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LATVIŲ LITERATŪRA
1955 m. tremties kūrybos apžvalga

K. STALŠANS, Newark, N. J.

(Tolima kelionė), P. Ermanio 
“Sėjas un sapni” (Veidai ir 
sapnai), F. Cieleno “Rainis un 
Aspazija”.

Literatūros tyrinėjimai trem
tyje apriboti: nėra prieinama 
medžiaga autorių biografijoms, 
trūksta duomenų, kaip plačiai 
vienas ar kitas veikalas visuo
menėj yra skaitomas, rašytojai 
išsisklaidę visose pasaulio da
lyse ir t.t. Be to, literatūros 
išsivystymo gairės tremtyje y- 
ra dabar tapusiog kitokios, api
mančios platesnius horizontus, 
liečiančios visokios rūšies žmo
nijos problemas. Palyginant su 
Latvijos nepriklausomybės lai
kotarpiu, tremties literatūros 
akiratis yra pasidaręs daug pla 
tesnis. Todėl tremtyje reikėtų 
naujų tyrinėtojų literai ūrinio 
mokslo srityje, ypatingai paly
ginamoje literatūroje. Gyveni
mas tremtyje sudaro nemaža 
sunkumų rašytojams, atplėš
tiems nuo savo tautos vidaus, 
nežinant nieko apie kalbos išsi
vystymo problemas, negirdin- 
tiems savo kalbos gyvenamose 
apylinkėse ir t.t.

40 aktyvių rašytojų

Latvių prozoje praeitais me
tais buvo daugiau kaip 40 ak
tyvių rašytojų. Reiškinys gana 
džiuginantis. Išleista daugiau 
negu 10 romanų, 6 apysakos ir 
novelių rinkiniai, 4 memuarų ir 
atsiminimų knygos, 3 eilėraščių 
rinkiniai, pastatyti 6 nauji dra
mos veikalai. Ypatingai uolūs 
yra buvę vidutinio amžiaus 27 
rašytojai (30-50 metų), duoda
mi 14 veikalų, įskaitant kelius, 
kurie ėjo arba dabartiniu me
tu eina periodikoje. Dėl kasdie
ninio gyvenimo sunkumų ma
žas yra išėjusiųjų eilėraščių rin 
kinių skaičius, nors periodiko je 
lyrikos pasirodymas yra labai 
gyvas.

Vaikų ir jaunimo knygos čia 
nepaminėtos, o jų praeitais me
tais vistiek tam tikras skaičius 
pasirodė. Reikia pabrėžti, kad 
dabar didesniame tremties laik
raštyje — “Laiks”, išeinančia
me New Yorke, eina žymaus 
vaikų ir jaunimo rašytojo N. 
Kalninio didesnis veikalas “Ri
jas zenu rota” (Kluono berniu
kų žaidimai). Veikalas puikiai 
nupiešia mokyklinio amžiaus 
kaimo vaikų ir jaunimo tautinį 
nusistatymą Latvijoje 1940/41 
bolševikmetyje. Rodos, kad vei
kalas uoliai skaitomas tremties 
mokyklinio amžiaus jaunimo ir 
vaikų.
Daugiausiai skaitomi romanai

Iš praeitais metais daugiau
sia skaitomų romanų yra V. 
Karklinio “Pasaka par septi- 
niem kugiem” (Apysaka apie 
septynius laivus), G. Šalna jo 
“Ūguns avoti” (Ugnies šalti
niai), A. Dziliumo “Parvieto 
tie” (Išvietintieji), J. Miesnie- 
ko “Meligas ililuzijas (Melagin
gos iliuzijos), Ritos Liepos 
“Sveša vasara” (Svetima vasa
ra), Aidos Niedros “Pilseta pie 
Daugavas” (Miestas prie Dau
guvos), J. Klidzejo “Dženitors” 
(Dženitorius), Aleksandro Lie
pos kriminalinė grotseka “Ri- 
gas detektivi” (Rygos detekty
vai) ir k.

Drama ir lyrika

Dramos pastatyti yra 6 nau
ji veikalai — V. Karklinio “In
digą efeja” (Nuodingasis vijok
lis), M. Ziverto “Sm'lšu tornis” 
(Smėlio bokštas), A. Eglišlo 
“Sandra”, T. Zeltinio “Vina 
raugs” (Vyno raugas), Ma
riams Žilės “Atvasara”.

Eilėraščiais periodikoje pasi
žymėjo naujieji lyrikai — Dz'n- 
tars Freiman:s, Raits Birkma- 
nis, Rasma Galiniece, Olgerts 
Rūsis, A. P. Mierkalns, Gunars 
Salins, Olafs Stumbre. Dėl ne
žinomų priežasčių tyli keliolika 
jaunųjų lyrkų, kurie anksčiau 
buvo atkreipę į save dėmesį, 
pvz. J. Radans, Dz. Sodums, O. 
Jegens, Velta '* Snikere. Rodos, 
kad jaunieji lyrikai neturi jo
kios grupės arba ratelio, kaip 
tai buvo Rygoje.

Ar tebežydi diemedėlis 
tėvų kapinėse?

Poetas Andrius Eglitis, apsi
gyvenęs Švedijoje, gana toli Į 
šiaurę nuo Stokholmo, kur pu
čia tie patys vėjai ir naktimis 
mirga tų pačių žvaigždžių miria 
dai, kaip ir tėvynėje, jau vokie
čių okupacijos metu pasireiškė 
savo gausiais eilėraščiais, ku
riuose dominuoja tautiniai ir 
religiniai motyvai. Ypatingą dė 
mesį atkreipė tuo metu jo kan
tata “D.'evs, tava žeme deg!” 
(Dieve, tavo žemė dega), kuri 
ir dabar lieka Andriaus Egličio 
centraliniu poezijos veikalu. 
Kantata su dideliu pasisekimu 
tada buvo išpildyta chorų Ry
gos bažnyčiose, vargonams pa
lydint.

Tremtyje poetas nėra nusto

Iš apysakų ir novelių rinki
nių, kurie taip pat užtarnauja 
Kultūros fondo dėmesio, kriti
kai palankiai atsiliepia apie 
Knuto Lesinio “Akla iela” (Ak
loji gatvė), Irmos Liepsalos 
**Sumpurnu laiks” (šunsnukių 
laikas), Irmos Grebzdeg “Ikdie- 
na” (Kasdienybė), Jono Šar
mos "Vyru valoda” (Vyrų kal
ba), K. Abeles apysaka “Dzel- 
tenas acis” (Geltonos akys). 
Vertingos yra memuarų ir at
siminimų knygos — M. Vėtros 
“Riga toreiz” (Ryga tuomet), 
Zentog Maurinios “Tala gaita”

jęs veiklumo. Yra išleisti keli 
jo eilėraščių rinkiniai. Plačiau
sias iš jų — “Dieve, tavo že
mė dega”, “Girdžiu aš motulės 
maldą”, “Kuržemės galas”, “Ar 
dar žydi diemedėlis mano tėvų 
kapinėse”, “Baltijos jūros kran 
te dešimt metų atskiriems nuo 
tėvynės” ir dar kiti dabartiniu 
metu ruošiami. Nėra abejonės, 
kad Andriaus Egličio poezija 
yra gavusi amžinybės atgarsį 
tautoje. Ji i'liks, kol išliks lat
vių tauta. Jo poezija y-a tapu
si visos tautos nuosavybė. Rei
kia abejoti, ar yia koks latvis 
dar galut'nai repaskendčs ma
terializme, kuris negalėtų įsi
jausti į .Andriaus Egličio poe
ziją. Jo poezija pilna dabartin o 
laiko tragizmo, kartais pražū
ties, beviltiškumo ir skepticiz
mo. Nežiūrint to, visoje poezį- 
joje kaip raudonas siūlas pi* 
naši viltis tartai išlikti ir vėl 
atnaujinti savo valstybę.

Kelionė į Australiją
Praeitų metų pabaigoje ir šių 

metų pradžioje Andrius Eglitis 
padarė kelione iš Švedijos j 
Australiją aplankyti savo tau
tiečių. Ir net savo kelionėje j's 
nenustojo eiliuotų poezinių kū
rinių: per 30 kelionės dienų jis 
parašė 100 vertingų eilėraščių. 
Plaukiant svetimomis jūromis, 
matant svetimus kraštus, ste- 
b'nt vaizdus, poeto mintys, siel
vartas, širdgėla kiekviename 
akimirksnyje nuskrenda toli į 
šiaurę ir sustoja mylimame ir 
niekad neužmirštame krašte. 
Sustojant Ceilone ir stebint gy
vatės judėjimus, jis sušuko: 
“Dieve, ką dano žalktis dabar 
mano tėvynėje!” Įeinant Budos 
šventyklon ir matant, kaip sau 
lė leidžiasi, jis jaučiasi esąs sa
vo gimtynės Dievo namuose, 
kur netoli jo “Tėvų namai, var
gų namai”, arba toliau: “žinau, 
kur esu gimęs, nežinau, kur 
mirsiu. Vistiek j s yra tvirto ti
kėjimo pranašas: “Ji (laisvė) 
ateis, ji ateis!” Australijoje, 
skrendant orlaiviu iš miesto į

šv. Jono bažnyčia Vilniuje. (Klišė ii vaizdą albumo “Lietuva”)

Kotryna Grigaityte

Amžinoji upe
Patvinusi pavasariais juoda lava 
Ir liūtyse rudens
Neišsenkanti vidurvasario karščiuose, 
Vingiuoja upė ta,
Per raistus ir kelmynus,
Per pievas žydinčias 
Ir nokstančius laukus 
Apjuosus dykumas lanku 
(Kur dar nėra žmogaus. .. )

O aš mažytis intakas
Tos kerinčios lavos,
Mažytė gyvačiukė
Iš milionų knibždėlyno,
Su savo inašu ritminr/ai įsijungus, 
Skubu bespalvėn laiko prarajon 
Ir vos girdžiu
Nuo kristalinių augštumų,
Šaukimą graudų sugrįžti atgalios...

miestą, poeto *>ausyse skamba 
tėvynės Dievo namų varpai.

Savo lyrikos surengtuose va
karuose Australijoje jis pats 
skaitė savo eilėraščius, ko anks 
čiau niekad nedarė tokioje di
delėje auditorijoje. Jo eilėraš
čių kiekvienoje vietoje klausėsi 
daugiau kaip pusė tūkstančio 
klausytojų, kas yra rekordinis 
ska'čius literatūriniuose paren
gimuose tremtyje. Dar daugiau 
klausytojų susiriko jo pasako
jimams apie Latviją. Suaukota 
daugiau kaip 200» australų sva
rų. Jo eilėraščiai ir pasakojimai 
klausytojus patraukia, sujaudi
na, daugelio akyse nesuvaldo
mai mirga ašakos. Jis gauna 
daug laiškų, kuriuose prašomas 
susnūdusius, abejingus tautie
čius raginį, bet ppetas nei lie
pia, nei bara, jis kviečia ir pra
šo. Eglitis dabartinėje tremtyje 
yra pasidaręs politiniu poetu, 
lygiai kaip Rainis ir Aspazija 
po 1905 metų...

Kovo 4 dieną jis paliko Aust
raliją, sakydamas: “Aš patek
siu atgal į Švediją tiesiog tuo 
laiku, kada ten prasideda ste

buklingasis šiaurės pavasaris. 
Ir iš ten bus lengviau išgirsti 
mano Malienos Dievo namų var 
pus — jei jie ten dar skamba”. 
(Maliena Latvijoje yra vadina
ma didžiausios provincijos Vid
žemės rytinė juosta, prieinanti 
prie Latgalijos). Ameriką ap
lankyti Andrius Eglitis žada 
1957 metais.

Antras Eglitis

Antras — Anšlavs Eglitis — 
atvirkščiai yra prozaistas ir ro 
manistas: pradėjo reikštis jau 
nepriklausomybės laikais. Savo 
geresnius veikalus vistiek para
šė tremtyje. Jau Vokietijoje jis 
atkreipė į save dėmesį. Iš Vo
kietijos stovyklų gyvenimo, me 
tant žvilgsnius atgal į Latviją, 
yra parašytas jo romanas “Lai- 
migie” (Laimingieji), kur ge
rai tarp kitko parodyta komu
nistų šnipų sukta veikla ir ne
tiktai raudonasis, bet iš viso 
pavergtųjų tautų neapkenčia
mas ir visais laikais žiaurus ru 
sų imperializmas. Klaidingos bu 
vo savo laiku kelių latvių vei
kėjų pažiūros jieškoti sau drau
gų Rusijoje ir rusuose.

Dar daugiau Anšlavs Eglitis 
pasižymėjo kitu romanu — 
“Cilveks nuo meness” (Žmogus 
nuo mėnulio), puikiai atvaizduo 
damas dabartinių tremtinių bei 
senųjų latvių atėjūnų, taip pat 
vietinių amerikiečių daugiau 
neigiamus gyvenimo bruožus. 
Romanas gavo Kultūros fondo 
augščiausią premiją. Dėmesio 
verta yra jo knyga “Neierasta 
Amerika” (Neįprastoji Ameri
ka). Tai ne romanas, bet pla
tus keistų, mums nesupranta
mų ir nepriimtinų vietinių pap
ročių aprašymas. Abu veikalai 
ėjo periodikoje, todėl buvo pla
čiai skaitomi.

“Prma« Sorrijs”

Paskutiniu laiku Anšlavs Eg
litis yra pasirodęs vėl su dide
liu veikalu-romanu “Misters 
Sorrijs”, kuris dabartiniu laiku 
eina didesniame tremties laik
raštyje “Laiks”. Pats autorius 
dirba Holywoode prie filmų, pa 
žįsta visus užkulisius toje pa
saulio garsioje vietoje ir juos 
vaizdžiai atpasakoja. Puikiai 
nupiešti įvairūs Šios įstaigos 
bosų tipai, jų suktybės, žmo
niškumo trūkumas ir t.t.; nuo 
tokių malonės ir piniginių ap
skaičiavimų labai dažnai pri
klauso vaidmenų paskirstymas 
aktoriams filmuose, kur nere
tai patenka menkos jėgos ir 
laikosi ekrane tiktai dėka iki 
smulkmenų išs'vysčiusiai tech
nikai, o gabūs aktoriai būna nu
stumti šalin, šiurkštus yra tų 
pinigo didžiūnų elgimasis taip 
pat su savo kino žvaigždėmis 
ir tarnautojais.

Neapleisti romane yra ir lat
viai, kaip senieji, taip dabarti
niai ateiviai. Vaizdžiai, lyg fo
to nuotrauka, “lyg ant scenos 
pastatyta yra moteris, jaunys-

KULTŪRINE KRONIKA
• Dail. V. Raias-Rataiskis,

gyvenąs Australijoje, neseniai 
atšventė 45 m. sukaktį savo 
amžiaus ir 20 m. sukaktį savo 
kūrybos. Yra gimęs Dzūkijoje. 
1935 m. baigęs Meno mokyklą 
Kaune, gilino meno studijas Ita 
lijoje, Prancūzijoje, Vokietijo
je 1937 m. buvo paskirtas Čiur 
lionio galerijos ir Kultūros mu- 
zėjaus meno konservatoriumi. 
Tremtyje keletą metų buvo “Ži
burių” m8ho skyriaus redakto
riumi, vadovavo meno studijai 
Augsburge. Pasireiškia kaip 
grafikas, medžio raižinių kūrė
jas. Dalyvavo dešimtyje paro
dų Lietuvoje ir keliose užsieny
je. 1937 metų pasaulinėje meno 
ir technikos parodoje Paryžiu
je už savo kūrinį “Jūratė ir 
Kastytis” buvo apdovanotas 
garbės diplomu. Eilėje konkur
sų yra laimėjęs premijas. Jo kū 
rinių yra įsigijusi Pertho gale
rija Australijoje. Šį pavasarį 
buvo jo grafikos kūrinių paro
da Sydnėjuje. Dail. Ratas pla
nuoja išleisti savo raižinių al
bumą, o kitais metais vėl su
ruošti parodą, kuri apimtų jo 
kūrybą Australijoje.

• Skulpt. Dagys keletą figū
rų išstatė Londono, Ont. Meno 
galerijoje Toronte. Išstatyti jo 
darbai: Viešpatie, atleisk jiems, 
Labai gaila ir Apsiniaukusi šir 
dis.

