rd and WIIlow Springs Road,

Willow Spriegs, Illinois

JUČUS SISTERS RESTAURANT | 
(Naujai) dabar atidarytas |

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

29 metai toje pat vietoje. *
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670 g

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. Rictimond SI. Tel. FRenlier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

4*

Mes siunčiame apdraustus siuntinius į LIETUVĄ, Ukraijinų, Rusijų ir 
visus Rytų Kuropos kraštus. Pradedant 195G m. didelė nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

d- K A M I E N S K I
J A N I Q U E TRADING C0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

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

Persiuntimo Ir muitų mokesčiai apmokami mūsų įstaigoj. gelmos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite | mūsų Įstaigų 

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

__________________________________________

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checking accounth 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 
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance 

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

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

ETROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois

pirmasis ir vienin-

Tai.! Vlrglnia 7 - 0430

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namas, baldus, antomobilias 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kampanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN INDEMNITT COMPANT

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FTREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT
FIREMAN’S INDEMNITT COMPANT 

INDU8TRIAL INSURANCE COMPANT
MASSACHU8ETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO. 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT
PEARL ASSURANCE COMPANY 
RELIANCE INSURANCE COMPANT

UNIVERSAL INSURANCE COMPANT
VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASIJALTT & SU RETY COMPANT

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters’’

O'MALIEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
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K. G ASI t N A S SIUVĖJAS 

MOTERŲ RŪBŲ
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 
Iš (vairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

0715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329



šeštadienis, gegužės 5, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kelios žinios apie Nemenčinę
MAG. MIST. K. STAI.ŠANS, Newark, N. J.

PREL. JAKŠTAS - DAMBRAUSKAS 

IR LIETUVOS KARIUOMENE
KAZYS ALIŠAUSKAS, Chicago, III.

“Draugo" š. m. 20 nr. pasi
rodė Juozo Žygo, neseniai miru
sio, straipsnis, pavadintas “Šis 
tas apie Nemenčinę”. Straipsny
je pasakyta, kad Nemenčinės 
senovinis miestelis yra gražioje 
vietoje apie 28 klm. nuo Vil
niaus.

Turbūt tiek būtų vieškeliu, 
kuris eina vingiais, bet tiesia 
oro linija, kaip tai matyti že
mėlapyje, Nemenčinė nuo Vil
niaus centro j šiaurę yra ne to
liau kaip 20 klm., nuo priemies
čių bus tiktai 17-18 klm. Vadi
nas, Nemenčinė priklauso prie 
artimųjų Vilniaus apylinkių.

Toliau straipsnyje pasakyta, 
kad iki XVIII šimtmečio Nemen 
činėje veik visi gyventojai buvę 
lietuviai. Vėliau Vilniaus vysku
pas (lenkas) Nemenčinėn atkėlė 
lenkų kunigą, kuris pradėjo vi
sus mokyti tiktai lenkiškai mels 
tis, kalbėti, ir todėl jau pradžio
je XIX šimtmečio mažai kas 
lietuviškai kalbėjo. Pamažu Ne
menčinės parapija sulenkėjo ir 
visur apylinkėje pradėjo vartoti 
lenkų kalbą. Be to, beveik dides
nė pusė pakeitė kaimų vardus ir 
gyventojų pavardes.

Kas liečia sulenkėjimą, tai 
straipsnyje yra netikslumų. Iš 
istorijos matyti, kad parapija 
yra ne taip greit sulenkėjusi. 
Dar XIX amžiaus antroj pusėj, 
1857 m., Petrapilio mokslo aka
demijos narys ir ž'nomas sta
tistikas P. Koeppenas, su kon
fesijų departamento ir mokslo 
akademijos pagalba, kreipėsi 
į Vilniaus gub. dvasininkiją, pra 
šydamas siųsti žinias apie gy
ventojų kalbą ir tautybę atski
rose parapijose. Atrodo, kad 
Nemenčinės parapija visiškai 
lietuviška, lenkai tiktai mieste
lyje ir klebonijoje. Apie kelias 
parapijas yra pasakyta, kad gy-

Vilniaus universiteto etnogra 
fijos skyrius 1937 m. moksliš
kais tikslais suruošė į Nemen
činę ekspediciją ir rado ten se
nosios kartos žmones, lietuviš
kai kalbančius. Užtat ir kun. 
Gimžauskas savo laiku sakė: 
“Nemenč'nas savo gimtąją kal
bą ginąs”.

Ir daug vėliau, 1905 m., “Vil
niaus Žinios” savo 217 nr. ra
šo, kad Karviuose, Nemenčinė
je, Rykantuose, Šalčininkuose 
Šalčininkėliuose, Žirmuntuose, 
Sudervėje, Rūdiškėse, Gervečiuo 
se, Geranainiuose, Armoniškėse, 
Rūdninkuose, Kaulaklškiuose, 
Kiemeliškyje, Naujuose ir Se
nuose Trakuose, Varnėnuose, 
Kliuščionyse, Pošūnuose, Pasto
viuose nei suaugusiems, nei vai
kams nėra lietuviškų pamokslų. 
Jeigu tose parapijose, vadinasi 
ir Nemenčinėje, nebūtų lietuviš
kai kalbančiųjų, laikraštis ne
būtų reikalavęs bažnyčiose lie
tuviškų pamaldų.