• Juozo Baukaus kūrinys Po 
audros, akvarelė, ir Petro Vai
čaičio gamtovaizdis Pietų Yar- 
ra buvo išstatyti didžiojoje 
Australijos meno parodoje.

tėję palikusi tėvynę ir čia at
vykusi laimės jieškoti”, visiš
kai praradusi sąvoką, kas yra 
bloga ir kas gera europiečio su 
pratimu. Pagal vietines pažiū
ras, laimę ji randa tiktai dole
ryje. Keletą kartų ištekėjusi, 
keletą kartų persiskyrusi, pri
kalbina daryti taip pat tremti
nę, savo giminaitę, sesers duk
terį, kurios vyras padorus ir 
darbštus, bet nemoka “dirbti 
pinigų”, nors ir nešvariu keliu.

Jų trijų santykiuose atsis
pindi du skirtingi ir nesuderi
nami pasauliai.

Čia reikia pridurti, kad seno
sios kartos dabartiniai tremti
niai gerai atsimena, kokios rū
šies vietinė “literatūra” jau 
prieš I Pasaulinį karą patekda
vo iš JAV į mūsų šalis. Dabar 
mums suprantama, kad visokie 
Natai Pinkertonai, šerloksai 
Holmai ir pan. jau tuomet pra
dėjo gadinti šio krašto žmonių 
būdą. Ir nenuostabu, kad tik 
ką paminėtoji tipai yra jau 
praeities padarinys. O ką bekal 
bėti apie dabartį, kur einama 
jau daug toliau. “Draugo” š. m. 
balandžio 28 d. numeryje yra 
St. Dziko straipsnis “Jėgos 
siautėjimo grėsmė”, kur nei vie 
no žodžio nepasakyta per daug. 
Matome, kad tarpusaviuose san 
tykiuose nusikaltimus vaizduo
jantieji kino teatrai, televizijos, 
komikai, pigi literatūra ir t.t. 
žmogaus gyvybei neskiria jo
kios vertės; čia — jėga, tai tei
sė; pagarba asmen'ui, užuojau
ta jo kančioms, artimo meilė — 
nežinomi dalykai; sadizmas, 
žiaurumai, suktybės ir visiškas 
žmogaus suniekinimas — tai 
paprasti dalykai. Su šitais klau 
slmais Anšlavo Egličio romano 
“Misters Sorrijs” skaitytojas 
susiduria dažnai. Romanas dar 
nebaigtas spausdinti, bet kriti
kai jam skiria augštą vertybę. 
Kalba turtinga, joje randame 
naujų latviškų žodžių, kartais 
padarytų iš senųjų žodžių šak
nų.

Pagal kritikų nuomonę — 
paskutiniame savo romane an
šlavs Eglitis jau pasireiškia 
kaip prozos ir stiliaus meiste
ris.

• Dailininkai V. Kasiulis, V. 

K. Jonynas ir R. Viesulas daly
vauja savo grafikos darbais 
ketvirtoje tarptautinėje spalvo
tos litografijos biennialėje, Cin- 
cinnati, Meno muzėjuje. V. Ka
siulis, būdamas Prancūzijos pi
liečiu, dalyvauja Prancūzijos 
dailininkų grupėje, o V. K. Jo
nynas ir R. Viesulas abu atsto
vauja Lietuvos dailininkus. Šio
je biennialėje, kuri daroma kas 
antri metai, apjungti kuone vi
si žymesni Š'o meto dailininkai 
iš viso pasaulio, besireiškią spal 
votoje litografijoje. Atstovau 
jamieji kraštai yra šie: Argen 
tina, Austrija, Belgija, Brazili
ja, Kanada, Chile, Kinija, Ku
ba, Čekoslovakija, Danija, Suo
mija, Prancūzija, Vokietija, 
Graikija, Italija, Japonija, Lie
tuva, Meksika, Olandija, Nau
joji Zelandija, Norvegija, Por
tugalija, Rumunija, Ispanija, 
Švedija, Šveicarija, Turkija, 
Anglija, Urugvajus ir Jugosla
vija. Biennialė truks iki š. m. 
gegužės 31 d.

• ALMUS Meno galerija

Great Necke — New Yorke 
tiek lietuvių, tiek amerikiečių 
tarpe susilaukia vis didesnio su 
sidomėjimo. Galerija yra įreng
ta turtuolių rezidencijų rajone 
ir amerikiečių spauda jau ne
kartą rašė apie tos galerijos 
ruošiamas meno parodas. Ypa
čiai spauda gerai atsiliepė apie 
P. Puzino, A. Galdiko, V. K. Jo
nyno ir kt. dailininkų darbus. 
Dabar vykstanti tapytoje Juo
zo Pautieniaus kūrinių paroda 
sutraukė beveik daugiau ameri
kiečių lankytojų, nei savųjų. 
Netrukus po šio dailininko dar
bų parodos Almus galerija pri
statys visuomenei vieną įžymų 
amerikietį foto menininką. Jatl 
ir kitų miestų lietuviai dailinin
kai veda susirašinėjimus, tenai 
jau šiemet norėdami surengti 
savų kūrinių parodas.

• Jonas Juška (Juškevičius), 
atlikęs didelį kultūros darbą 
leisdamas savo brolio kun. An
tano surinktas dainas ir žody
ną, yra miręs Kazaniuje 1886 
m. gegužės 11 d., taigi šiemet 
sueina 70 metų nuo jo mirties. 
Jis buvo gimęs 1815 m. gegu
žės mėn. 27 d., buvo baigęs fi
losofijos mokslus ir didžiąją sa 
vo amžiaus dalį praleido bemo- 
kytojaudamas Rusijoje, nes ca
ro valdžia tėvynėje jam neda
vė vietos. Pats Jonas Juška y- 
ra 1861 m. išleidęs “Kalbas lie
tuviško liežuvio”.

• Žiburio draugija, kuri daug 
nuveikė organizuodama mokyk
las Suvalkijoje, oficialiai pra
dėjo veikti 1906 metų gegužės 
15 d., kada buvo įregistruoti 
jos įstatai. Šiemet švęstume 50 
m. sukaktį to kultūrinio sąjū
džio, tačiau draugija okupantų 
bolševikų yra likviduota. Garsi 
buvo žiburio gimnazija Mariam 
polėje. Gaila, kad paskutiniame 
Lietuvos autoritatyvinio režimo 
laikotarpyje, iš katalikų žiburio 
draugijos buvo atimtos suvals
tybintos tos mokyklos, kurias 
draugija su tokiu sunkumu įkū
rė rusų ir vokiečių okupacijų 
laikais dar net prieš Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą.

• Kauno Kunigų seminarijo

je šiemet mokosi 75 klierikai. Iš 
jų buvo įšventinti 14 naujų ku
nigų. Seminarijos adresas: Kau 
nas, Profsąjungos gatvė 1. Nau 
ji kunigai ir klierikai prašo bra- 
viorių, liturginių knygų, kurių 
pagal išgalę yra pasiuntęs kun. 
V. Šarka. Iš Vokietijos knygos 
į Lietuvą eina be muito.

• Dail. A. Valeška užbaigė 
daryti vitražus šv. Kristino baž 
nyčiai Chlcagoje ir juos visus 

įstatė į bažnyčios langus. Da

bar užsiima laisva kūryba vit
ražų srityje.



%

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, gegužės 19, 1956

Degančios žemes fotografija
AL. BARONAS, Cicero, III.

Mickevičiaus raštai Lietuvoje
J. DRAUGELIS, Rochester, N. Y.

Po antrojo Pasaulinio karo, 
kaip ir po pirmojo, pasipylė me 
muarinė literatūra. Rašė atsi
minimus vadai ir politikai, kaip 
Churchilis, rašė generolai ir ka
riai, rašė koncentracijų stovyk
lų kaliniai, rašė daliniai karei
viai kaip mūsiškis V. Ramojus, 
davęs Lenktynes su šėtonu. Vie 
ni tų atsiminimų turi daugiau 
literatūrinės vertės, kiti istori
nės, vienuose jų reikia jieškoti 
bendrų tarptautinio masto ži 
nių, o kituose eilinio žmogaus 
gyvenimo. Ne retai tokie atsi
minimai dėl asmeninių priežas
čių būna su iškreipta tikrove, 
kurią šiandien sunku ir patik
rinti, ir ne retai nenorima to 
daryti dėlto, kad visa dar pirš
tu pasiekiamai arti. Tačiau 
daug kuo iš kitų panašių kny
gų skiriasi Jurgio Savickio ka
ro meto dienoraštis Žemė dega, 
kurį nesen ai puošniu leidiniu 
išleido Terra. Šie karo meto at
siminimai skiriasi nuo kitų to
dėl, kad jie rašyti karo metu,

bereikėjo kalbėti augštu tonu 
apie politiką, kai Lietuvos mi

Nesen ai gauti naujai Lietu
voje išleisti Adomo Mickevi-

nisteriai ir prezidentai nenuma- • čiaus raštai. Išle sti minint jo 

tė nei dviejų mėnesių pirmyn,. šimtąsias mirties metines, 
nes birželio mėn. atėjo rusai,! Knyga pavadinta: Adomas 
kurie išmetė visus^posėdžiauto-1 Mickevičius. Rinktinė. Išleista
jus ir visus ordinus.

Ne retas galės šitam Savic
kio dienoraščiui prikišti smulk
meniškumą, bet tai yra detalės 
tikro paprasto gyvenimo su jo 
visomis silpnybėmis, nuo kurių 
nėra laisvi nei mužikai, nei pre
zidentai. Ir beveik graudu skai
tant kaip maža buvo tesirūpin
ta Lietuva vadovaujančių žmo
nių, kurie turėjo vflša prama
tyti, kurie iš pramatymo valgė 
duoną. Tiesiog gaila, neišski
riant nė pačio Savickio, visų 
diplomatų, kurie gyveno kaip 
sapne ir neišvežė nei aukso, nei 
kultūrinių vertybių.

Savu laiku tai anksčiau pra- 
matęs prof. K. Pakštas buvo iš
juoktas. Ir tas vienas neįvardin 
tas diplomatas, kuris veržėsi j

1955 m. Vilniuje. Knyga didelio 
formato, 4C0 psl. įrišta ii mėly-.psl.) 
no kalenkoro viršelius, ant ku-j 
rių apskritime yra autoriaus 
profilis. Spausdinta Kaune, Rai 
dės spaustuvėje, gerame popie
riuje, iliustruota. Tiražas 8.000 
egz.

Pratarties pač'oje pabaigoje 
pažymi, kad geriausiųjų Micke
vičiaus veikalų vertimas į lie
tuvių kalbą ir jų marksistinis 
išnagrinėjimas tepalieka aktu
alus uždavinys mūsų socialis
tinei kultūrai praturtinti (21

Knygoje Dievas, Marija, rašo 
m a iš didžiosios raidės ir gale 
knygos dedamuose paaiškini
muose gali rasti tokį posmelį:

tada galvos ir‘ turtas Juosvai- Savicįio vietą, atrodo buvo 
pats suprantingiausias, nes ne
betikėjo, kad Lietuva išliks ka
ro nepaliesta ir bėgo iš tėvynės. 
Gaila, kad jis neįtikino kitų

biau už bet kokį rašytą ar ne 
rašytą žodį.

Rašytojas ir žmogus

Savickis atėjęs su nauju eks
presyviu žodžiu, trumpu saki
niu ir šilta ironija toks paliko 
ligi savo amžiaus galo beletris
tikoj, toks jis yra ir šiame die
norašty, kuriame faktų regist
racija yra tikra grožinė litera
tūra. Savickį bandė mėgdžioti 
ne vienas iš jaunesnių, pvz., 
kad ir Šventos Ingos autorius, 
tačiau tas mėgdžiojimas buvo 
beviltiškas iš vandens iššoku
sios žuvies žiobčiojimas. Savic
kis, prisimenant jo vieną pir
mųjų rinkinių Ties augštu sos
tu, paliko tame augštame soste 
sunkiai pavejamas. Ir šitame 
dienoraštyje Savickis yra ne 
tik paprastų faktų registruo
tojas, bet rašytojas ir žmogus. 
Atrodo, kad būdamas politikas 
Savickis anais karo metais tu
pėjo kalbėti augštom ir nudai- 
Iintom frazėm, o tačiau jis kal
bėjo paprastu, ironija nuspal
vintu, tikrą rašytojo talentą liu 
dijančiu žodžiu. Atrodo, kad au 
torius turėjo sirgti valstybi
niais reikalais, tvarkančiais Eu
ropos ir Lietuvos gyvenimą pir
myn šimtmečiais, o tačiau auto
rius kalbėjo eilinio žmogaus, 
tačiau talentinga, kalba apie 
daržą, savo gėles, vynuoges ir 
įvairiaspalvius kaimynus.

Su nuoširdžiu humoru Savic
kis rašo apie Šveicarijos armi
jos prieškariniu narsumu pra
lenkiančios net ir Lietuvos, kar 
žygiškas nuotaikas ir poniučių 
aistrą tuos karžygius ginti nuo 
šalčio. Savickis net vieną sky
rių pavadino: “Militarinės ko
jinės”. Štai, kaip linksmai bu
vo kariaujama: “šiandien mū
sų ambasadoje renkasi ponios 
kojinių megzti, inspiruojamos 
šveicarų karo veiksnių. Įėjo 
penkios ponios nešinos ryšu
liais, siūlais ir kažkokiomis vil
nonėmis apykaklėmis, turbūt, 
kaklui nesušaldyti. Kai aš pa
mačiau, man šilta ir alpu pasi
darė. Aš įtikėjau karu. Ne vien 
dėl to, kad už išgertas arbatas, 
saldainius ir sugaištą laiką ga
lima būtų nupirkti šimtais ko
jinių šveicarų armijai”.

Iš šių sakinių, kuriuos gas- 
padoriškai stebėdamas, Savic
kis surašė, galima matyti, kad 
rašytojui buvo įdomiau juokin
gas mezgančių moterų vaizdas 
negu nekovojančio karinio sek
toriaus išpūsti pranešimai. Kiek 
vienoj vietoj Savickis gilinasi 
d detales, o ne į amžinas ir ne
išsprendžiamas problemas, ir 
tos detalės tokios žmogiškos.

Ordinų įstatymas

Panašiai, kaip Šveicarijoj su 
kojinėm, taip Lietuvoj vyko su 
ateinančios nelaimės supratimu. 
1Š4'O m. balandžio 11 d. Savic
kis rašo: “Lietuvoje šiandien 
buvo Seime svarstomas ordinų 
ir medalių įstatymo pakeiti
mas”. Ir kam tada Savickiui

vyriausybės pareigūnų pasirū
pinti bent krašto kultūrinėm 
vertybėm. Savickis su švelnia 
ironija kalba apie tai, kaip jam 
buvo pasiūlyta sukurti Lietu
voj prie ministerių kabineto

Knygą redagavo Just. Mar
cinkevičius ir Vyt. Bložė. Ver
tė: K. Binkis, V. Kudirka, Mai
ronis, Vyt. Bložė, A. Churgi
nas, Just. Marcinkevič'us, Eug. 
Matuzevičius, E. Mieželaitis ir 
V. Mykolaitis-Putinas.

Paaiškinimus ir pastabas pa
ruošė A. Liobytė. Knyga su
skirstyta į 5 dalis: lyrika, mei
lės sonetai, Krymo sonetai, ba
ladės ir poemos. Iš poemos “Po 
nas Tadas” įdėta tik ištrauka, 
tačiau knygoje ji užima apie 
100 psl. Gi iš “Vėlinių” ištrau
ka tik iš II dalies.

Šiai knygai, o taip pat ir š'o- 
je knygoje tilpusiai istorinei 
sakmei Konradas Valenrodas, 
įžangą (pratartį) paruošė V. 
Mykolaitis-Putinas.

Pratarties pradžioje tarp Ki
ta ko sako, kad šią sukaktį su 
dideliu dvasios pakilimu mini

tose be propagandos (kas, ži- Df, Nina KRIAUŠELIOMAITfc 
noma, dabartinėse sąlygose, ne
įmanoma), 'būtų galima many
ti, kad knyga išleista ne Tary
binėje Lietuvoje. Knyga išleis
ta gražiai.

reL ofiso HE. 1-tttv*. rez. PR 9-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtad. ir aekmad.

“Šventoji motna, Censtakavos
/gynėja.

Tavim ir Aušrbs Vartai Vilniu- 
/je garsėja.

•
Visi Lenkijoje žino stebuklin

gą Marijos paveikslą, esantį 
Censtakavos Jasna Gūroje. Lie
tuvoje garsus stebuklais Auš
ros Vartų Marijos paveikslas 
Vilniuje, Pilies bažnyčios Nau-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —-

8S22 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: Plt 8-3229 
Re» telef. WAlbrook 5-5079

(Gydytoja Ir Chirurge) 
MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOM 

SPECIALISTE
1750 West 71st Street 

(Kampas 71st ir Callfornla)
Tek ofiso Ir rez. REpubtlo 7-4149 
Vai. 11-2 Ir 4-9 ▼. ▼. Sekt. 1-9 p. p. 

PriSmltnas tik pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĄ

Tlbfl South Western Avelius
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 ▼. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fležtad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1198
Rea. tel. WAlbraok 5-3765

DR. J. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 68rd St
Ofiso tek REllance 5-4410 

Itezld. telef. GRovehill 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. OLiffside 4-2896
Rezidencijos: LAfuyette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th ir Uermitage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 iki 6 vai., ižskyr. sek

, . lenkų tauta, kurios literatūrą
propagandos skyrių : Su- Mickevičius praturtino nemir-

bruzdo, matyti, vyriausybė telk 
ti žmones viešajai opinijai ir 
juos demokratinti, kad ir per 
tą patį “propagandos skyrių”. 
Kai ir tos pačios Lietuvos grei
tai nebus”.

Tiesa ir literatūra

Šiame dienorašty Savickis ra
šo tiesą apie tuometines nuo
taikas, tačlau ši tiesa nėra nuo 
ga, ji turi literatūrinį antspal- 
vį ir šis dienoraštis nėra tik 
atsiminimai, bet yra grožinės

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2900 West 51 et Street 

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2ikl 4 Ir 6 iki 9 popiet: ketv. Ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet, 
garduke lygiai kaip Žyrovicų ir Padieniais 10 iki 2 vai. popiet.

tingais kūriniais ir kurios rei 
kalais rūpinosi ir s’elojosi visą 
savo gyvenimą. Jis yra neišjun
giamai susijęs su visu lenkų 
tautos kultūriniu ir politiniu gy 
venimu, ir būtų nedovanotinas 
didžiojo poeto atminimo įžeidi- 

I mas naudotis jo vardu bet ko
kiai šovinistinei propagandai.

Barūnų” (371 psl.).
Anksčiau visa tai būdavo pra

leidžiama, išmetama.
Jei V. Mykcflaitis būtų apsiė

jęs savo pratarmės keliose vie-

JOS. F. BI DR1K 
FURNITURE, INC.

3241 S. HALSTED ST.
Tel. CAlumet 5-7237

Jewelry skyrius
Deimantai, Brilijantai,
Aukso ir Sidabro papuošalai. 
Bulovą, Longines-Wittnaur 
laikrodėliai. Lietuviški rekordai. 
Fonografai, Radios. Lagaminai.

Šios savaitės išpardavimas.
500 rankinių laikrodėlių.
Rankiniai laikrodėliai paauksuoti, 
17 akmenų, garantuoti. Benrus,Čia Putinas, pagal okupantų 

reikalavimą, gnybtelį “buržuazi Gruen7*Bidova,“*Ergto" 
niams nacionalistams”.

Toliau šioje pratartyje gra
žiai, ir gana objektyviai per-

Vertes $39.95 UŽ $9.95
literatūros kūrinys. Norint iš- žvelgdamas visas A. Mickevi-
samiai įvertinti knygą Žemė de 
ga, reikėtų pacituoti bent iš čiaus gyvenimas, jo kūryba, 

ypač tie veiksniai, kurie veikė,
kiekvieno skyr. po keletą sa- anot putino, jo karčius tremti- 
kimų, _ nes veiksmas vyksta Į nio jausmUs.
Prancūzijoj, Šveicarijoj, Lietu
voj, Tautų Sąjungos rūmuose, 
milionierių kvartele, varganam 
darže ir mažytėj Savickio vi-

Pratarties pabaigoje priduria 
ma, kad ir tarybinėje lietuvių Ii 
teratūroje Mickevičius taip pat 
jau yra sukėlęs atgarsių. Minė-

loj Ariogaloj. Visa knyga yra j Įįna Liudo Giros poema “Ado
tos degančios žemės fotogra 
fija, ryški ir vaizdi, su bažny
čiom, miestais, diplomatais, gar 
gaiš, darbininkais, prezidentais, 
šunim, daržais, frontu ir mažy
čiais daržo daigeliais.

P-&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4677 So. Archer Avė. 

Chicago 82, III. — Tel. LA 3-8617

Duona Ir (vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lltuanica Avė. 

Tel. Oliffūde 4-6376
Prlatatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčia i visus artimuosius 

miestus.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYM 
PRISTATOM
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Ofiso tel.PIlospect 8-1795 
Rea. tel. GRovehUl 8-5603

mas Mickevičius Pavolgy”, pa
rašyta karo metu.

C AR R MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pre«.
3039 So. Halsted St.

Tei. Vlctory 2-1272 
Apkainavlmą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kandien nno

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

Tek ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4006

DR. FRANK C. KWINN
(KVTECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8. šeštad. 1-3 

Telef. TOvvnluUl 3-0959 
2534 West 68th Street

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

skambinu CEntral 6-2294.

TcL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

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

5700 S. Wood Street
Pričmlmo vai. tik pagal susitarimą, 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki 3 
vai. pirmad. Ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Avesue 
Chicago 29, III.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublle 7 -4900 

Rezidencija: GRovehlU 6-8181

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CBJRURGfi 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6789
Buto — ENglewood 4-4979

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. d. Ir 7—9 vak

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

OfLso HEmlock 4-5815 
Rez, IlEml. 4-3751

DR. A, NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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.

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 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7786

TeL ofiso PRospect 6-9400
Regid. PRospect 0-9400

DR. ONA VAšKEVIfcIUS
(VaškevlėlūtČ)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

šitie laikrodėliai yra labai geri pa
siųsti į kitus kraštus ir į Lietuvą.

Budriko radio valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su žy
miais dainininkais ir orkestru.

Mįslių įspėjimo kontestas.
Atidarą 6 dienas savaitėje. 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
iki 9:30 vai. vak.

Sekmadieniais Jewelry skyrius 
uždarytas.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer. Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Ava 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

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

----------- - »sii) .—...... — . i

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAAKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted Ir 31-moa gatvių)

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

CRANE SAVINOS AND LOAN 
ASS’N

2555 WKST 471h STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkietricz, prez.; E. R. Pietklewicz, sek r. ir advokatas 

Mokame augštug dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, p šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

MOŠŲ MICHIGAN FARM SMK YRA FATS 
GEAIA8SIAS JŪSŲ MALONUMUI IR SVEIKATAI

Jį galite pirkti ir valgyti su pilnu palinkėjimu.
Visos geresnės maisto krautuvės su pasididžiavimu aprūpina 

jus su šiuo tikru lietuvišku sūriu.
Apsaugokite save ir savo artimuosius... Neleiskite save per

kalbėti, kad pirktumėt pakaitalą. Iteikaluukitc tik MICHIGAN 
FARM sūrio.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad jūs patys būtumėt sprendėjas.

Mes esame nuoširdžiai dėkingi sūrio mėgėjums ir geresnėms 
maisto krautuvėms, kad jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM 
sūrį, kuris jmliko visų mėgiamiausiu. Meta pasižadame ir toliau 
jums gaminti tik patį geriausią sūrį.

JONAS IK ANGEL1NA ANDRUL1AI

Michigan Farm Cheese Dairy, Ine.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai, Fountain, Mieli.

Aptarnavimui ir informacijai Čikagoje prašome kreiptis:
METR1KIŲ FARM FOOD CO. ir A. SHURNA

YArds 7-8398 GRovehlU 6-7783

Ofiso telef. YArds 7-1169 
Rezidencijos — b*Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JDVAIŠA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-2838, 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 GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

Tai. ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

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

Butas 1526 So. 49th Avė. 
Heštad tentais 13 iki 4 poolet

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KLdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Ava.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik enaitarus

REMKITE “DRAUGĄ’

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
8436 Weet 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 akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

gaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

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

BR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4645 So. Aihland AvoM Chicago
Plrmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:80—8:30 vai. vakare 
Bešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė,

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. Plt 9-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ava (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8*. trečiad., šeš- 

tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps vlršmin9tl telefonai

liaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Proteztetas 

Aparatal-Protezai, Med. ban
dažai. Npec. pagalba kojom

(Arch Supporte) tr Lt.
Vai.: 6-4 Ir 6-8. Šeštadieniais »-l. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 29, I1L 
Tel. PRospect 6-50Š4.

¥

2334 8.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S1SO

DR. F. C. WINSKUMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. oriso CA 6-0257, rez. PR 6-0659

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0059 
Rezid. 6600 S. Arteslan Avė. 

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. ▼

DR. G. SERMER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tol. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvf 
756 West S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-3 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs za

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, kuri. 

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aktų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
l mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenoe 
Tel. YArds 7-1273 

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

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Oakl<-y Avė., Chicago 8, 111. Tel. Vlrginla 7-6641; 7-6941
Knterad M Seoond-Class Matter March 81, 1916, at Chloago. IUlnola 

Unds. the Aot of March 1, 1879.

Member of the Cathollo Presą Ass'n 
PubUahed dally, ezept Bundays, 

by the
Uthuanlan Cathollo Prese 
PRENUMERATA:
Chteagoj Ir CleeroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoje •
Ulelenyje

8UBSCRIPTION RATEfl 
18.00 per year outside of Chloago 
89.00 per year In Chicago A Cicero

Boclety 88.00 per year In Canada
Poretgn 81100 per year.

Metama U metų U mln.
89.00 6.00 82.78
88.00 84.60 82.60

8ii.oo 86.60 12.06

8 mln 
81.86 
•1.66 
81.81

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nseunaudotų straipsnių ne
saugo Judo grąžina Ilk UI anksto susttarua Redakcija ui skelbimų tūlai 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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Muzikai, rašytojai, visuomenininkai JAV rytuose 
JUOZAS BERTll48, Los Angeles, Calif.

Metinių atostogų proga šiųi kaitas. Turėdama bent kiek

s i.

eilučių autorius buvo nuskri
dęs i rytus ir aplankė gana žy
mų skaičių mums žinomų mu
zikų, rašytojų ir visuomenės 
veikėjų. Iš pasikalbėjimų su 
jais susidarė šie įspūdžiai:

Mūsų miela solistė Juzė Au- 
gaitytė taip gerai jaučiasi, kad 
visai nemano, jog kada nors 
teks atsisakyti nuo pakvietimo 
dalyvauti lietuviškuose paren
gimuose, ypač kai išgirs jų pa
galbos šauksmą.

Taipgi ji turi gražių vilčių, 
kad jos dainavimo studijoje be
simokančios mergaitės kada 
nors irgi įsijungs į mūsų tau
tos garbės gėlių darželį.

B. Babrauskas net bespren 
džiant politines problemas, pa 
grindan stato lituanistikos klau 
simą.

VL Baltrušaitis tiek užimtas, 
kad yra pasiryžęs vienu metu 
su viena ranka groti vargonais 
ir diriguoti mišriam chorui, o 
su antra ranka skambinti for- 
tepionu ir diriguoti vyrų cho
rui. O jei turėtų dar trečią ran
ką, tad ir tos neužtektų.

Prof. K. V. Banaitį' užtikome 

jo studijoje, pamokų metu.
Savo likimu jis nesiskundžia, 

sunkumus pavyko nugalėti; sa
vo operą “Jūratė ir Kastytis” 
užbaigė (nors jau buvo bebūkš- 
taująs dėl savo sveikatos). Be
liko tiktai — instrumentuoti. 
Savo egzistencijos palaikymui 
lėšomis apsirūpina iš keletos 
privačių pamokų. Taigi, jokių 
pašalpų nepageidauja. Tiktai 
jis yra labai nustebęs, kad mū
sų muzikų didžiuma, nepaste
bi, jog ima regresuoti ir nesi
rūpina tame reikale susirasti 
sau pagalbos.

Solistas Stasys Baranauskas, 
nors kiti jį vadina antruoju Ka 
ruzo, arba Kipro Petrausko įpė 
diniu ir t. p., apie save atsilie
pia visai kukliai. Paklausus, 
kodėl jis nesirūpina patekti į 
operą, atsakė, kad pirma jis 
nori savo balsą tinkamai pasta
tyti, tada tik ims dairytis, kur 
jį galėtų tinkamiau pritaikinti.

Al. Baronas trumpame mūsų 
pasikalbėjime buvo labai santū 
rus. Neteko jo net užklausti, 
kaip jis mano reaguoti į jam 
metamus priekaištus už jo per 
aštrias mintis romane: “Sodas 
už horizonto”.

St Citvaras dar karštas te
bėra Brazilijos klimatu. Jis, 
lyg atskridęs paukštis iš po to
limos kelionės, dairosi kokios 
perspektyvos jį laukia. Brazili
joje jis dainavo operoje. Chica- 
goje, Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
Velykų proga savo sultingu 
bas-baritonu balsu visus suža
vėjo. Bet, tai dar ne viskas!

St Džiugas stengiasi surasti 
vis daugiau ir daugiau kelių 
į lietuviško jaunimo dvasinę šir 
dį. Gilaus džiaugsmo ir pasidid
žiavimo šypsena pasirodė jo vei 
de, kai jis pranešė, jog darbo 
vaisiai jau matosi. Todėl — sta 
to tame vis naujus tiltus.

“Dainavos” ansamblis nesu
pranta, iš kur žmonės susiran
da sau laiko dažnam pasisve
čiavimui, žaidimams, lošimams, 
smaguriavimams ir net lega
lioms atostogoms.

Bet ir pas juos būna priva
čių, malonių paįvairinimų, pa
vyzdžiui — ansamblio žvaigž
dės: Irena Pietuškaitė ir Vyta- 
tas Radys ansambliui iškrėtė 
iš dviejų asmenų šposą: sukur
dami vieną sielą. Šv. Kryžiaus 
bažnyčia juodu iškilmingiausiai 
palaimino, ir ansamblis bei gau 
sus būrys svečių dvi dienas dai
navo, valgė, šoko ir gėrė kiek 
tik širdis troško, nes daugiau 
kaip 300 svečių paruošti stalai 
linko nuo gardžių ir brangių 
gėrimų bei valgių. Jau aštuntą 
kartą ansambly begiedančią 
paukštelę pagauna katinukas.

Operos solistė Vincė Jonuš- 

kaitė dirba raštinėje, kad iš
lygintų savo pragyvenimo sąs-

laisvalaikio skuba į moterų įvai 
rius susirinkimus. Taipgi daž
nai tenka ir scenoje išstoti. Jo
sios balsas dar tebestovi stip
riame pagrinde.

Ji pasipiktinusi, kad mūsų 
teatro 35 m. sukaktuvių minė
jime atsilankė visai nežymus 
skaičius teatralų. Matomai ne
laikė reikalingu šias iškilmes 
savo atsilankymu pagerbti.

A. Gulbinskas, tarsi Dioge

nas, dienos metu su žvake įieš
ko žmogaus, kuris negalvotų, 
kad Vasario 16 gimnazijos mo
kytojai ir mokiniai yra žolėd
žiai gyvūnai, ir jų kūnus pati 
gamta globoja. Uoliai jiems or
ganizuoja pagalbą.

Br. Jonušas atsisveikino su 
savo (vyrų) choru liūdnas. 
Mat, visur bebėginėjant, jam 
nuplyšo padai. Prisėjo pajieš- 
koti tokio elemento, kuris tas 
skyles užlipdytų.

Šiuo metu linksmusis jauni
mas irgi jam neduoda ramy
bės: prašo sustiprinti orkestrą 
ir duoti dar daugiau lietuviškų 
motyvų. O choristai irgi dar 
prašo paruošti jiems naujesnių 
dainų. Tad taip ir juda-kruta.

Ptrof. V. Jokubėno pirštai ap
sirgo Šv. Vito šokiu: jie šoki
nėja bažnyčiose, šokinėja sve
čiuose, šokinėja namie, šokinė
ja scenoje vienam arba ir bū
riui esant. O jojo mūza, tarsi 
verbų bobutė, jį nuolat plaka, 
ragindama nemesti savo plunks 
nos, kurią jis sugeba taip ap 
sukriai valdyti. Prof. Jokubė- 
nas būna labai nustebęs, jei ku 
rią dieną jis gali ramiai praleis 
ti valandas savo šeimos židiny.