Kas liečia lietuviškas pavar
des, kurias, kaip p. J. Žygas ra
šo, buvo pakeistos lenkiškomis, 
matome, kad iš 1940 m. Nemen
činės valsčiuje išduotų 1,116 pa
sų, 1,029, arba 90%, buvo su 
lietuviškomis pavardėmis.

Pagal visuotinį gyventojų su
rašinėjimą 1942 m. Nemenčinės 
valsčiuje kartu su miesteliu bu
vo 17,085 gyventojai. Lietuvių 
iš jų buvo 6,244 arba 36.6%, 
lenkų — 10,441 arba 16.1%, gu
dų ir rusų — 274 arba 1,6%, 
žydų — 123 arba 0,7%, kitų — 
3 arba 0.0%. Iš to matyti, kad 
Nemenčinės parapija toli ne vi
siškai sulenkinta. Nereikia už
miršti, kad tai buvo karo metai: 
miestelyje buvo daug lenkų pa
bėgėlių ir be to, lenkai varė 
smarkią agitaciją prieš lietuvius 
ir grasino visokiais būdais, kad 
neužrašytų savęs lietuviais. Ne-

Kas iš lietuvių nėra girdėjęs 
apie prelatą Jakštą-Dambraus
ką, šį didį enc'klopedinio masto 
mokslininką. Jisai buvo poetas, 
rašytojas, kritikas, matemati
kas, daugelio laikraščių steigė
jas, redaktorius ir bendradar
bis. Jeigu jisai būtų užsiėmęs 
viena kur’a nors mokslo šaka iš 
minėtų, būtų pasiekęs pasauli
nio masto mokslininko vardo.
C L'etuvių tautinio atgimimo 

laikotarpis reikalavo daug kul
tūrinių darbininkų, tačiau jų 
buvo labai mažai. Prelatas vie
nur pats ėjo gyvam reikalui 
esant, kitur jis buvo kitų trau
kiamas bendradarbiauti. Tačiau 
visur jis pasireiškė st’priai ir 
ryškiai. Jo gilus protas ir pas
tabumas yra retai sutinkamas 
reiškinys. Buvo jautrus, sielojo
si visos lietuvių tautos reikalais 
Jisai labai užjautė ir Lietuvos 
besikuriančią kariuomenę, jo 
kritiškos pastabos turėjo prak
tiškos reikšmės. Žinau du atsi
tikimus, kuriuos čia patiekiu.

1919 m. pradžioje bolševikai
Kauno mieste ir visoje Lietuvo
je vedė intensyvią propagandą 
per spaudą prieš Lietuvos ka
riuomenę ir vyriausybę. Lietu
viai taipgi neatsilikdavo, irgi

— Kaip ne, paskaitykite šį 
laikraštį.

Padavė prof. Čepinskiui “Pro- 
letarskaja Pravda”. Profesorius 
Čepinsk's pavartė laikraštį, pa
aiškino anglui kame yra reika
las. Valdininkas suprato, padė
kojo ir tarė: “Darbas labai ge
rai atliktas”.

Kitas atsitikimas. Besikuriant 
Lietuvos kariuomenei, paskubo
mis buvo surašomi kariški sta
tutai. Spausdinama buvo Šv. Ka 
zimero draugijos spaustuvėje 
Statutų komandos ir terminai 
buvo nevisai vykę. Sunku buvo 
iš karto gerai ir tiksliai atlikti. 
Prelatas kritikavo statutus. Ste
bėtis reikia, kad prelatas, nebū 
damas kariškiu ir su kariuome
ne niekad neturėjęs reikalų, 
kaikurias kritiškas pastabas pa
darė labai vykusias. Rašė tai 
jisai periodinėje spaudoje. Pa
menu vieną tokią iš jo pasta
bų: Komanda “domė” nevykusi
(buvo tai 1919 m. pradžioje) 
Jis rašė: “Kadangi su komanda 
“domė” norima kareiviams pa
sakyti, kad nurimtų ir susitvar
kytų, tad reik'a sakyti “ramiai” 
arba “nurimk”.

Ilgai netrukus po kelių mėne
sių ar savaičių laiko išėjo nau
jas statutas. Jame jau buvo 
įvesta komanda “ramiai”, kuri 
išsilaikė iki Lietuvos Nepriklau
somybės laiko galui.

Kai 1938 m. mirė prelatas 
Jakštas-Dambrauskas, Karo mc

Iš Sovietijos pabėgę 
šokėjai

Nora Kovač ir Istvan Ra- 
bovsky apie savo gyvenimą už 
Geležinės Uždangos pasakoja 
naujai pasirodžiusioje knygoje 
“Leap Through Curtain”. Jų

Pasitobulinti jie buvo pasiųsti 
į Leningrado baleto mokyklą. 
Knygoje jie aprašo pergyveni
mus Vengrijoje ir patyrimus 
Rusijoje bei vietose, kuriose 
jiems teko gastroliuoti.
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BEVERLY IIILIJS GELINVCIA

, ,. . , pasakojimus spaudai paruošė
Mikės. Amerikos sceno

je minėtieji šokėjai pasirodė 
vyrui ir mokslininkui atitinka- 1954 metų vasario 9d., „rasim-
m, minėjimą. Buvo_ pakviestas |kus 9 mėnesiams po to, kai jie jį*"“ ,?J'* {£

9448 WEST 63RD STREET 
Tel. PRospcct 8-0833 Ir PR 8-0834 
**************************

poetas kanauninkas M. Vaitkus, 
apart jo per minėjimą kalbas 
sakė daugiausiai kariūnai-aspi- 
rantai (humanitarai) ir augštai 
vertino jo darbus lietuvių tau
tai.