J. Karvelis neveltui šią pa
vardę yra paveldėjęs. Jis sten
giasi būti maloniu muzikų glo
bėju. Atvykus į Chicagą solis
tui Kutkui, pas save davė kam
pą. Nusiminusiam, ką tik iš 
Brazilijos atvykusiam, solistui 
Citvarui irgi su noru užleido 
dalį savo laktos. Kai kas nor3 
iš organizacijų į jį kreipiasi su 
pagalbos šauksmu, Karvelis ati 
duoda iš savo snapo grūdą, ku
rį jis patsai buvo besirengiąs 
nuryti.

J. Kreivėnas rengiasi spau
doje viešai paskelbti paklausi
mą, kas apsiimtų jam parduoti 
bent keliolika jardų laisvalai
kio. Sąskaitą išlygintų išsimo
kėtinai. O tų projektų!., lyg iš 
gausybės rago: Muz. žinių pa
gerinimas, Dainų šventės rei
kalai, savo surankiotos muzikos 
bibliotekos praplėtimas, gaidų 
rinkimas ir kopijavimas, choro 
vedimas, Kultūros fondas, litua 
nistikos klausimas ir pamokos 
ir t.t. ir tt.

Renkant eksponatus savo bib 
liotekai, Kreivėnas taip apsuk
riai sugeba reikalą nušviesti, 
kad nė vienas nesugeba jam 
pasipriešinti. Vien tiktai Vyt. 
Marijošius tai hipnozei sugebė
jo atsispirti.

J. Kudirka pasodintas ant 
augšto stulpo truputį sustingo, 
bet gyvenimą seka ir planuoja.
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Dail. Juozas Fautienius Nemunas

gingai stvėrėsi ruoštas 
šventei.

P-lę Mondeikaitę nuolat 
skambutis atitraukia nuo kny
gų: išgirsta balsą, prašantį tai 
fortepionu, tai vargonais pa
lydėti.

Stasys Pilka šiuo metu yra 
“slaptas žmogus”.

Jis gyvena savo teatro Al
manachu, kuris (numatomai) 
turės apie 500 pusi.

Fel. Pupėnaitė-Vasiliauskienė 
taiso savo sveikatą, augina dūk 
relę Aušrelę, tvarko šeimos gy
venimą, dalyvauja įv. susirin
kimuose ir t.t. Bet, jei kas nors 
pakviečia išstoti scenoje, nuo

Dainų jis ir sapnuodamas diriguoja čia yra gražus Lietuvos gar
ir murma, kad ir vėl kažkas 
jojo ritmo ima nebeklausyti. O 
kur dar niuansavimai?!

bės rūtelių darželis.
J. Vaznelis stipriai sėdi Chica

gos sezoninėje operoje. Laikas
Ign. Serapinas pedagogika nuo laiko atskrenda į “Daina-

yra persisunkęs ligi kaulų. Jei 
gu imtų siausti uraganas arba 
kristų atominė, rūsy būtų pa
sislėpę keletos asmenų grupelė 
ir jų tarpe būtų p. Serapinas, 
jis be abejo imtų dairytis, ar 
šių žmonių tarpe neatsirastų 
tokių, kuriems čia būtų galima 
duoti lituanistikos pamokų.

Gr. Tulauskaitė-Babrau&kie- 

nė galanda plunksną susikau
pusioms mintims. Vakarais iš 
pasiaukojimo ji sėdi lietuvių

vą” (taipgi ir kur kitur) ir sa
vo sultingu bas-baritonu trau
kia arba “Stabat Mater”, Ros- 
sini, ar “Alyvų Daržely”, Bet-

Į prof. Žilevičių kreipiasi 
įvairių tautų žmonės, prašyda
mi žinių apie lietuvių muzikus 
ir muziką.

Šių eilučių autorius, matyda
mas, kad prof. Žilevičius yra 
labai išvargęs, kvietė nueiti kur 
nors į svečius, kad bent k’.ek 
išsiblaškytų. Nesutiko. Ryto-

hoveno, arba ir pasaulinio tu-I jaus dienai būtinai prižadėjęs 
paruošti kam tai žinių, jos gi

doje. Juk tai unikumas! Be to, 
jis turi labai daug muzikos Is
torijai vertingų dokumentų. 
Tiktai nepaprastai gaila ir skau 
du, kad pakeliuj į U.S.A. dingo 
lietuvių muzikos instrumentų 
gražus rinkinys, kurio niekad 
niekas nebegalės besurinkti. Da 
lis to rink nio yra nufotogra
fuota, kopija yra archyve.

Iš to vargo pelės kruopštaus 
darbo teko pasigrožėti ir vai
siais: alfabetinėje tvarkoje su
rinktos žinios apie lietuvių mu
zikus ir muziką iš senausių lai 
kų ligi šių dienų. Ten įeina: baž 
nytinė muzika, Klaipėdos kraš
to muzika, pavergtos Lietuvos 
muzika ir t.t.

Šių eilučių rašytojui ilgiau
siai teko pabūti Chicagoje. Įspū 
dis, kad ten oras stipriai tirš
tas: iš vienos pusės — gyvulių 
liekanų deginimo tvaikas, sker
dyklose, iš kitos pusės — me3 
patys sukeliame nereikalingų 
audrų-audrelių. Čia, žiūrėk, mo 
no parodos atbalsių sūkurėliai; 
ten — pavienių asmenų meno 
parodų karštos dujos; ten vėl 
— lituanistikos mokyklos pro
gramos spragų skersvėjai; dar 
ten toliaus — “Vaikų Teatro” 
režisorių mikroskopinių preten
zijų viesuliukai į iždininko stal
čių, ir t. p.

Paklausus, kodėl čia toks 
tirštas oras, vienas čikagietis 
atsakė: “Mes labai užimti ir 
neturime laiko nei buterbro
dams pasigaminti. Tad prieš ei
siant į darbą, bepusryčiaujant 
iškišame duoną per langą, ji 
bematant apsitepa riebalais ir 
dešrine. Taigi — pigu ir pato
gu. O kad atsiranda tirštų du
jų mūsų tarpe, visai nestebė
tina. Argi mūsiškiams lemta 
kitokiais būti?! O kas svarbiau 
šia, — mes turime tiek daug

dainavimo solo niekad nėra at- i bibliotekoje ir dalina jaunimui 
sisakiusi. j knygas. O jaunimo dalis gal-

B. Pakštas nepajėgia nuo 
jaunimo pasislėpti. Jaunimas jį 
visur suranda ir reikalauja, kad

voja, kad Gr. Tulauskaitė turi 
būti jaunimui dėkinga, nes jis 
poetei sužadina mūzos įkVėpi-

neatsisakytų pamokinti chorą, i mą.
arba su savo kapela lietuvis-' Al. Stephens pagauti pasikal- 
kuose parengimuose sužadintų bėjimui yra labai problematinis 
dar didesnį veiklumą kojoms dalykas. Ji turi suskubti visur, 
nevien dabartiniam jaunimui,
bet ir žengiantiems į “jauni
mą”.

Ji turi pravesti pamokas (sa
vo studijoje), paruošti solistes, 
mokyti chorą koncertams, ji 

St. Sodeika patriarchališkai• pirmininkauja Dainų šventei, 
“Dainavos” ansambliui su ba-Įji- ji visur yra. Tai žinodamas 
tūta bemosikuodamas pastebė-' esi neramus, nes bijaisi, kad su
jo, kad keturios akys nuo jojo 
ritmo ima nutolti. Būdamas iš
tvermingo būdo, jis kantriai lau 
kė tų reiškinių rezultatų. Ir 
sulaukė: š. m. balandžio 7 die
ną anos keturios akys sukūrė 
savo ritmą, gyvenimo ritmą. 
Maestro Sodeika pagalios susi
rūpino. O gal pagalios vertėtų 
ir jam savo įprastą ritmą keis
ti?! Bet dabar jis vis dar ne
turi laiko apie tai net pagalvo
ti: artinasi koncertai, iškylos, 
Dainų šventė, bažnytinės šven 
tės, važiavimas j Kanadą ir t.t. 
O ten vėl — žuvavimo sezonas 
atsidaro!

Dainų šventė matoma jam

ją kalbėdamas gaišini brangų 
laiką, kurį ji aukoja mūs tau
tos gerovei.

Jos ansamblis žavėtinai malo 
nūs. Dainininkė sugeba jautriai 
sekti ir reaguoti į dirigentės 
meistrišką dirigavimą. Tikrai

giliausiai širdy, nes ir prie ve- 
A. Mondeika metė pastalėn lykinio stalo taurelę kelia — 

visokių rūpesčių šluotas ir ener'“Už Dainų šventę!” O naktimis

—

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

baterijos ir automobiliam* daly*. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CKSAS, patyrę* aofc

DĖMESIO JAUNIMUI!
t

Lietuviai pranciškonai šį rudenį Kennebunkport, Maine ati
daro savo gimnaziją—High School ir kviečia pradžios mokyklą 
baigusius moksleivius į ją stoti.

Mokyklai ir bendrabučiui vadovaus patys lietuviai pranciš
konai. Bus išeinamas visas valdžios augštesniosioms mokykloms 
nustatytas kursas su lotynų kalba. Mokslui ir bendrabučiui meti
nis atlyginimas yra 300 dol. Neturtingi, bet gabūs mokiniai ga
lės būti dalinai arba net visai nuo mokesčio atleisti. Baigus šią 
keturių metų mokyklą graduantai galės stoti į lietuvių pran
ciškonų vienuolyną ir jo lėšomis sieks kunigystės.

Smulkesnėms informacijoms rašyti: Very Rev. Provincini 
Superior, Frudscan

rinio dainose. Paskutinį kartą 
teko išgirsti Šv. Kryžaus baž
nyčioje giedant Bethoveno 
“Sanctus”, Dainaviečių jungtu
vių metu.

Stipriausią įspūdį padarė darbą, visai pamirštąs apie nuo 
prof. J. Žilevičius, Radau jį įsi- vargį. Tiktai kritęs į lovą pa
gilinusį į muz. archyvo, Liet. juntąs, kad persidirbęs. 
Encikloped-jos bei Muzikų Var Atsirado vienas geras asmuo, 
dyno tvarkymą. Labai nusiskun kuris, sutrumpindamas sau rei 
džia kad mūsų muzikai nevisai kalingą poilsį, prieš eidamas į 
įvertina Muz. archyvo reikšmin darbą, padeda jam tvarkyti ar 
gumą. Palyginant, visai nedide- chyvą.
lis skaičius muzikų teatsiunč a Bendradarbiaudamas Liet. 
žinių apie savo arba jam žino- Enciklopedijoj, tikisi aptvarky-
mo kito muzikos veikėjo dar
bus. Jam trūksta tikslių duo
menų. Kai kas, tiesa, prisiun
čia kaikurių žinių, bet nepažy
mi jųjų autentiškumą (ar jo3 
yra tiktai nugirstos, ar doku- 
mentalinės). Labai dažnai gau-

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų žlibumas

LIETUVA
yra gorinusia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
ATEITIES administracijoj 

916 Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 doL

Smėtyta, tad dar turįs daug ■ nebelieka eilin.ų, ku
darbo, kol surinks. O rinkti tu- K, tuos (fiilkymus pūdytų".
.i iš ruvų rasų-ra eių. | gįuo me,„ čikagiškiai su- 

Pasakojasi, kai įsigilinąs j brazdo pasitikti besiartinantį 
tornado, kurį šį kartą pavadi
no: “Kanados ir Amerikos Lie
tuvių Dainų šventė”.

Bet išvis, kur tiktai teko be
būti, ar tai pas minėtus asme
nis, ar pas kun. dr. J. Pranskį, 
ar kun. V. Bagdanavičių, ar 
dr. P. Grigaitį, ar L. š mutį, ar 
A. Šimkų (komp. St. Šimkaus 
sūnų) ir t.t., visur jaučiamas 
tempas, branginimas laiko. Jie 
užimti darbais mūsų tautos gar 
bei ir gerovei.

N. B. Šių eilučių rašytojas 
buvo numatęs aplankyti eilę ki
tų kultūrininkų, bet — pritrū
ko laiko.

ti ir archyvą, žinoma, kiek iš
galės leis. O po to — atosto
gausiąs. Jau būtų laikas.

Savo Muz. archyvą planuoja 
perduoti Kongreso bibliotekai 
(Washingtone). Ten sutiko 
muz. archyvui užleisti lentynas

naši prieštaravimų, palyginus ir spintas visam amžiui be jo- 
su žiniomis, kurios yra pašildų sąlygų, 
prof. Žilevič ų. Tentu papildyti! Kiekvieno mūsų pareiga siųs- 
svetimų šaltinių duomenimis. įti Muz. archyvan visokias turi

mas žinias taipgi parengimų 
programai, plakatus, nuotrau
kas ir t:. ir t.t.

Prof. Žilevičius parodė plaka-

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

3741 W. 26th Street,

CHICAGO, ILL.
Tel. «JRawford 7-2126

tą I-mos Jūros dienos Klaipė- lyje.

Kad būtume mylimi, turime 
būti verti meilės; kad būtume 
meilės verti, turime būti geri; 
kad būtume geri, mes privalome 
pažinti Gėrį, gi kad pažintume 
Gėrį, privalome mylėti Dievą, 
artimą ir visus žmones pašau

— Fulton Sheen

0^4

TO!' l‘1 M

Pirmą kartą gaunamas bet kur, senoviškas Europos skonio 
“Farm Style Cheese”—Sūris. Toks skanus, kad kaikurie žmo
nės sako “toks kaip bobutė kad gamindavo". Būtinai reika
laukite jūsų apylinkės krautuvėje.

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.

OFAIRFIELD

AND LOAN ASSOCIATION
1601 Mllwowko Avtnue 
Chi<««• 47. III. IV 4-340#
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Lietuviu Prekybos Namai

BALDAI ~ NAUJAUSIO STILIAUS -
BE BROKŲ

Pluoštelis atsiminimų
Juozo Švaisto jaunystė

J. NARUTAVIČIENE, Kolumbija

Šiemet mūsų rašytojui Juo- 18 metų sulaukęs jaunuolis ia- 
zui Švaistui sueina 65 m. am- vyksta iš savo gimtojo kaimo, 
žiaus. Davęs apie tuziną, kny- Ryžtumo kupinas jis atvažiuoja 
gų, sukaktuvninkas paliko ryš- į Panevėžį ir įstoja j Mokytojų 
kius pėdsakus mūsų literatūro-1 seminariją.

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

je. Jo sukakties proga duoda
me čia pluošteli atsiminimų jo 
mokslo draugės, gyvenančios 
dabar Pietų Amerikoje. — Red.

Juozo Švaisto-Balčiūno jau
nystė ypatinga. Ji nebuvo to
kia, kaip kitų lietuviškame kai
me augančų jaunuolių. Amži
nas veržimasis į mokslą, j švie-

IV

Didžiulis pasirinkimas svečiu kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $5 50-00—350-00

Vien 50 įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................ .00

Nereikia nė sakyti, kaip lai
mingas jautėsi jaunas Švaistas, 
matydamas, kad jo svajonės 
išsipildo. Taip rašo jis apie tuos 
laikus: “...labai rimtai nusista
tęs ir nusite kęs buvau. Moks
lą ryte rijau, tiesiogine tų žo
džių prasme. Labai atsilikęs bu
vau. Juk tiktai aštuoniolikos 

... , ... metų bernas mokytis tepradė-
sc.n, gyvenimą ilgesys, kuri jis Atsitiktinai patekęs į moks
nešiojo savo širdyje, darė mažą ; •. .J, . , . ’ lo aplinką, jaučiausi kaip gyvasberniuką svajotoju. 1 , „

Nesenai viename savo laiške
J. Švaistas išsitaria: “...mano 
jaunystė įdomi ir marga”.

Švaistas Panevėžyje. Jaunas 
Balčiūnas gyveno Mokytojų se-

Švaistas tėviškėje. 1891 m.1 minarijos rūmuose, kur buvo 
kovo 18-ji, tai buvo diena, kada įtaisytas moksleivių bendrabu- 
gimė rašytojas Juozas Švais-į tis, su visomis aštraus režimo 
tas-Balčiūnas.
18 gimė mūsų rašytoja ir vi
suomenės veikėja Gabrielė Pet
kevičiūtė. Savo gimtinės kai-
me, Kamajų ulyčioje, prie pat 
Rokiškio miesto jis praleido vai 
kystės dienas. Jos nebuvo la-

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik .... $1 49.00

[W
☆

'''-A.

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39.00—$99.00

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų ................................................ $59-00
Šaldytuvai 8 cub.-pedų, 1956 metų tik........................... .............. $175.00

Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt. $99*1 49
Knygoms spintos stiklo durim tik ..............................................................$29-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai..........................................$6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ar Mahogani, tiktai........................ $2-50

9X12 linoleum įvairių spalvų tik .......................................................................$9-50

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctoty 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

Juozas švaistas

kine. Tarp mūsų vyravo nepap
rastas susiklausymas, didelis 
draugiškumas iki pasiaukojimo 
viens kitam. Mes buvome dar 
labai jauni, bet visi, kaip vie
nas, gerai supratome savo pa-

, i , i reigas ir uždavinius, kuriuosTaip pat kovo taisyklėmis. Šitaip prisimena J. turėjome atIikti. visiems vie.
švaistas savo internatą: nodai karflai ,akį triotiska

...paskum kelas atgal., per £wis ir veaį dideli šviesus 
musų seminarijos mūrų uztva- .
ras, kad nepatektumėm stro-
piajam direktoriui i nagus ir 
negautumėm vilko bileto dėl

bai šviesios, nes visur lydėjo Vėlybinių sugrįžimų. Nuolat vė- 
skurdas, nedalia, nepasiseki-; lai vakare ir naktimis budėdavo 

Į mai. Juozas, kaip vyresnysis direktorius ties varteliais, iš 
sūnus, būdavo motinos įparei- į gatvės. Neprasmuksi po šeštos 
gotas prižiūrėti jaunesnuosius valandos vakaro nepastebėtas, 
vaikus. Jau iš mažens, pats gy- Ypačiai pavojinga lietuviui, jei 
venimas Juozą auklėjo pareigin sugauna. Tuojau įtarimas: rasi 
gu žmogumi. į uždraustam, konspiratyviam su

Pradėjo mokytis Onuškio pra sirinkime esi buvęs...” 
džies mokykloje, nes šeima po- J. šva’stas visuomet dalyvau 
rai metų buvo išsikėlusi į dva- davo slaptuose susirinkimuose 
rą. Vėliau ir vėl visi sugrįžo ir lietuviškuose vakarėliuose, 
į Rokiškį, kur jaunuolis turėjo kur smagiai suktinį susukda- 
įvairių darbų ir tarnybų. Moky- i vo.
tis jau nebeteko. Tik 1905-jų 1910 m. Dembavos miške, ne-
metų revoliucijai išvijus gra- toli Panevėžio, įvyko pirmasis 
pus į Varšuvą ir nutraukusi visų Panevėžio lietuvių mokslei 
pas juos J. Balčiūno tarnybą, | vių sąskryd s politiniams die- 
atidarė galimybes vėl įstoti į nos klausimams aptarti, fiusi- 
mokyklą. Žiemą- pasimokinęs, rinkimas, žinoma, buvo nclega- 
jaunas Balčiūnas* užbaigė pra- lūs — oficialiai tai buvo links- 
džios mokslą Rokiškyje. Vasa- ma gegužinė su užkandžiais, 
ras mokinukui tekdavo praleis- dair.om’s, žaidimais. Tačau po 
ti gamtoje, drauge su besiga- to susirinkimo labai daug nu- 
nančiais gyvuliukais. kentėjo mūsų jaunimo.

Mūsų lygumų šilkinės pevos, “...aš po ano susirinkimo vos] z 
nusvirę berželiai, žilvyčiai upė- ne vos išsilaikiau seminarijoje,

INSL'R E D 
IIP 10 — 
<00^

FEDERfiL 
5RVING

i idealizmas. Visi mūsų žygiai bu 
vo tautinės idėjos kupini, visus 
mus jungė tie patys idealai. To
ji nepaprasta mokyklėlė tuiėjo 
į mus visus neabejotinos įtakos. 
Viename savo laiške rašo J. 
Švaistas: “...o mes iš tikrųjų 
buvome dideli romantikai ir ide 
alistai. Tas idealizmas iki šiol 
neišsekęs dar. Tai reikšmingas 
dalykas ir didelis turtas bei at
rama žiaurioje gyvenimo ko
voje. Dėl to gailėt a netenka”.

Pabaigęs mokytojų seminari
ją J. Švaistas-Balčiūnas išvyko 
į kaimą mokytojauti, kur atsi
dėjęs dirbo su vaikais.

Rašytojas Juozas Šva:stas y- 
ra parašęs šiuos veikalus:

1. Šilkinė suknelė (1927), 2)
Naujan gyvenimą,n (1928), 3) 
Meilės vardu (1938), 4. Rašau 
sau (1947, 5. Siela lagamine 
(1943), 6. Paskutinį kartą ta
ve klausiu (1948), 7. Aukso kir 
vis (1952), 8. Petras Širvokas 
(1952), 9. Eldorado (1953), 10. 
Knygnešių pėdsakais (1955), 
11. L. A. Jucevičiaus asmuo, 
būdas ir reikšmė (monografi
ja) (1932), 12. Nusikaltimas ir 
bausmė, Dostojevskio — ver
timas.

MUTUAL FEDERAL 
SAVI N GS

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.

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginla 7-7747

JOHN J. KAŽANAUSKAfl. Prea

Chartered and Sapervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. fieėtad. nuo t vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

& LOAN 4SSN

je pamerktomis kasomis, šuo- netekęs stipendijos ir vieninte- J 

kiančių lakštingalų simfonijos , lį kartą gavęs 3 iš elgesio. Pen-
— visa mūsų romantiškoji gam 
ta darė įspūdžio į jaunutį sva
jotoją. Turbūt, iš ča išsilieja

ki mūsiškių labai žiauriai nu
kentėjo — buvo išmesti, be jo
kių teisių toliau mokytis. Ir

ir per visus Švaisto veikalus tai geriausieji lietuviai, mūsų 
nusitęsia didelė meilė ir nepap- jaunesniųjų vadovai: Kuliukas,1 
rastas prisirišimas prie lietuvis I Gerulis, Urbonas, Pcpel’učka ir 
kų laukų, miškų ir vandenų. Vė Bieliackas” (ištrauka iš Švaisto i 
liau js — aistringas žvejys: Į laiško).
gal nebuvo tokios upės ar eže- Slaptoji mokyklėlė. Pažino- 
ro Lietuvoje, kur jis nebūtų bu jau J. Švaistą Panevėžyje, kaip j 
vęs su meškere... gabų mokytojų seminarijos auk

Pabaigęs pradinę mokyklą lėt'ni, kurį sutikdavau mūsų 
Juozukas norėjo toliau moky-1 lietuviškoj nelegalioj mokyklė- 
tis, tačiau tam jo užsidegimui lėj. Ten, mes — jauni pasiry- 
įvykdyti vis pasitaikydavo kliu Sėliai slaptai mokėmės lietuvių 
čių ir mažo berniuko svajonės kaltos, apsimainydavome už- 
sudūždavo į realybės sieną... Ta draustais tada lietuviškais laik- 

i čiau jis tomis svajonėmis gyve- raščiais ir knygomis. Buvome 
no. Puoselėjo širdyje viltį. Taip t k penki mokiniai ir viena mo-
augo Juozas, brandindamas sa- ----
vo pasiryžimą mokytis. Ir štai,

įrengiame krautuvėms vitrinas — 
pastogėse ir rūšyse butus. Taisome 
porčlus. Įtaisomo plieno stulpus Ir 
balkius. Atremontuojamo virtuves Ir 
vonias. Įdedamo Plastikines sienų bei 
grindų -‘tlles”.

J. IPPOLITO & SON 
BRunsuick 8-2708

1956 ©
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pa. mu. pirkdami gausit
• Nemokamai «-jų man. pilnų garan

tiją — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną Ir lošta 

Ilavtmaa.
• Iki 1100.00 ir daugiau nuolaidos uJ 

Jūsų Seną televiziją.
Be to. visokiausi radijai, rekordą- ! et- 31-25, Ir

NUO UŽSISENft-IUSrV 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 
VIRŲ ir SKAUD2IŲ 2AIZDŲ,
legali ramiai sSdStl Ir naktimis
miegoti, nes Jų užsispnBjusios žaizdos 
įležti Ir skauda. Kad pabalinti tų 
tlcžejlmą ir skaudfijimą senų atvi 

' *ų Ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
1 LEGULO Olntment. Jos gydymo 
į /patybčs palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak 

j r.J. Vartokite Ją taipgi nuo skau 
| lžlų nudegimų Ji taipgi pašalina 
iW.8Jl.ną Ilgos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pasalina perSfiJimą ligos 
žadinamos ATHLETE’S EOOT, su 

I itabdo džiovinimą odos Ir perplySimą 
įkarppiržčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
lžlūstančlos, suskilusios odos dodtr- 
trlnių, odos išbėrimų Ir t. t- talpg 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
drodo skaudus ISbflrlmas nuo vysty 
<lų. Ji yra gera gyduole nuo ii 
vlrSlnių odos ligų. Lo
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 

|3 50.
Ptrklte valstlnBssChi 
nagoj Ir apylinkėse— 
\fllwaukee, Wlsc.,Oa 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml-

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. Oakley Avenue Tai. TArd. 7-3218

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KKL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI DIDELI TROKAt- NAUJAUSI KRAUSTTRfO ĮRANKIAI 
ILGU METU PATYRIMAS-PISUS IRSĄŽININGAS PAMRNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tai. V/AIUvok 5-9209

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiii

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA A VĖL, CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
llillllllllllllllillllllliiillllillliiillllllllllllillllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllilliii

rimo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKA®
PATARNAVIMAS 

r» E 3 T-r. » « v-k <• ry. ma.irlEBiroiz, imi-
iTciriK S IV and IvadlO ihlgan arba rąžyki

te Ir atsiųskite Mo-T’ARDAVIMAS (R TA IRIMAS
3240 South Halsted Street

Telefonas CAlmnet 5-7262 
PRANAS KERAIS IR 

PAULIUS F. KN OZELIS
raotaoįr-.r-1 ‘iopoi

ney order J

LEGULO, Department D. 

5618 VV. Eddy St Chlcago 84. I1L

Prailėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje liotuviškeje 

įstaigoje — BRIGHTOM SAYINGS AMD LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Plrmad., ant.rad., penktad. Ir 
testad. 9 vai. ryto iki 4:30 p. p.

Trečlad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki B vai. vak.



/I

Šeštadienis, 19, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
DR. M. BUDRIENE •SP'-J

-apie alergiją
Astma, šienlige ir kitos alerginės ligos

Red. pastaba: Dr. Milda Bud
riene alergijos srityje prakti
kavosi ir specializavosi pas šios 
srities specialistą dr. Leoną 
Unger, Northvvestem universi
tete. Redakcijos įprašyta ji su
tiko mus painformuoti apie šią 
įdomią ir naują medicinos ša
ką, atsakydama į žemiau pa
duodamus klausimus:

Kas yra alergija? Prof. B. 
Schick paskutiniame alergistų 
suvažiavime New Yorke pasa
kė: “Kalbant apie alergiją pir
miausia reikia kalbėti apie fak
tus, o paskui tik apie pačią aler 
giją”.

Atsakant į klausimą, kas yra 
alergija, reiktų taip formuluoti 
— “Alergija yra padidintas 
jautrumas (Hypersensitivity), 
kuris pasireiškia įvairiuose or
ganuose”.

Kaip seniai yra Bnomos aler-

ra šienligė-hay fever. Šienligė 
atsiranda dėl medžių, žolių, 
piktžolių (ragweed) dulkelių. 
Šienligė pasireiškia čiaudėjimu, 
slogavimu, ašarojimu etc. Šie 
simptomai yra sezoniniai ir, iš
nykus tų žolių dulkelėms, iš
nyksta ir šienligė. Viena, tačiau 
norėčiau pabrėžti, kad ilgai be
sitęsianti šienligė veda prie ast
mos, kuri yra sunki liga, sun
kiai ir gydoma.

Šienligei atsirasti reikia tam 
tikro laiko, maždaug 5-6 metų. 
Įdomu pažymėti, kad piktžolė- 
ragweed, kuri duoda sezoninius 
rudenio slogavimus, neauga Eu 
ropoj ir Lietuvoj. Todėl tik da
bar, apytikriai po 5-6 metų gy
venimo Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, naujai atvažiavę 
pradeda sirgti šienlige.

Šalia šienligės reikia paminė
ti perenialinį rhinitis (slogos,

PULITZER PREMIJOS LAIMĖTOJAI

MacKinlcy (kairėje) gavo šių metų Pulitzer premijų už savo istorinį 
romanų apie civilinio karo kalėjimų Georgikoje. Žmona ir vyras 
Frances (Goodrich) ir Aibcrt Hackctt (dešinėje) laimėjo dramos 
pienui ją už savo Broadway’jui skirtų vaidinimų “Annc Frank dieno
raštis’ ’.

gtoės ligos? Asthma, kuri yra kuries tęsiasi visus metus, o 
viena iš svarbiausių ir sunkiau-, ne sezonais). Šie rhinitai daugu 
šių alerginių ligų, minima net ihoj taip pat yra alerginės kil- 
Biblijoj; ją mini Hipokratas,
Galehas, medicinos pirmtak- 
ūnai, tėvai. Modernusis laiko
tarpis prasidėjo 19 šimt. pra
džioje, kada jau atsirado aler
gijos koncepcija, apipavidalini
mas. Vienas iš pirmųjų moder
niosios alergijos žinovų yra ang 
las C. Ėlackley, aprašęs šienli
gę (Hay Fever), kurią jis va
dina “Catarrhus Aestivus”. Iš 
Vėlesnių mokslininkų — alergi
jos žinovų, dar ir dabar gyve
nančių, paminėtini Cooke, 
ftowe Unger, Feittberg, Peshkia 
ir kt.

Kaip alergija atsiranda? Aler 
gijai atsirasti reikia trijų pa
grindinių faktorių: 1) konsti- 
tucinio-paveldėjimo, 2) jaudik- 
lio, 3) pagalbinių elementų.

Paveldėjimas alerginėse ligo
se yra labai svarbus, nes apy
tikriai 60-75% visų alerginėmis 
ligomis sergančių turi šeimoje 
alergiją.

Jaudikliai gali būti įkvėpuo
jami, suvalgomi, injekuojami 
arba kontaktin ai.

Prie pagalbinių faktorių, ku
rie padeda alergijai atsirasti tu 
rėtų būti priskaitoma: infekci
jos^ mechaninės priemonės 
psichinis elementas.

Kaip yra mista-toma diagnozė 
alerginėms ligoms? Nustatant

mės. Jaudikliai šiuo atveju yra 
namų dulkės, plunksnos, pelė
siai etc. Negydomi perenialiniai 
rhinitai pereina į nosies polipus 
arba kitaip sakant nosies poli
pai yra pasėka ilgai užsitęsusių 
alerginių rhinitų (nosies užde
gimų).

Angio neurotinė edema (stai
gus sutinimas, pvz. veido, lūpų, 
gerklės) serumo liga yra stai
gios reakcijos, kurią jaudikliai 
dažnausia yra maistas.

Dermatitai (odos Uždegimai) 
— alerginiai ir kontaktiniai — 
yra nepaprastai plati alergijos 
dirva.

Atskirai norėčiau paminėti 
maisto alergiją (Food Allergy) 
ir virškinamojo trakto alergi
ją. Daugelį atvejų žarnų užde- 
gimai-oolitai yra alerginės kil
mės ir, susekus, kuris maistas 
yra tuo jaudikliu, ir ji elimina
vus, visi colito simptomai iš
nyksta.

Migreniniai galvos skausmai, 
alergistų nuomone, pareina nuo 
maisto. Eliminavus vieną ir ki
tą maisto rūšį, praeina ir gal
vos skausmai.

Statist'nėmis žiniomis JAV 
turi apie 3,900,000 žmonių, ser- 

ir gančių viena ar kita alergijos 
forma (1948 m. statistika). Pa
gerėjus diagnostikai ir alergi-

asthmos atakos, antibiotikai, e- 
sant infekcijai ir t.t.

Ar alerginės ligos pagydo
mos? Manyčiau, kad alergines 
ligas reikia priskaityti prie tų 
ligų grupės, kaip ir diabetą. 
Gydymu siekiama suteikti ligo
niui palengvinimų, kad jis ga
lėtų normaliai atlikti savo dar
bą, apsaugoti nuo komplikacijų, 
nuo perėjimo į smulkesnę for
mą (pvz. šienligė negydoma 
pereina į asthmą), tačiau įgim
to palinkimo, paveldėjimo iš
gydyti negalima.