Amžius ir protinis 
pajėgumas

Chicagos universiteto psi
chologas Ward C. Halted ištyrė 
protinį pajėgumą 200 vadovau
jančių asmenų įstaigose (viduti
niškai 50 m.< amžiaus, kaikurie 
— iki 76 m ) ir palygino juos 
su ištirtų 100 3tudenttj, turinčių 
vidutiniškai 25 m. amžiaus. Jo 
tyrimai parodė, kad vyresnio 
amžiaus žmonėse protinis pajė
gumas nesumažėjęs; priešingai, 
daugelis jų net pralenkia stu
dentus. Tas psichologas ska
tina laikyti darbe ir vyresnio 
amžiaus žmones.

iš Sovietijos pabėgo į Berlyną. 
Minėtieji šokėjai buvo vado

vaujanti pora Budapešto balete.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

ventojai lietuvių kilmės, bet kai žiūrint t0 matome beveik 40% 
ba gudiškai arba lenkiškai. Ka- iietUvių, tvirtų ir susipratusių 
dangi apie Nemenčinės parapi- ge įo, ja^aj galėjome skaityti 
jos lietuvių svetimos kalbos var ,tų metų Vilniaus dienraštyje 
tojimą nieko nepasakyta, vadi- Į «*Naujoji Lietuva”, kad Nemen-
nasi jie kalbėjo savo gimtąja 
kalba.

Istorijos daviniai rodo, kad 
tiktai po baudžiavos panaikini
mo, 1861 m. ir 1863 metų suki
limo Lietuvoje, ypatingai ryti
niuose kraštuose ir katalikiško
je Latvijoje — Latgalijoje, kai
miečiai pradėjo jaustis lyg po
nai ir pamažu ėmė griebtis “po
niškos” lenkų kalbos. Iki to lai

cinėje suorganizuotame bažny
čios chore lietuviškose pamaldo
se dalyvavo vietiniai lietuviai.

Naujas išradimas — 
poly ure tanas

Neseniai išrasta nauja sinte
tinė medžiaga, pavadinta poly- 
uretanas. Iš jos galima gamin
ti kempines, kurios yra žymiai 

ko sulenkėjusių buvo tiktai mies patvaresnės už dabar gamina- 
tuose, dvaruose ir folvarkuose. mas gumo3, ji atspari rieba

lams, nešvarumams, jos nenai- 
Kada 1935 m. lenkiškojo St. kiną valyklose naudojami che- 

Batorlaus universiteto Vilniuje mikalai, ji gali būti naudojama 
lektorė H. Turska buvo pada- kaip insulatorius, gali būti da
riusi kalbos tyrinėjimus Riešės, žoma, susiuvama, sulipinama, 
Karvių, Paberžės, Nemenčinės karpoma norimomis formomis, 
ir kitose parapijose, rado, kad [§ jos galima daryti pamušalus 
yra senosios kartos žmonių, ku- drabužiams, matrasus, mašinų 
rie daugiau ar mažiau kalba lie- insulaciją, kempines, kėdžių 
tuviškai ir tvirtina tų parapijų sėdynes ir daug kitų dalykų, 
lietuvišką praeitį. Visur žmonės
tvirtino, kad tiktai po baudžia
vos panaikinimo kaimiečiai — 
liaudis — ėmėsi laužytis lenkų 
kalba. Atrodo, kad žmonės ir 
tuomet, t. y. 1935 m., kalbėjo

fe -
NUO UŽSISENftJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

spausdino ir platino savo pro
pagandinę literatūrą rusų ir lie
tuvių kalbomis. Dauguma raš
tų buvo spausdinama Šv. Kazi
miero spaustuvėje, kurios glo
bėju buvo prelatas Jakštas- 
Dambrauskas. Jisai tuoj paste
bėjo, kad nevisai tiksliai daro
ma. Atitinkamiems pareigū- 

.nams pasakė, kad proklamaci- 
joms-rašteliams žmonės netiki 
— paskaito ir numeta. Jeigu 
norima žmones įtikinti, reikia 
leisti laikraštį.

Laikraštis tuoj buvo paruoš
tas ir jam atneštas. Reikėjo pre
lato leidimo, kad būtų atspaus
dintas draugijos spaustuvėje. 
Prelatas pavartė, paskaitė, pa
gal savo paprotį pakraipė lūpo
mis ir tarė: “Gerai, spausdinki
te”. Laikraštis buvo surašytas 
rusų kalba, vadinosi “Proletars- 
kaja Pravda”. Kampe su užrašu 
“visų šalių proletarai vieniki- 
tės” (rusiškai).

Paėmus į rankas, atrodė tik
rai bolševikiškai. Tačiau turinys 
visai kitoks. Jame nebuvo Lie
tuvos vyriausybės dergimo, at
virkščiai — buvo rašoma, kad 
Lietuvos vyriausybę reikia rem
ti, nes ji yra darbininkų ir Lie
tuvos valstiečių vyriausybė.

Nevertėtų šio dalyko rašyti, 
jeigu ne vienas atsitikimas su 
šiuo laikraščiu. Šis laikraštis 
pakliuvo į Londoną. Londone 
Lietuvą tuomet atstovavo prof. 
Čepinskis. Vieną dieną prof. 
Čepinskis buvo iškviestas į ang
lų užsienio reikalų ministeriją. 
Valdininkas, kurs priėmė prof. 
Čepinskį, tarė jam:

— Lietuvos vyriausybė yra 
bolševikiška?