KRONIKA
• Salomėja Cerienė-Mulks y- 

ra atidavusi spaudai savo pen
kių dainų rinkinį, kurį leidžia 
Muzikos Žinios. Tai bus jos įvai 
riais laikotarpiais parašytos dai 
noB, kurios šiuo metu dainuo
jamos mūsų koncertuose. Lei
dinys žada išeiti šią vasarą.

Cernienė-Mulks čikagiečiams 
ir newyorkiečiams yra gerai pa
žįstama savo visuomenine veik
la bei kaip chorų dirigentė. Ji

Kokius įdomesnius atsitiki- yra dirigavusi vaikų chorus
mus esate mačiusi? Dirbdama 
pas prof. L. Unger mačiau vie
ną asthmatikę, kuri buvo sunki 
ligonė. Tyrimai parodė, kad ji 
alergiška katės plaukams, pleis 
kanoms. Tačiau ligonė tvirtino 
kad ji katės neturi ir nėra kon
takte su kate. Pakartot’ni tyri
mai vistiek rodė alergiją katės. 
Po ilgų investigacijų paaiškė
jo, kad ji turi kailinį paltą. Kai 
lininkui patikrinus, pasirodė, 
kad tas kadis yra perdažytas, 
perdirbtas katės kailis. Pašali
nus tą kailinį paltą, ligonė nu 
stojo dusti, jos asthma susi
tvarkė.

Kitą atsitikimą mačiau, ku
ris buvo tiesiog dramatiškas. 
Jauna moteris suvalgė vieną šo 
kolad'nį saldainį, turėjusį ypa ’ 
tingą riešutą (pignolia). Reak-1 
cija buvo tokia staigi, kad ji 
po valandos jau buvo ligoninėj 
anafilaktiniame šoke — su pul

Pirmyn” chorą, o rytiniuose 
krantuose gyvendama, ji vado
vauja Lindeno Merginų ansamb 
liui.

D £. M E 8 1 O 1

ACCĖL-O-REST
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0AIVING COMFORT

"Automatic Foot Throttle”
Automatiškas kojinis “Throttle” 
—įsijungia ir išsijungia tik koja 
paspaudus. Nustatykite savo va
žiavimo greitį.

“Atsiloškite ir ilsėkitės.” 
Specialus pasiūlymas susipaži

nimui ........  ........................ 52.49
Jei dėl betkurios priežasties bū

tumėte nepatenkinti, pinigai bus 
gražinami laike 60 dienų. Duoda
me garantiją raštu.

• Joana Vaičekauskaitė, Kle-

mentina MarčUirnytė lr Arleae 

Ažukaitė laimėjo aukso diplo
mus už savo tyrimus tiroksino 
įtakos į pelių virškinimo ir ner
vų sistemą. Joms ta garbė bu
vo pripažinta katalikų mokyk
lų gamtamokslio parodoje, įvy
kusioje Mt. Carmei mokyklos 
patalpose Chicagoje. Augščiau 
minėtos moksleivės studijuoja 
Marijos Augšt. mokykloje. Taip 
gi pasižymėjimo lapus laimėjo 
tos pat mokyklos auklėtinės: 
Kotrina ZakSutė, už tyrimus so
jos pupų, kaip maitinimo prie-' 
monės, ir Vida Deveikytė bei, 
Diana Lapinskaitė už tyrimus} 
su kepenų ekstraktu. Buvo taip' 
gi įvertinti tyrimai ir Silvijos' 

Martinkūtės. j
© Skulptorius Teisutis Zika

ras didžiausioje Australijos me 
no parodoje, įvykusioje Mel- 
bourne, iš viso kur buvo išsta
tyta 1,372 eksponatai, dalyvavo 
su savo kūriniais: Plieno stati
nys, Kompozicija. Paskutiniu 
metu mūsų skulptorius laimėjo 
pirmą vietą konkurse iš aliumi- 
nijaus nulieti abstraktę figūrą 
vieno moderniško pastato pa
puošimui.

• Elena Tumienė, gyvenanti 
Los Angeles mieste, gavo sti
pendiją ir ateinančiais mokslo 
metais, pasitraukusi iš moky- 
jos pareigų, planuoja ruoštis 
doktoratui.

• širdis pergamente — tokiu 
pavadinimu Vokietijoje baigia
ma rišti New Yorko apylinkėje 
gyvenančios poetės Kotrynos 
Grigaifytės-Graudušienės eilė
raščių rinkinys. Tai bus jau tre 
čia iš eilės jos eilėraščių knyga.

• J. Pronskus iš Kanados at
vyko į Chicagą pasitarti dėl 
išleidimo savo knygos “Šiaurė 
šaukia”. ,

• Prof. Stasys Šalkauskis, jei 
gu dar būtų gyvenęs, šį mėnesį 
būtų sulaukęs 70 m. amžiaus: 
buvo gimęs 1886 m. gegužės 
mėn. 16 d. Kaip žinome tas mū 
sų gilusis mintyto jas mirė 1941
metais, turėdamas 55 m. am-Į kad jis esąs miręs ištrėmime, 
žiaus.

• Vladas Mažonus, pedago
gas, kunigas, Barbino misionie
rius, šio mėnesio 29 d. švęstų 
50 m. kunigystės sukaktį, jeigu 
dar būtų gyvas Sibire. Žurnale 
“Lux Christi” buvo paskelbta,

• Dali. V. O. Virkau dalyvau
ja 14-je metinėje Amerikos gra 
fikų parodoje Kongreso biblio
tekos rūmuose su litografija 
“Iliustracija Miguel Manara”. 
Paroda truks iki rugsėjo 1 d.

Aš pažįstu jau daugelį, kurie 
gailisi pasitraukę nuo Kristaus 
ir Jo Bažnyčios, bet nežinau nei 
vieno, kurs gailėtųsi pasilikęs 
ištikimas Bažnyčiai.

— Šv. Jonas Vianney

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SIQ<00ū.Q0 
IR

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Weitem Avė.________ Chicago 36, Dl.

CHAME SAVINGS & LOAM ASSM.
2555 W. 47th St.____________ Chicago 32. III.

DISTRICT SAVINGS & LOAM ASSM.
3430 So. Halsted Street Chicago 8. III

ST. ANTHONY SAVINGS R 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, UI

SINCLAIR Gazolino Stotis

PAGALBA”II

Sav. Ant. Stanevičių

. , . .. , . Siųskite čekį ar pašto perlaidą
so ir kraujo spaudimo krateriu, (money order); siunčiant COD! 

nių ligų skaičius yra žymiai pa- viduriavimu, Vėmimu, prakaita-Į priskaitomos persiuntimo išlaidos.
The Row Meehanical Corp.

DEPT. F
šią diagnozę labai svarbu išsa- g,3kęS Dabar kaikurių rtuomo- vimu, gerklės sutinimu etc. Gy 
m i istorija. Po to daromi tyri-1 ne ]()</ vj9ų žmonių tūri vieno-Į dymas buvo pradėtas tuojau 

idOHmfci j kią ar kitokią alergiją. Po kelių valandų ji jautėsi jau
Kaip yra gydomos alerginės

ligos? Pirmiau s a, profilaktiš
kai. Čia turiu galvoj paveldėji
mą. šeimose, kurios turi aler
gijos istoriją, vaikai turi būti

(skih tęst — serateh and intro- 
dermal), kraujo, skreplių ir no
sies gleivių tyrimai.

Kokios yra alergijos formos? 
Astma, šenligė (hay fever) ur- 
tlcarla, serumo liga, anglo neu- 
rotinė edema, perenialiniai įhi- 
nitai, kaikurie dermatitai, pur
puros, migreniniai galvos skaus 
mai ir virškinamojo trokto aler 
gija.

Kaip šios ligos pasireiškia? 
Kadangi alerginės ligos apima 
įvairius organus ir audinius, tai 
ir kliniškas vairdas yra labai 
skirtingas. Kaip anksčiau sa
kiau, viena iš svarbiausių aler
ginių ligų yra astma. Astma pa 
s:reiškia dusimu (ligoniui atro
do, kad jam trūksta oro), ko
suliu, šniokštimu — savotiškas 
švilpimas ir karkimas kvėpuo
jant, kas pasidaro dėl žemųjų 
oro takų sūsiaurėjimo. Astma 
yra alerginė reakcija, atsiradu
si dėl įkvėpuojamųjų jaudikliu 
(medžių, žolių dulkėtų, plunks
nų, dulkių, katės, šunies plau
kų etc.). Įkvėpuoti jaudikliai 
erzina bronchų gleivinę, kuri su 
tinsta ir tuo susiaurina kvėpuc 
jamuosius takus (kita teorija 
sako, kad sus aurėjimas įvyks
ta dėl bronchų spagmų).

Statistika rodo, kad U.S.A. 
tori apie 500,000 astmatikų. A- 
pytikriai,. patikrinus Anglijos ir 
JAV statistiką, išeina, kad 
0.5% gyventojų yra astmati
kai.

Antra laibai svarbi ir gal dau 
giausia žinoma alerginė liga y-

daug geriau, o rytojaus dieną 
viskas buvo tvarkoj.

Kodėl pasirinkot alergiją sa
vo studijom.*? Alergija — nau
jas mokslas, dar mažai ištirtas,

nukreipiami nuo tų darbų ir a- ' įdomus, daug žadąs, turįs di- 
rttatų, kurie gali sukelti asthmą. j dėlių galimybių. Tikiuosi stu- 
Namai turi būti įrengti taip,, klijuodama šią sritį ir toliau, ga 
kad būtų kuo mažiausia jaudik-1 losianti padėti savo ligon’ams
lių (Hypoallergie home).

Toliau eina specifin s gydy
mas. Čia yra du etapai: 1) ven-j pageibėjusi. 
girnas jaudikliu ir eliminavimas 
jaudinančių substancijų, 2) 
jautrumo mažinimas-hyposensi- 
tizacija atliekama leidžiant po 
oda ekstraktą mažomis dozė
mis; dozes nuolat didinant iki 
augščiausio tolerancijos laips
nio. Čia vartojami piktžolių 
(ragweed) žolių, medžių dulke- , 
lių ekstraktai, dulkių, plunksnų 
etc. ekstraktai.

Taip, kaip ir visoj medicinoj, 
taip ir alergijoj yra vartojamai 
jr nespecifinis, simptomaitinis 
gydymas, pVz. adrenalinas prie j

ir kaip gydytoja rasiu satisfak
ciją ir atpildą, matydama jiems

Vestfcviy nuotraukos Ir 
augštos Kilios fotograftfos 

mūšy specialyll

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, SAV,

4058 Archer Avenue 
Telefonai VIrginia 7-2481

MU NUSTATOME AMUS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

’OIOEUAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS If
Mes taipgi perkrauatom# jūių baldus saugiai — keletą Mo 

Reiks
Perl

litų ar kellaHdpšlmtfl mylių.mylių. Reikale šaukite mUs.
Vieno kambario baidus arba viso namo — krelpkitša pas’ 

mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
1146 So. Noyne Avenue Tel. Vlrglnla 7-70S7į

THOMPSONVILLE, CONN.

CARPENTERS

Free Estimate 
REUABLE 

HOME BOILDERS
Attic Rooms Plunibing
Itooin Additions Electric
Porclies and Doriners Heating 
Garagcs Air-Cond.

Tel. CApitol 7-4400
Evenings and Sundays DI. 2-6103

GENERAL BLDG., repair, 
carpentry, painting, plastering, 
remodeling.

Free estimates.
REgertt 1-0070

1

TELEVIZIJOS
’r R.dio Aparato Taisymai

Sąžiningas ir garantuotu darbu 
IC. RIMKUS, 4617 Š. 8awyor St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

SOPNIE BARČUS 
RAMO PROGRAMA

IU WQi£R stoties — Banga 169# 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:10 vai. ryte 
8E9TAD. 8:80 Iki 8:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo T—8 v. 
SEKAD. 8:30—8:80 v. 9. U stotie* 

WOPA — 149# kU.
Chlcago 29, ,1L HEmlock 4-2419

(121 So. ROCKWELL St.

MOVING

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš totiaų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

U antį ir toli baldų
PIRKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

mutkveilinls eu pilna ap
draudė. 1’tgua U agilnlngas 
patarnavtmaa.

R ŠERĖNAS
4*44 S. Wood St., Chloago 8,

Illinois, tet. VI 7-2972
.11

□esą

MIDLAND
1 >i\ ings <j-• ■ i 

Vsociation

IKSU?! 0

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

iendrovė

4038 Archer AVURM Tali LA3-471* 
AUGUST SALDUKAS Prezidentai

J

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

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir Irt. automobilių dalis.

HBE

2641 West 7lst St.(kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 6-9842, Namy tel. VVAlbrook 5-5934

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — lOO^į

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 691h St. REpublie 7-1941

iiiiiMiiiiiiiuiiiimiiiiUiuiiuiimiimiiiiiiiiHiiniiifiiiiimiiiiiiiiUiiimitiiimtiililli
MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAKAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidara vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (BANDOM) STANIULIS

2743 *«l 991h Street Tel. PRopect 6-6781
(priešais 8v. Kryžiaus ligoninę)

lUiHtiiimiiiiiimttiiiiiitHiiiiiiiiiiiiimittiitimiiiiiiitnnminiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHi
.. ------------------- ' 1 n. >. >i

•ų,

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

_____ J?

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 816,000,000 ICTAIOOJR. AI KSCI AUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAM U* PAID UP INVESTMEM- 
TU SĄSKAITAS, RITI TAUPYMO HKYIUAI: OPTIONAU BONUS, K A Lt. D V IR YARACMU SKYRIAI. OAIJTE TAUPYTI IR PER I.AIRKUCL SU
TAUPYKITE IStiAIDAR IRKF.ICIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. VEI/TII1 PATARNAVIMAS NARIAMS. I*KEICIAM tiS 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIE1N,NAMU__ __
FORMACIJAS PAŠAUKIT — OROVKHlUL 6-T576

VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS.
PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. 8181NOT MŪSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS DU-

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH NESTERN AVĖ.
PIRM. 1« VAU—S VAIai ANTRAD. IR PENKT. • Iki 4 VAK,: KRCT. • IKI g vai. »«k.; įVeA. T IŠDARYTA VISA DIENAI *EST. S IKI 9 POPIMT
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M. Rooney domisi Lituanu
JIPOZAS KARIBUTAS, Ix)S Angeles, Calif.

Šiuo metu vienas iš garsiau- vių Dienos”, kuriose jūs rasi-
šių jaunųjų reiiosrių Hollywoo- 
de yra Mickey Rooney. Neper
seniai jis dirbo vienoje studi
joje su mūsų Rūta Kilmonyte 
filme “Twinkle in God Eyes”. 
Filmas pritaikintas televizijai 
ir kuris laikas jau perduoda
mas publikai. Tai gana judraus 
ir malonaus būdo vyras, apva- 
žinėjęs veik visą Europą, besi- 
domjs literatūra ir daug skai
tąs. Kada jam įteikiau Litua- 
nus, kunį leidžia mūsų studen
tija, norėdamas užpildyti trū
kumą anglų kalba reikiamos in
formacijos apie Lietuvą, jis gy
vai susidomėjo. Ta pačia pro
ga įteikiau jam ir gražiai leidžia 
mą popularų žurnalą “Lietuvių 
Dienos” — grožėjosi ir pareiš
kė, kad retkarčiais tuos abu 
žurnalus norėtų gauti ir ateity
je.

Tai mažo ūgio, bet gana di
delių gabumų žmogus. Jo links
mas, gražaus sąmojaus, pusiau 
humoristinės formos pokalbis, 
smagiai nuteikia sutiktąjį. Yra 
linkęs daugiau teirautis, negu 
būti klausinėjimu.
Susitikimas Universal studijoje

Pertraukos metu, man įėjus į 
jo persirengimo kambarį, Miki 
(čia jį taip vadina sutrumpin
tai) radau lošiantį pokerį su 
pora gana inteligentiškų ponų 
Jis mielai pasitiko ir supažindi
no, o anie pasišalino leisdami 
mums pasikalbėti.

— Tai čia mes dėl pramogos 
truputį... Manau, kad pokerį 
mėgstate ir jūs? — užklausė

te ir apie mūsų liaudies meną, 
tautos papročius ir šiaip apie 
mūsų kraštą.

Apie HoUywoodo' filmus

Jis vertė la;:ą po lapo ir kėlė 
gausybę klausimų apie daugelį 
dalykų. Kiek laikas leidžia 
trumpai prabėgomis aiškinau, 
bet ir pats norėjau jį paklausi
nėti:

— Sakykite man, kodėl Hol- 
lywoodas išleidžia tiek blogų fil 
mų, kai tuo tarpu įdėjus tą pa
tį pinigą būtų galima paten
kinti ir lepiausio skonio žiūro
vą.

— Taip, bet neužmirškite, 
kad čia yra ir “biznis”, o mūsų 
publikos nėra daug, kuri turė
tų išlep ntą skonį, o priešin
gai, na tai studijos ir žiūri tik 
kuriais keliais eidamos galės 
daugiau pasipelnyti.

— Bet, kiek man teko paste
bėti, amerikoniška publika mėg 
,sta gerus filmus; kaip pavyzdį 
galiu pasakyti, kad filmai su 
Mario Lanza būna noriai lan
komi ir tai visokio plauko pub
likos. Arba istorin'ai.

— Taip, jūs teisus ir mes ši
tą matome, bet reikalą taisyti 
ne mūsų režisorių bei aktorių 
valia. Yra kurie net atsisako 
vaidinti blogame filme, bet kas 
iš to? Juk šeima, reikia gyven
ti, o atsisakydamas gadinsi sa
vo “renome” (čia jis suminėjo 
keletą pavyzdžių'.

— Tai jūs manote, kad tas

eina. Mums yra žinoma, kad 
tą kovą jau veda ir, žinoma, 
pakreips į gerąją pusę.

— Kas?

— Katalikų Bažnyčia. Itakin 
ga ji tą darbą pamažu stumti 
pirmyn. O be to, mums yra ži
noma ir viena stiprią kovą ve
danti organizacija.

— Vadinasi režisoriai nepri
taria visok'o abejotino turinio 
filmoms ?

— Anaiptol. Dar ir kaip kar
tais tenka įrodinėti dėl vieno 
ar kito blogo gabalo, kovoti, 
bet...

šiek tiek iš jo biografijos

Mickey Rooney pradėjo akto
riaus karjerą vos šešerių metų 
būdamas. Ir ne scenoje, bet tie
siai filme “Not to be trusted”. 
Groja keletais muzikos instru
mentais. Jis ir kompozitorius, ir 
dainininkas; yra parašęs keletą 
kūrinių simfoniniam orkestrui. 
Būdamas šešerių metų pasirašė 
kontraktą su MGM studija ke
turiolikai metų. Jo filmai buvo 
leidžiami stačiai serijomis ir 
jam parašomi pritaikant gabu
mus. Kaip tai: “Mickey (jis 
pats) McGuire”, “Andy Har
dy”, “Night Dream” ir t.t. Vė
liau jis pradėjo reikštis, kaip 
režisorius ir štai dabar jo re
žisuoti filmai: “Jaguar”, “My 
True Story” ir daugybė kitų.

1939 m. Miki gavo specialų 
“Oskarą” iš Academy of Mo- 
tion Pictures Arts and Scien
ces. 1940 metais Mickey Rooney 
tos pačios akademijos buvo no
minuotas. 1943 metais vėl no
minuotas filme “The Human 
Comedy”. Tai labai reta, kad 
dvejus metus iš eilės kasnors

nuotas. Per praėjusį karą jis 
yra padaręs 15,000 mylių po 
Europą, kur davė kariams pro
gramas kaltais net ir fronto 
linijose. Korėjos kare jis buvo 
internuotas; ten važiavo pildy
ti programas, kur jį kareiviai 
labai mėgdavę.

Dabar Miki priklauso litera
tų draugijai ir šiaip kelioms 
organizacijoms, kur yra labai 
įtakingas. Jam nėra svetima pa 
saulinė kultūra, literatūra. Jis 
dabar prisimena labai gyvai tą 
laiką, kada baigė Karininkų a- 
kademiją Pacifike. Jis yra gi
męs Brooklyne, N. Y. Būdamas 
dar 5 metų pasiekė Hollywoodą 
ir čia pradėjo savo aktoriaus 
karjerą. Dabar/ jis sako, kad 
jam tą kelią praskynė grynai 
įgimti gabumai, nes jokios mo
kyklos nėra lankęs, kuri būtų 
davusi aktoriaus pagrindą; čia 
Hollywoode suminėjus jo var
dą — šiandien labai daug ką 
reiškia.

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

#402 S. FiUrfitld Avė., Clilcago 20 
Tel. HEmlock 4-8037 

VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI 
duoda pamokas. Prieš karą baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. — privačios. 
(S-člaa augfitas, durys po kairei, art! 
SS-čios gatvSs Ir Callfotnia Avė.)

Iš okup. Lietuvos
▼ Mirė Kan. Juozapas Biki

nas. Šių metų balandžio 22 d. 
rytą Jurbarke mirė buvęs ilga
metis Jurbarko parapijos kle
bonas kan. Juozapas Bikinas. 
Mirė sulaukęs gražios senatvės. i

A. a. kan. Juozapas Bikinas 
išvarė plačią vagą Lietuvos kul 
tūrinėje ir religinėje veikloje. 
Savo laiku jis buvo redakto
rius Rygoje leidžiamo “Rygos 
Garso” (1910-1918). Vėliau 
1919-1920 metais redagavo Kau 
ne “Vienybę” ir net ketverius 
metus “Laisvės” dienraštį, ša
lia to aktyviai dirbo šv. Ka
zimiero draugijoje, katalikų 
darbininkų Šv. Juozapo ir šv. 
Zitos draugijose. 1924 m. buvo 
perkeltas į Jurbarką, kur pra
džioje dirbo ir “Saulės” gim
nazijoje, dėstydamas tikybą ir 
lietuvių kalbą.

Kan. J. Bikinas plačiai reiš
kėsi spaudoje, pas rašinėdamas 
D. Dunibre, D.D. ir kitaip. Jis 
rašė publicistikos straipsnius, 
beletristiką, feljetonus ir išver
tė keletą religinio turinio kny
gų, kaip J. Jurgensono “Šv. 
Pranciškų Asyž'etį”, Radema- 
cherio “Vidujinį šventųjų gy
venimą”, šv. Pranciškaus Sale
ziečio “Filiotėją” ir k.

Gimęs 1875 m. balandžio 16 
d. Pajuosčio dv., Raguvos vals., 
Ukmergės apskr. Mokėsi Pane
vėžio realinėje mokykloje Ir 
1893-1898 m. kunigų seminari
joje.

▼ Mirė mokytojas .fonas Kuz 
mirkąs. 1952 m. rugsėjo 27 d. 
mirė ilgametis mokytojas Jo
nas Kuzmickas ir palaidotas 
Jurbarko kapinėse prie savo 
motinos.

Velionis gimė 1876 m. Pakek 
lio kaime, Veiverių valse. Mo
kytojų seminariją baigė Vei
veriuose ir pradėjo pedagoginį 
darbą Lenkijoje, kur buvo iš
keltas, kad nebūtų pavojingas 
caro valdžiai. Kai tik buvo gali
ma, giįžo į Lietuvą ir dirbo vi
soje eilėje pradžios mokyklų — 
Kunigiškiuose (Svėdasų v.), 
Kelmėje, Kražiuose, Stulgiuose, 
Eržvilke ir pagaliau Jurbarke.

Spaudos draudimo metu bendra 
darbiavo spaudoje, pasirašyda
mas J. Karkleliu. Dar nepriklau 
somybės metais atšventęs 40 
metų pedagoginio darbo sukak
tį, pradėjo pensininkauti, tačiau 
paskutiniųjų okupacijų laikais 
vėl dirbo mokykloje, kad turė
tų iš ko gyventi. Jurbarko pra 
džios mokykloje dirbo dar ir 
1947 m.

Svetimųjų okupacija, pairu
si sveikata, išsklaidyta gausi 
šeima pakirto visuomet jauno 
dvasia a.a. J. Kuzmickio svei
katą ir jis atgulė amžinam po
ilsiui. Metais anksčiau Kaune 
pasimirė ir jo žmonų.

Turėk tokią pagarbą tiesai, 
kad tavo žodis būtų patikimes
nis, kaip kito priesaika.

— Sokratas

AR NORITE BŪTI KUNIGAIS?
T8vų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC. atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus 1 kunigus. TSval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe;
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitOs po Paneles švenčiausios vėliava; 
stokite t TOvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite noviclų vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo balgOte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

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

dirbtų Jvairlus 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 vedBJu: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį Ir užbaigtus mokslus.

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

žvaliai žiūrėdamas, ir man at-. kai atsargiai ir pamažu tai rei- 
rodė, kad susitinku jau seniai kia pradėti, ir tas daroas jau 
pažįstamą.

— Taip, žinoma, kad mėgstu, 
kai laiko yra. Bet ir tada dau
giau prasėdžiu prie knygos.
Knygą manau mėgstate jūs 
taip pat?

— Žinoma. Tada kai mano 
nervai būna pakankamai pail
sėję — skaitau.

— O ką daugiausiai mėgsta
te?

— Daugiausiai mėgstu sun
kesnę literatūrą, bet kai užeina 
geras oras ir nuotaika pasikei
čia stveriu ir kišenines knygas,
— ir čia pat per juokus pridė
jo, — tik ne komikus, ne, jo
kiu būdu. Tai laikau laiko aik- 
vojimu.

— Beje, turiu prisipažinti, 
kad iš lietuvių literatūros nesu 
savo rankose nieko turėjęs.

Man pastačius akis į jį, jis 
dar pridėjo:

— Nesistebėki, iš viso apie 
tą kraštą labai mažai žinau.

Išėmiau “Lituanus” numerį.
— Štai ką tik naujai iškep

tas žurnalas, kurį leidžia mūsų 
akademikai, šiame krašte beei
ną augštuosius mokslus. Jis gy
vai susidomėjo.

— Lituanus. Ar jūs galite 
man jį ir palikti?

— Taip, žinoma, jei jums bus 
įdomu, štai čia dar ir “Lietu

reikalas taip reiktų ir užmesti? įgautų “Oskarą” ir būtų nomi- 
— Ne, taip nemanau, bet la- j-------

PATS LAIKAS
Iš naujai atvykusiųjų į šį kraš

tą, dauguma nėra nusistatę pasi
likti prie dabartinio šapos darbo. 
Metai bėga ir amžius rodo, kad 
pats laikas jau tuo dabar susirū
pinti. Viena iš prieinamiausių, ge
rai apmokamų ir daugiausia pa
reikalaujančių naujų jėgų yra 
braižyba. Mes kaip tik turime pa-, 
rinkę jūsų amžiui tinkamą ir pa-! 
greitintą mokymo būdą. Mokome:

BLUE PRINT READING 

MECHANICiAL DRATTING 
TOOL AND DIE DESIGNING 
PLASTIC MOLD DESIGNING

Mokslas atliekamas individua
liai ir pasirinkto kurso išėjimas 
priklauso nuo jūsų sugebėjimo ir 
įdėtų pastangų. Įstoti galima bile 
kada. Klasės dienomis ir vakarais, 
beto, nesurišami jokiais kontrak
tais.

Platesnes informacijas suteiksi-Į 
me vietoje arba pasiųsime raštu.

BELTON SCHOOL 0F TOOL 
DESIGN

1059 N. Lawndale Avė. 
(3700 West)

Tel. ARmitage 6-1819

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street 
Chicago 0, BĮ.

Tetof: LAfayette S-SOM
Juostas, takelius, Juosteles 

pagalves vardinių, gimimo tr kitų 
progų dovanoms.

Chicago* švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Wlllow Springs, Illinois

CHIMNEY SERVICE

CHIMNEY LINER 
Stainless Steel 
For Gas Heat

25 Feet Installed 
ONLY $64.50 

Gas Conversion, Complete 
Sheet Metai Installations

NU-WAY HEATING
1548 N. Springfield Avė.

HUMBOLDT 6-6310

FIRST PUBLIC 
OFFERING

97,417 SHARES 
OF

MARCH 8 
1 • 5 A

ESC AL ANTE G ARLIC CORPORATION
NON-A8SESSIBLE 

$300,000.00 Capitalization
Full Voting

CAPITAL 8 T O C K 
$1.00 Par Value

OFFERING PRICE, $1.00 PER SHARE

Escalante Garlic Corporation is offering 97,417 shares of eapital 
stock with full voting righta, to provide funds for engaging in 
the business of growing garlic on their holdingą in Escalante 
Valley, Utah, and to procesą, package, manufacture and 
market garlic, garlic salta, oils and poarders at and from their

plant in Caliente, Nevada
For Information, Clrcular, and F.xeeutlon of Orderi, Write to 

Office of the Company

ESCALANTE GARLIC CORPORATION
63 Clover Street, Caliente, Nevada 

Please send me a copy of the offering clrcular relating to
ESCALANTE GARIJC CORPORATION

Name 
Addresn

įtarti

300,000 Shares

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

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

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

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

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Certnak Road
Chicago ’8, Illinois Tol.: Vlrglnia T - 6430

; i i iii

Jr

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Raujai) dabar atidarytas

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

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje.

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4035 So. Riehmond SI. Tel. FRonlier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

..................... »

00000000000000000000000000000<XX><X><XX><KXXKX>0<XXX>0<KXX>

K. G ASItJN A S
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

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

“ČIA NUOMONIŲ SKIRTUMO NĖR!’

,101(1

f
Mes siunčiame apdraustus siuntinius į LIETUVĄ, Ukraljinų, Rusljų Ir 
visus Rytų Europos kraštus. Pradedant 1966 m. didele nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J- KAMIENSKI
JAHiąUE TRADING C0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

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

Persiuntimo Ir muitų mokesčiai apmokami mūsų įstaigoj. šeimos 
tėvynCje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite j mūsų Įstaigų 

dėl Informacijų ir kalnaraščių. 
įstaiga atidaryta kasdien pirmad. — šeštad. nuo 12 vai. iki 8 vai. vak.

Visos psrdjo# «»«<** • 
pisirlct saving* s<*'
riansta vieta ta.opy«-

K‘"£S. klek.,.
K!SSr"j»'i»2'SSL?™-.

Rt'narovfiČ ,8*0<* nistr^T 2ncnta'< Rite 01,OOo' J?*®*«»kfte R75oaV,n'f" 
'"'gavime Xa mėneatįu

Kiekviena Sąskaita Apdrausta!

DI5HIG SAVINCJ
and LOAN ASSOCIATION

3430 SOUTH HAISTED ST
JOSfPH M MOZERIS, SeertUry Cllf leido 4-0104

4  /
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervčlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN INDEMNITT COMPANT
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S INDEMNITT COMPANT

INDU8TRIAL INSURANCE COMPANT 
MAS8ACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL A8SURANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WE8TERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASUALTT & SURETT COMPANT

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

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

Telefonas CEntral 6-5206
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IŠ UŽ TRAPISTŲ MORŲ
Rašyt. Merton apie politinį oportunizmą ir 

atgimimą Meilėj

JUOZAS PRUNSKIS

Amerikoje buvo savotiška Kristus žmonėse gyvena ir vei-
sensacija, kai dailininkas, rašy
tojas Thomas Merton užsidarė 
į sunkųjį trapistų vienuolyną. 
Tai dar jaunas vyras, pernai su 
laukęs 40 m. amžiaus. Meninin
kų šeimos vaikas, jis gimęs Pi
rėnų kalnuose, netoli Ispanijos 
sienos. Tėvas, imąs garsėti po
etas ir dailininkas, mirė 1930 
m. Londone.

Jaunasis Thomas Merton ga
vo platų auklėjimą Prancūzijo
je ir Anglijoje. Savo žinias dar 
pagilino išmokęs itališkai ir ke
liaudamas po Italijos kultūri
nius centrus. Savo studijas bai
gė Kolumbijos universitete 
JAV, atvykęs pas savo motinos 
tėvus; motina buvo amerikietė 
(jo tėvas buvo kilęs iš Naujo 
sios Zelandijos).

Studijos ir romanėfis

Bestudijuodamas literatūrą, 
jis ėmė domėtis tokiais auto-j 
riais, kaip William Blake (apie] 
jį rašė studiją magistro laips
niui), Jaoąues Maritain, o pas
kiau ir Tomu Akviniečiu. Tie 
autoriai privertė tą linksmą, 
pramogas ir smagų gyvenimą 
m'ėgusį studiozą susimąstyti.
Pamėgęs kitus rašytojus, kaip 
jėzuitą poetą Hopkins, jis, ang
likono Sūnus, ryžosi ir tapo ka
taliku (1938 m.).