— Ne, — atsakė mūsų atsto
vas.

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas tai pymas visados moka 
gerus dividendus.

FEDERflL 
5RVING

& LOAN ASSN, 2202 WEST OERMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747

JOHN J. KA Z ANAUS KAS. Prea.

Chartered and Supervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv 
nuo 9-tos vai. ryto^lkl g vai. vak. fie&tad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

-—

. ■ , .. , . , ,, . Tie, kuris kenčia nuo SENU AT-netaisyklinga lenkų kalba, todėl virų jr skaudžių žaizdų,
lektorė yra jų kalbą užrašiusi, ae.ga,,.I ramiai ssdeti ir naktimis 
. .... . ». . miegoti, nes Jų užsisenSJuslos žaizdos
fonetiškai. Iš Nemenčinės para- niežti ir skauda. Kad pagalinti t*

rnų atvt- 
uždSktte 
Jos gydymo

baudžiava, tuoj pradėjo laužyti
liežuvį lenkiškai, arba, kai bau- 9- vartokite Ja taipgi nuo skau- 
... ..... . .... Ižlų nudegimų. Ji taipgi pagalinadziava pasibaigė, tuoj metė lie

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlcc-Presldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

pi jos paaiškėjo, kaip žmonės ^?8J,‘m\k1arudl‘^ud8SUt, 
ten sulenkėjo: kaip pasibaigė leoulo ointment.

tuvių kalbą”.

Žinoma, kad ne visi kaimai, 
ne visi žmonės kartu metė savo 
kalbą. Baudžiavos panaikinimas 
tiktai buvo pradžia to nesveiko 
pasireiškimo. Buvo kaimų ir 
žmonių, kurie neatsisakė savo 
kalbos. H. Turska sako, kad vy
rai ilgiau ir tvirčiau yra išlai
kę savo kalbą. Daugelyje atve
jų buvo moterų, kurios iš tuš
čio išdidumo uždraudė namuose 
kalbėti vaikams “chamų” kalba. 
Vyrai namuose tylomis šneku
čiuodavo lietuviškai ir garsiau 
prabilo tik laukų ir miškų dar
buose kur jų niekas negirdi.

nležSjl.nų ligos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pagalina pcrftčjlmg ligos 
trati Ina mos ATHI.ETE’S FOOT, su 
stabdo džiovinimų odos Ir perplyfilmų 
tarpplrftčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Iftbirlmas nuo vysty 
klų. JI yra gera gyduole nuo 1* 
virtinių odos Ilgų. Ls
<ulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir $2.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc.,Oa 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 
chlgan arba raftykl- 
te Ir atsiųskite Ifo- 
ney order 1

LEGULO, Department D. 
5618 W Eddy St. Chicago 84, IlL

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE III Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują dideli sunkvežinų 

ii apdraudaa
2313 W. 91st St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

{ paminklų patalpa* ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet. 
Nuo pirmadienio Iki penktadienio atdara vakarais.

IASIHINKITE DABAR — BES PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!
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ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhali 3-2109

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condftioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patams- yM turime koplyčia*
<dmas dieną ir nak- OT visose Chicago* Ir

, tj, Reikale šaukit* Roselando dalyse ir

I luojau 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 Weet 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Rivendde, IlL TeL OLympic 2-5245 (

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-11391

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO. DL TeL OLympic 2-1003 j

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-12151
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6872,
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SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguoja dr S. AUDRAS

Gegužis, meilė ir knyga

Keturkampis pasaulis
Keturkampis pasuulis, kad būtų,
Tai turėtų visai kitą vertę,
Tada žmogus galėtum nugriūti 
Kur nors į Paryžių pro kertę.

Mažoji Enciklopedija į kotarpyje studentija aiškiai da- 
r 1 lyvavo politiniame gyvenime

Paskaitininkas — asmuo kaip tiek demokratinių seimų, tiek 
knyga, bet gk.riasi tik tuo, kad autoritetinio režimo metu, kai

Lietuvių Bendruomenės bosai 
žino ką daro. Brakš ir paskyrė 
gegužės mėnesį knygų skaity
mo .platinimo, pirkimo ir mylė
jimo mėnesiu. O tai padarė to
dėl, kadangi gegužės mėnuo mei 
lės mėnuo. Gegužyje meilė at
bunda savo žmonai, atbunda ir 
svetimai, nes Alb. Pliumpis iš
aiškino, kad artimo žmoną rei
kia piylėti kaip patį save. Ge-j^ 
gužis, taip sakant, sprogdina; 
pumpurus, š’rdis ir žmogų, anot 
Savickio, priverčia siusti. Ir tuo 
žmogaus noru siusti naudojasi 
Bendruomenė, norėdama žmogų 
įkinkyti ne į šviesių plaukų gar
binimą, bet į šviesių knygų mei
lę.

Žinoma, ir tie abu dalykai ga
li taip sutikti ir vienas kitą pa
pildyti, kaip, pvz., degtinė džin- 
džirėlę. O knyga gali atstoti vi
sus meilės laiškų rašymo vado
vėlius. Nupirkai merginai, savo 
arba artimo žmonai kokią Sa
vickio Žemė dega ir iš ten gali 
savajai paporinti: “Tu išties kas 
taninių spalvų ir niuansų sim
fonija. Rudos akys-zit. Kaip pro 
peleriai įsibedančios, kad ir į pa
senusio žmogaus šiokią tokią 
širdį”, žodžiu, ir vaizdinga ir

šimtinę pagrobė. O iš ten ir ga
li paskaityti visai gegužiškai, 
kad net širdis kaip medžio kati
nėliai lipni pasidarytų. Pvz.,
Kai dar jauna gražuolė Jicva 
Gyveno žemės vidury,
Per dangų bėgo kaip per pie- 

/vą, —
Ir tu gyventi taip turi.

Pavasario pramogos.

Kad pasaulis būtų keturkampis,
Ne toks apvalus ir be galo,
Tai galėtum kasdieną pro kampą, 
Kremliui vodką nušluoti nuo stalo.

Kad pasaulis būtų kvadratinis,
Tai išvystumėt tu vieną rytą,
Kad koksai skudurėlis šilkinis 
Net į patį saloną įkrito.

Kad pasaulis būtų kaip kubas,
Tai priėjęs prie žemės krašto,
Tu nukristum į Romų ar Kubą,
Be visokių protekcijų pašto.

Betgi žemė yra kaip kopūstas,
Kaip bobėlė kokia apvalaina,
Ir taip žmogui kur nors benusprūsti, 
Nuo šios žemės centrų neišeina.

Žinomas muzikas repetuoja dai
nų šventės daine.

nereikia galvoti ir knygai nau
da, žinoma, jei būsi didvyris ir 
prisipažinsi, kad tai iš Savickio 
knygos. Ji, taip sakant, ir nu
sipirks, norėdama daugiau apie 
propelerius sužinoti, kurie širdį 
kaip bulvę graižo.

Arba nusiperki Gliaudos Rai
džių pasėlius ir imi iš jos savo 
garbinamai širdį gadinti: “Jos 
plaukai išpurenti, kaip papuaso 
šukuosena. Lupytės iškilios, pu
rios. Akyse susisvajojimas. Su
tikusi taip nelauktai Nikitos ū- 
siukus, ji buvo maloniai sujau
dinta”. Arba kad ir šitokiu 
Gliaudos sakiniu gali nustebinti 
merginą arba vyrą: “Slaša 
(merginos vardas “S. D.” red.) 
tirštai kvepėjo tartum greta An 
tano būtų ne mergna, bet ati
dengta statinaitė aromatingos 
uogienės”.

žodžiu, vis vaizdinga ir žavu, 
ir gegužiui, tam meilės ir kny
gos mėnesiui, labai pritinka. Na, 
o jei pradėtum kalbėti apie po
eziją! Štai, sau ir nuperki sau 
ar jai, svarbu, kad būtų ji, ne 
taip pinigo gaila, kad ir Radaus
ko knygą, kuri kun. dr. penk-

Istorija kartojasi
Pirmais bolševikų okupacijos 

metais, kažkas pririšo šuniui 
prie uodegos Stalino paveikslą. 
Šuva sumaišė visus Kauno en
kavedistus ir tas, kuris šunį su 
Stalino paveikslu nušovė, gavo 
Lenino ordiną. Dabar gi Kruš- 
čevas pats pririšo Staliną prie 
uodegos.

Na, jegu nebėra Jievos, tai 
yra jos dukterys. Vistiek gerai. 
Vienu žodžiu, knyga lieka kny
ga, ir gegužis gegužiu. O jei, 
taip sakant, kokią poezijos an
tologiją įsigytum butelio kon
jako ar šiaip jau malonumo ban 
ko knygutėn pora dolerių dau
giau įrašyti ats žadėjęs, tai lai
kykis, kad nei ji, nei pats ne
sutirptum nuo poetiškų žodžių, 
gegužiškų žolių ir jos prancūziš
kų kvepalų svaiginimo. Pvz., iš 
Antologijos galima išrašyti toks 
A. Gustaičio posmelis:
Tas ne lietuvis, kurs į žiauną 
Supylęs taurę patylės,
Kursai pralobęs neapspjauna 
Kitam lietuviui skrybėlės.
Ir ne lietuvės tos gražutės,
Kur myli vieną, o ne tris; 
Kuriom iš nežinios gužutis 
Dar prieš vedybas neatskris.

Žodžiu, ir pavasariška, ir poe
tiška, ir literatūra palaikoma, 
kaip Bendruomenė pageidauja. 
O H. Radauskas toje pačioje 
Antologijoj šitaip gieda apie ge
gužį meilės ir knygos mėnesį:
Velniop nueina augštas menas, 
Ir nebegalima liūdėt,
Kada pavasarį kaštanas 
Už lango pradeda žydėt.

Na, ir toliau poezijos begalės, 
kurią gali jam ar jai išsakyt. 
Štai Sirijos Gira šitaip skundžia 
si tam skaitytojui, kuris gegu
žės mėn. ir knygą pirks, ir my
lės:
Skaitytojau. Man pasakyk — 

/kažin
Ar aš tikrai verkiu, ar šaipaus 

/tiktai.
Ir vis dėlto buvai tu man graži, 
Labai man patikai.

Taigi, knygos mėnesiu ne vel
tui parinktas geguž's, nes kiek
vienoj knygoj ir apie meilę ir 
gegužį, tik nieko nei apie Dir
meikį, nei šefą, nei Vliką. Pava
sarį nereikia nervų gadinti. Pa
vasarį reikia klausyti Bendruo
menės valdžios, kuri gegužės 
mėnesį liepia knygai kabintis į 
skverną. M. J. A.

Nesupranta moterys 
Koks malonus pokeris, 
Ir ne kiek nelaukus 
Tuoj raus vyrui niaukus.

Gimtadienis
Kirk Douglas savo gimtadie

nio proga buvo telefono pakel
tas vidurnaktį. Kai jis atsiliepė, 
ragelyje pasigirdo jo motinos 
balsas:

— Sveikinu tave, gimtadienio 
proga. •

— Ačiū, mama, bet koks rei
kalas buvo kelti vidurnaktį?

— Tu mane irgi prieš 42 m. 
prikėlei vidurnaktį — atsakė 
motina, — ir aš turėjau kartą 
atsirevanšuoti.

nėra taip greit uždaromas.
Pa :.?natymru — susitarimas 

keletos asmenų susitikti toj pa- 
č'oj vietoj skirtingu laiku.

Permatomas — rakto skylu
tė duryse.

Pesimistai — asmuo, kuris 
nešioja kartu ir petnešas, ir dir
žą.

Premija — kultūringa nesan
taikos priežastis.

Pirštinė — priemonė paslėpti 
nešvarias rankas.

Paplūlymys — vieta, kur pa
vargę žmonės eina dar labiau 
pavargti.

Post skriptum — įdomiausia 
moteriško laiško dalis.

Pilka, Stasys — re Visorius 
garsiai iš teatrinės veiklos iš
stojęs ir tylomis į ją sugrįžęs.

Pakštas, Balys — muzikan
tas, kuris kai nepajėgia smuiku 
įlinksminti, konjako įpilia.

Pakštas, Kazys, profesorus — 
kurio pavardę paskutiniais me
tais labai išgarsino Pakštas mu
zikas.

universitetas buvo beveik vienin 
telė vieta, kur politinė kova ga
lėjo laisviau pasireikšti”. Gi to
liau tas pats autorius porina: 
“Laimingai mes tebeturime tos 
valstybinės organizacijos liku 
čius užsienyje, kuriuos pripa
žįsta svetimos valstybės ir ku- 
r.ų mes patys negalime nepripa
žinti”. Ir suprask — vienoj vie
toj režimas, o kitoj jau išgany
mas. Spygliai sveikina naują hu
moristinį kolegą — Dirvą.

•— Br. Keturakis padarė pas
kutinį pakėlimą iš Fasko. Jis 
Naujienose rašydamas apie spor 
to šventę pasakė, kad kalbėjo 
Balfo pirm. Kuraitis. Kadangi 
Kuraitis ligi šiol buvo tik Alto 
pirm., tai dabar sulaukęs pakė
limo į Balfo pirm. Br. Ketura- 
kiui reiškia padėką.

Pupa — augalas, kuriuo se
nelis ir bobutė lipė į dangų. 
Šiaip jau nepakeičiamas žodis 
įsimylėjusių besikreipiant vienas 
į kitą.

Parašas — ant čekio — gausi 
pinigų, parašas ant paskolos la
po — reiškia jų neteksi.

Paršas — nedidelė kiaulė, 
prie gerų sąlygų galinti užaugti 
į didelę, maždaug Kruščevo ar 
Bulganino lygio.

Pasaka -— Vliko ir šefo susi
tarimas.

Jie kalba linksmai:

— Sir David Eccles: “Jeigu 
žmogus turi geras manieras ir 
nebijo kitų žmonių, jam sekasi 
net jeigu jis yra kvailas”.

— John T. Dennis: “Amerika 
yra galimybių šalis, kur dar
bininkas gali tapti profesoriu
mi, jeigu jis sugebės prarasti 
dalį pajamų”.

Pabučiavimas
Vienas profesorius ištyrė, kad 

pasibučiuodami vienas kitam 
perduodam 9 miligramus van
dens, 0,7 milgr. Albiaus, 0,18 
liaukų sekrecijos, 0,711 milgr. 
riebalų, 0,45 milgr. druskos ir 
250 įvairių bacilų.

Truputi geriau
— Tai yra baisu kai skaitai 

apie girtuokliavimo pasekmes. 
Daugiau aš nebegaliu ir nusto
ju.
. — Ką? Gerti?

— Ne, skaityti.

Būkit malonūs
Anglijos mieste Plymute vie

name restorane šalia valgiaraš
čio stovi toks užrašas: “Mieli 
svečiai, jeigu jūs vietoj peleni
nės vartojate lėkštelę po arba
tos puoduku, tai jūs geriau pa
šaukit kelnerį ir jis jum3 arba
tą atneš peleninėj”.

i

Velniškas veidas
Vienas profesorius moko sa

vo seminaristus: “Bičiuliai, vei
do išraiška sakant pamokslą 
labai svarbu. Jeigu kalbi apie 
Dangų rodyk veidą labai džiaug 
smingą, bet jeigu kalbi apie pra 
garą, tai veido išraiška reikia 
laikyti natūralią”.
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šitas ponas yra didžiausias kul
tūrininkas, nes visi kultūrininiai 
parengimai baigiasi tautinėm ver
tybėm) dešrom ir kugeliui

ASTUONI PUNKTAI
Esu didelis ir dar vis augu. .tuviai atsisako dalyvauti betko- 

Niekad nevadovavau ne ketur- kioje antidiktatūrinėje veikloje.
pėsčių skyriui, tačiau surinkau 
į aukšlį visus rezistentus nuo 
Romos iki Los Angeles. Dėl ma
nęs lietuviai akis draskosi nuo 
Atlanto iki Pacifico pavėsingų 
pakraščių. Taip pat nesu užmirš 
tas ir tolimoje Australijoje, kur 
tautiečiai smauglius gano.

Esu garsus, nes mane augšti- 
na daktarai ir miškininkai. 
Prieš mane ir S. Žymantas nusi
ima skrybėlę, o santarvininkas 
Bronys Raila tiesiog virsta iš 
klumpių.

Netrukus atplaukiu į Ameriką, 
nes Romoje jau labai ima mie
gas. Be to, kažkas sugedo Ca- 
dellacui — šaudo kaip iš Katiu- 
šos. Šiuo reikalu bus tariamasi 
Washingtone, tačiau gali dar iš
kilti ir "Good year tires” pro-

Kai bijosi
Binj Crosby vyriausias sū

nus, būdamas aštuonių metų, 
skrido lėktuvu. J's vienišas ir 
tylus sėdėjo savo vietoj. Stuar- 
dė, manydama, kad jis bijo, pri
ėjo prie jo ir lėktuvui kylant 
palaikė jį už rankos. Kai lėk
tuvas išsilygino, stuardė jį pa
leido, gi jaunasis Crosby pasa
kė:

— Kai, panele, vėl bijosite, 
galite drąs ai įsitverti vėl į ma
no ranką.

Studentas ir profesorius
— Sakykit, profesoriau, kiek 

reikalinga žinoti, kad išlaikyčiau 
egzaminus labai gerai.

— T k tai tiek, kiek aš klau
siu. Kitą ko galite visai nežino
ti.

Dar neapsinamavo
Studentai anketoj beveik 90% 

pasisakė grįšią J Lietuvą. To ne
galėtų pasakyti vyresnieji, mat 
jau jie yra apsinamavę.

Skaito knygą atsidėjęs 
Ponas highbolo gėrėjas,
Kai pritrūksta knygoj grožio, 
Tai stiklinę užsivožia.

Spygliuotine kronika
Dirvos, Laisvosios Lietuvos ir; — Dirvoje A. Musteikis pa- 
~~~; rašė meilės laišką dr. S. Biežiui 

labai apgailestaudamas, kad 
Draugas neremia tautininkų fon 
do. Atseit, neremia to fondo ir 
Bendruomenė. Spyglių nuomo
ne tautininkus remia šefas, še
fą užšaldytas auksas, užšaldytą 

i auksą rėmė visi lietuviai, taigi 
kam dar tas Draugo ar Alto 
ekstra rėmimas. O Stanislovui 
atvykstant šiandien jau dainuo
jama:

Jis su žmona čia atvyko 
Pažiūrėt kiek aukso liko.

Žinai, lipk žemyn ir pasakyk 
Bulganinui ir Kruščevui, kad jie 
baigtų taikos ofenzyvą.

kit. laikraščių redakcijos iška
bina mano — the Greatest 
Chief — paveikslus.

5. Graborių koplyčiose .laido
tuvių biuruose ir kitose sukry
žiuotu kaulu paženklintose vie
tose, demokratai perleidžia sa
vo vietas tautininkams, nes tik 
jie vieni, ir dar iš eilės, suge
bėjo priimti tris ultimatumus.

6. Elena Devenienė visą namų 
ruošą, kartu ir bulvėms skusti 
lenktinį peilį, iškilmingai per
duoda Emilijai Čeklenei, LNT 
gaspadinei.

blema.
Lietuvių visuomenei, v'etoje 

Capri fisher, dovanoju Aštuo
nis punktus — politinį partijos 
Credo — surašytą su septyniais 
miegančiais broliais. Juos skai
tykite atsidėję, kaip p'nigus, po 
Kelis kartus į dieną:

1. Vlikas tuojau sustabdo sa
vo pol t’ne veik’ą ir nuo Sekmi
nių pers!o’’"ra*’:nr 'a i “Tau
tos vado” vardo chorelį. Daly- 
vauia Amerikon ir Kanados lie
tuvių rengiamoje Dainų šventė
je, šala Ciurlion'o ir Dainavos 
ansamblių.

2. Tuojau pamik'nti Vliko 
Užsienio tarnybą ir iš jos narių 
suorganizuoti kvartetą, kuris 
tautininkų srskrydž:uose išpil
dytų Kačanausko, Banaičio ir 
kit. 1 :ompozitorių harmonizuo
tas liaudies dainas.

3. Alto pirmininkas, taip pat' 
ir sekretorius, nevažiuoja ten 
ypač į Kanadą, kur Vasario 16 
proga kalbas sako Julius Sme
tona. Surinktus pingus — Al
to nariai savo santaupas — siun 
čia mano sponsorių įsteigtam 
fondui, lietuviškųjų jėgų skaldy
mo darbui paremti.

4. Demokratinių pakraipų lie-

7. Inžinieriai, kurie dirbo Šan
čių ir Linkaičių atominėse labo
ratorijose, pasirūpina, kad iki 
šv. Nikdo būtų pagamintas šau
tuvas su užriestu vamzdžiu. 
Toks ginklas j labai pravers, kai 
kausimės dėl postų.

8. Visi ir visur keikime Šve
diją, išdavusią rusams 126 pa- 
baltiečius, tač au su pagarba mi 
nėkime savuosius, kurie masko
liui atidavė Lietuvą...

Tik priėmus be diskusijų, už
simerkus, šiuos Aštuonis punk
tus, galima bus susėsti prie vie
no stalo ir su šefu išgerti “Bru- 
der shaft”.

Naujasis Diplom. šefas

Štai poetą į Pegasą 
šitas kuinas puikiai neša; 
Priekin veržias ir negriūna 
Tuoj pralenks jis if Niliūną.

— RaymonJ Ma«sey, Filmų 
artistas: “Dauguma mūsų įtari
mų apie kitus kyla iš žinojimo 
apie save”.

— Merle Fish: “Kai pamatau 
merginą', kurią gerai žnojau ir 
paaiškėja, kad tai anosios duk
tė, tai ženklas, kad jau senste 
Įėjau”.

— Ray Harrison, Dės Moines 
Apylinkės teisėjas: “Nėra skir
tumo tarp turtingo ir biedno 
girtuoklio, — galbūt tik su at 
išimtimi, kad turtingasis pasi
gėręs galvą ant šaligatvio paki
limo pasideda”.

— Sir Gtadwyn Jebb, Britų 
diplomatas: “Mano nuomone, 
karšta taika būtų daug geriau 
negu šaltas karas”.

— Knygų mėnuo yra gegu- _____
žis. Tą mėnesį visi perka nors| — George Kennan, įiuvęr 
po pora knygų, gi kitus mėn. —, JAV ambasadorius Rusijoje* 
nė po vieną. Taip iš knygų mė- “Piktas kraugerys dabar pakele 
nėšio lieka dviejų knygų metai.

— Studentija ir politika 
straipsnyje Dirvoje pilietis V.
T. šitaip vienoj vietoj sako:

tas besišypsančiais gangste
riais”.

Jungtinių Tautų diena turin
ti būti Blue Manday, pareiškė

‘Net ir nepriklausomybės lai-;.vienas New Yorko laikraštis.

Balys Pavabalys

Jei ne taip, tai kitaip
Taip
Niękur žmogui nėr tiek vietos, 
Kiek sovietuos, kiek sovietuos. 
Šimtą laisvių skelbia žodis. 
Nieks nespardys, nieks nejodys. 

Kitaip
Net pekloj nėra tiek vietos,
Kiek peklų yra sovietuos. 
Vienas laisvas tavo žodis 
Visą šimtą jų parodys.

Taip
Mes pagerbsima darbo žmogų 

Ir jo lūšną kiauru stogu. 
Nereikės bijoti ponų, 
Neskaudės nuo darbo šonų. 

Kitaip
Mes pavergsim darbo žmogų 
Bus patogu, bus patogu.
Alkanų bus mūionai —
Būsim ponai, būsim ponai. 

Taip
Garsiai kaukši mūsų batai — 
Esam garsūs demokratai.
Mūs valdžia — visų paguoda : 
Viską liaudžiai atiduoda.

Kitaip
Turim garsią diktatūrą 
Ir diktatorių kaifp mūrą. 
Tuštink tuščią jau aruodą 
Ir sakyk — valdžia tau duoda.

Rožė glosto rožę. Abi gražios ir 
abi spygliuotos.

Long Branch, N. J., pilietis 
Tomaini areštuotas, už automo
bilių statymo automatų išplėši
mą, teisme pareiškė: “Aš ėmiau 
kursą, kaip pasidaryti raktus 
ir dabar sū dviem raktais galiu 
atrakinti visus 1,000 miesto au
tomatų įtaisus”.

Automobilizmo ligoniai
— Šiame skyriuje, — aiškina 

beprotnamio vedėjas, — laikomi 
v.'si tie, kurie įsikalę esą auto
mobilistai.

— Bet niekur nesimato nė 
vieno, — pastebi lankytojas.

— Kaip tik tokių netrūksta, 
— aiškina vedėjas, — bet dabar 
visi po lovom įnikę taisyti savo
automobilius”.

Į ?

Pilietis serga, nes jam reikėjo 
užpildyti pajamų mokesčius.

Lewinstowne, Pa., areštuotas 
varuotojas be leidimo, teisme 
drąsiai pareiškė: “Aš važinėju 
be leidimo nu<> 1922 m.”

Toledo policininkas Melvin 
Breitner, sveriąs 200 svarų, li
goninėje sėdėdamas ant lovos 
savo žmonos, laukiančios kūdi
kio, apalpo, nukrito nuo lovos, 
usilaužė riešą ir galvoje pasi

darė 9 susiuvimų didumo sky
lę.

Teisėjas Diek Kohen, Passaic, 
N. J. nuteistam 90 dienų kalė
jimo už žmonos primušimą, pa
sakė: “Tu gali ateiti į kalėjimą 
kiekvieną šeštadienio vakarą li
gi sekmadienio vakaro ir taip 
atsėdėsi visas 90 dienų.”

New Yorko universitete po
rinės paskaitos kainuoja tik 

12 dol., gi kitos net po $200. 
Nenuostabu, kad lietuviai tiek
daug politikuoja.

Mokslininkai praneša, kad al
koholis gerai veikia prieš ra- 
diaktyvius spindulius. Gaila, ne
pasako kiek, kada ir prieš ko
kią bombą reik'a AugertV

N