Gavęs magistro laipsnį, kai- 
kurį laiką dėstė Kolumbijos uni 
versiteto padalinyje, tuo pačiu 
laiku rašydamas knygų apžval
gas “Time” ir “Tribūne” sekma 
dieniniuose prieduose. Kaip sa
vo autobiografijoje sumini, jau 
buvo beužsimezgąs šioks toks 
romanėlis, tačiau jo gyvenimas 
pakrypo kita kryptimi ėmus 
dėstyti nuošalioje Šv. Boneven 
turo kolegijoje Orlean, N. Y.

Trapistų vienolyno tyloje

Jis ėmė pamėgti nuošalumą.
Nuvyko į kietą trapistų vienuo
lyną — Dievo Motinos Gethse-
mani, Kentucky, ir ten atliko skatina jungtis su Kristumi Eu 
uždaras rekolekcijas. Pagaliau, char.'stijoje ir tą vienybę pra-

kia per tikėjimą ir per tikėjimo 
sakramentus, kurių didžiausias 
— Eucharistija. Eucharistija 
gi, anot autoriaus, nėra tik stu 
dijų ir svarstymų objektas, o 
patsai gyvenimas, neišpasaky- 
toji paslaptis, kurią pažįstame 
tik išgyvendami.

Meilės problema

Paryškinęs, kad Eucharistija 
tai meilė, Merton tvirtina, kad 
mūsų laikų problema, tai mei
lės problema:

— Mes neapkenčiame savęs, 
nes mūsų gelmėse yra chaosas 
ir dvasinė menkystė. Pilni ilge
singumo ir bejėgiai, mes nebe
galime būti taikoje ir su kitais, 
nes mes nesame taikioje ramy
bėje patys su savimi; ir mes 
negalime būti taikoje su savi
mi, kadangi mes nesame taiko
je su Dievu. —

bet kad mes patys kuo nors 
taptume: kad mes taptume ant
ru Kristumi... Krikščionybė nė
ra tik kontaktas su Kristumi, 
bet įsijungimas į Kristų.

Ne aukso kielikų, o aukso 

širdžių

Autorius netgi pabrėžia, jog 
Dievas nori ne auksinių kieli
kų, bet aukso širdžių, ką iškal 
bingai yra pasakęs ir šv. Jonas 
Auksaburnis. Merton tvirtai 
skelbia, kad krikščioniškoji Die 
vo idėja pilnai telpa trijuose 
apaštalo Jono žodž uose (I Jon 
4, 8): “Theos agape estin” — 
Dievas yra meilė. Eucharistinis 
Kristus ir laukia iš mūsų mei
lės, ir ta meilė būtų nepilna ir 
šalta, jeigu ji neapimtų ir mū
sų brolių Kristuje.

Lyg reziumuodamas >avo 
knygos turinį, Tomas Merton 
skelbia mintį, kurią itin tiktų 
apmąstyti artėjant Dievo Kūno 
šventei:

— Kristus ateina pas mus 
šiame Sakramente užbaigti dar
bą, kurį Tėvas Jam skyrė: jis 
ateina mūsų sielas pripildyti 
meile, kuri Jį palenkė mirti ant 
kryžiaus. Jis ateina gyventi mū

Radariniai stabdžiaiAugščiausias pasaulinės 
parodos bokštas

Belgijoje, Briuselyje planuo
jamas augščiausias pasaulio 
bokštas, kurs turės 635 metrus 
(metras truputėlį ilgesnis už 
jardą), taigi — bus du kartu 
augštesns už Eifelio bokštą, tu 
rintį 300 metrų. Bokštas stato- užsidaro, sustabdydami ir 
mas pasaulinei parodai, kuri saugodami nuo nelaimės

Modernusis materializmas Į SU širdyse ir vesti mus į vieną 
stipriai prisideda prie žmogaus | tikslą, kurio siekia kiekvienas
asmenybės ištirpimo. “Totali
tarinės valstybės, ant politinio 
oportunizmo altorių aukoja 
žmonių kūnus ir sielas be ma
žiausios pagarbos žmogaus as
mens vertei... Pasauks visada 
buvo savimeilus, bet modernu
sis pasaulis prarado bet kokį 
sugebėjimą kontroliuoti savo 
egoizmą... Mes gyvename tuo 
laikotarpiu, kada iš ribų išei
nantis materiallstin’s optimiz
mas sužlugdo į dvasinius griu
vėsius. —
Laisvas nuo varžtų ir aistrų

Ir Mertonas konstatuoja mū
sų jausmą sielos gelmėse, kad 
mes turime pasiekti kokį nors 
pastovumą, ir kad tai tegali 
ateiti iš mūsų vienybės su Die
vu, bet kad rastų Dievą, žmo
gus visų pirma turi būti lais
vas, laisvas nuo materialinių 
varžtų, nuo savo aptemdančių 
kūno aistrų.

Ir čia savo veikale Mertonas

tikrai kreipiamas žmogaus vei 
kimas: Dievo meilė ir artimo 
meilė Dievuje. —

Nauja enciklopedija

Briusely įvyks 1958 metais. 
Bokšto pamatas bus 450 metrų 
augščio, turės 30 augštų ir su
darys konferencijų sales, biu
rus, radijo ir televizijos studi
jas. Toliau bus bokštas — kū
gio formos, kurs apačioje turės 
skersmeny 300 metrų, o viršuje
— 30 metrų. Pačiame viršuje 
bus įrengta astronominė ir me
teorologinė stotis bei restora
nas, kur galės tilpti apie 1,500 
žmonių. Pačiame viršuje bus 
135 metrų augščio radijo ir te
levizijos antenos.

• h.
Pasauliečių vaidmuo

Chicagoje nesen ai išėjo iš i 
spaudos nauja studija — “Pa
sauliečių vaidmūo bažnyčioje” 
(anglų kalba). Veikalo autorius
— dogmatinės ir mistinės teo
logijos profesorius Liuveno uni 
versitete, Belgijoje, taipgi — to 
krašto katal.kų akcijos dvasios 
vadas. Išleido leidyklai Fttdes, 
kurioje vienas iš direktorių yra 
lietuvis J. Vilimas (leidyklos 
adresas: 746 E. 79 str„ Chica- 
go 19, III.). Iš prancūzų kalbos 
vertė J. Gilbert ir J. Moudry. 
Knyga turi 175 pusi., kainuojaPrancūzų rašytojas Henri

'Petiot. daugiau žinomas savo $3.25. studija parašyta kruopš-

1941 m. jis įstojo į tą uždarą 
ir kietą vienuolyną. Išėjęs te
ologijos kursą tapo kunigu. 
Griežta trapistų tyla, uždaras 
gyvenimas, atgailos dvasia ne 
tik nepalaužė jo kūrybinių po
lėkių, bet dar davė naujų im
pulsų.

Jo raštus Amerikos skaityto
jai sutiko su tokiu susidomėji
mu, kad pvz. “The Seven Story 
Mountain” per eilę savaičių bu
vo tarp labiausiai perkamų kny 
gų. Jo veikalai šiandien išvers
ti į daugelį kultūringųjų kalbų, 
jo vardą įtraukia net ir Euro
pos enciklopedijos.

Naujausioji jo knyga

Naujausioji jo knyga yra šie
met išleistoji “The Living 
Bread” (Farrar, Sraus & Cuda- 
hy, New York, 157 pusi., kaina 
$3). Negalima būtų tvirtinti, 
kad šiuo veikalu jisai atsistoja 
pačioje savo kūrybos augštu- 
moje. Skaitant atrodo, kad šis 
veikalas brendo per tas pusant
ros valandos kasdienių adora
cijų prieš Eucharistiją, ką tra- 
pistai kasdien atlieka Gethse- 
mani vienuolyne, gi toms medi
tacijoms pasirodyti knygos pa
vidalu greičiausiai akstinas bu
vo — vyresniųjų patvarkymas.

Ir visdėlto ir čia autorius pa
beria eilę gilių, šviežumu dvel
kiančių minčių. Pačiame prolo
ge Merton skelbia:

— Krikščionybė yra daugiau 
kaip doktrina. Tai patsai Kris
tus, gyvenąs tuose, kuriuos su
vienijo su savimi Mistiniame 
Kūne. Tai paslaptis, kurios dė
ka Dievo žodžio įsikūnijimas 
tęsiasi ir prasiplečia pasaulyje, 
pasiekdamas sielas ir gyveni
mus visų žmonių, iki galutinio 
Dievo plano išsipildymo. Krikš
čionybė yra “visų dalykų atkū
rimas Kristuje” (Ephez. 1, 10).

Toliau Mertonas pažymi, kad

ilginti eucharistine adoracija, 
tylioje maldoje prieš taberna
kulį; tai bus komunijos pratę
simas.

Vedamoji mintis, kurią kon
vertitas Merton pakartotinai pa 
brėžia, yra:

— Eucharistijos sakramen
tas mums yra duotas ne tam 
tik, kad mes ką nors darytume,

slapyvardžiu Daniel-Rops, pra
dėjo leisti naują enciklopediją, 
pavadintą “Dvidešimto amžiaus 
katalikybės enciklopedija”. Jau 
išėjo keturi tomai, o toliau per 
mėnesį išeis po du tomu. Iš vi
so jos bus 150 tomų, po 128 
puslapį. Kiekvienas tomas kai- 
noja mažiau, kaip $1.

Daniel-Rops yra gabus ra
šytojas. Kaikurių jo knygų ti
ražas yra pasiekęs 1,500,000 
egzempliorių, neskaitant jų ver 
timų. Per paskutinius 10 metų 
vien iš knygų jis turėjo paja
mų netoli pusės miliono dolerių. 
Iš viso jis yra parašęs apie 70 
knygų. Jo vardas augštai stovi 
Prancūzijoje, o net ir kituose 
kraštuose. Praeitais metais jis 
buvo išrinktas į Prancūzų aka
demiją.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GflUNYCtA 
Geriausios greito d81 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų paouoAlmų.

244* WE8T DSRD STRKBT 
TeL PRospcct 8-083* Ir PR 8-0834

Q|/|D’C SELF Wl\ll O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHORES - WALBROOK 5-8202
Gegužės mėn. 17, 18 ir 19 dienomis

ARMAGNAC. lmported, 10 yr. old 
Brandy Fifth $3-98

MARTELL, Three Star Cognac Fifth $4.98
VODKA. 80 Proof Fifth $2-59
GRA1N ALCOHOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth $4.89
CHOICE OF (2) POPIJLAR LABELS

G1N Fifth $2-69
KIJAFA WINE 6th $1.69
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
1MPORTED RED OR WHlTE BORDKAU

WlNES. Regular Pricc $1.69 Fifth $1.19
CO1NTREAU. Lkjueas & Brandy Fifth $4.09
PABST, SCHLITZ, HAMMS, BUDWE1SER, 

MILLERS dasr of 24—12 <«. Bottles $3-«
2E

čiai, sunaudota, daug senovės 
šaltinių ir dabarties literatūros. 
Svarsto pasauliečių apaštalavi
mo, akcijos klausimus. Veika
las papuoštas modernišku dail. 
Clarence E. Ųiese viršeliu.

Vienas išradėjas Detroite su- 
konstruavo tokius automobilio 
stabdžius, kurie veikia radaro 
įtakoje: kai tik mašina pavo
jingai priartėja prie kitos maši
nos ar kokio kito stambaus ob
jekto, stabdžiai automatiškai 

ap- 
Tuo

tarpu šis išradimas dar bando
mas ir tobulinamas. Jo komer
cinis naudojimas numatomas už 
3—5 metų.

Vienos sielos istorija
Šv. Teresėlės iš Lisieux kny

ga “Vienos sielos istorija”, su
kėlusi taip didelį susidomėjimą 
visame pasaulyje, yra išversta 
ir į rusų kalbą. Išleista Pran
cūzijoje. Šiltą įžangą knygai 
parašė rusų mokslininkas, rašy 
tojas religinėmis temomis V. 
N. Iljin.

Kur kas studijuoja?
Per 36 paskutinius metus 

14,077 amerikiečiai buvo išvy
kę studijuoti į Europą ir 60,438 
europiečiai buvo atvykę studi
juoti į JAV. Tarptautinio Švie
timo instituto pranešimu, dau
giausiai amerikiečių vyksta stu 
dijuoti į D. Britaniją (3,431;, 
Prancūziją (3,280) ir Vokieti
ją (1,697). Į Ameriką studijuo-’ 
ti daugiausiai atvažiavo iš Ka
nados (26,306), Kinijos (16,230 
ir Vokietijos (10,093).

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
J. MIGLINAS

mmmiiiiniiiniiihiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i Telef. — HUmbold 6-1038
rtEpuOlie 7-O6U3

Iš kiaušinio išderins ką nori
William Setzer, gyvenąs Vine- 

land, N. J., surado būdą, kaip 
galima, pagal pageidavimą, iš 
kiaušinių išperinti tik vištukes 
arba tik gaidukus. Reikia kiau
šinius prieš perėjimą ar perėji- 
mosi metu penkioms sekun
dėms panerti į atitinkamus hor
monus (estrogenus ar andro
genus), kurie persisunkę per 
kevalą veikia gemalą.

Automobiliai su oro 
lingėmis

Netolimoje ateityje automo- 
bilai turės oro linges (risorus), 
kaip jau dabar turi kaikūrie 
keleiviniai autobusai ir lengvie
ji trauk niai. Tas daro važiavi
mą labai patogų. Tokias linges 
numatoma įvesti net ir j sunk
vežimius — mažiau susigadin
tų prekės transporte.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West Ulth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhall 3-2109

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos Įvedimas, perdirbi

mą® ir pataisymas 
Greita®, sąžininga® ir pigu® 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St 
PRosDect 6-796P

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

i
PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IA TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują dideli sunKvežtmj 

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

Tel. PRescott 9-2781

TROOST - PACHANKIS MOMMTNTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Prcsident

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

<A

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto tkl 5 vai. popiet.
Nuo pirmadienio tkl penktadienio atdara vakarais. 

IASIR1NK1TE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIEKOJE!

Roosevett Fumlfure Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseria, ko
moda, springaai, matrasas su vidu
jinėm spiruokiem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Ui 6 mėnesių išmokėjimus neima
ma jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kaina*.

ROOSEVELT FURNITURE CO
tuo WE8T BOOSEVEI.T ROAD TeL SEeley 0 -011

Kelis Raudoni*, aav. Ir menadierls 
Krautuvą atidaryt* sekmadieniais nuo 11 Iki 4:*0.38

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; sausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-87 South Hermifage Avenue

TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0446 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

yra Nariai chicagos lietuvių 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna

vimas dieną ir nak

tį Reikale šaukite
mua.

lies turime koplyčias 1 
visose Chicago* ir, 
Roselando dalyse Ir 

I no jau patarnaujam*

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401,

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

ALFREDAS VAHCE
177 WOODSIDE Kd., Riveraide, ūl. TeL OLytapic 2-6245,

POVILAS j. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL Y Arde 1-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228,

JURGIS F.
3319 S. LITUANICA AVĖ.

RUDMIN
Tel. Y Arda 7-1138-1

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, m. Tel. OLympio 2-1003 i

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1843 W. 4dth STREET YArda 1-4131

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tti STREET BRpoMie 7-1218 į
2314 W. 23rd PLACE Vlrgtafe 7-6672,

Perskaitę dienr. “Draugi”. duokite jį kitiems.
--------------------- ----------------ų——.r-.;;- .-.X. i i'-—■ „ ■ įįj r
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Fordhamo univ-tas ir lituanistika
DR. ANTANAS VASYS, New York, N. Y.

New Yorke, Bronxo kalvelė
se, botanikos sodo paunksnėje 
praeivį stebina didžiulis kelių 
šimtų akrų parkas su iškylan
čiais jame virš medžių pasta
tais, bažnyčios bokštu ir radi
jo siųstuvo bokštu. Tai Ford
hamo universitetas, vienas iš 
didžiausių Amerikos katalikų 
universitetų. Jis įsteigtas 1841 
m. New Yorko arkivyskupo J. 
Hughes. Pirmuosius penkerius 
metus tai buvusi tik kunigų se- 
m’narija, bet jau 1846 metais 
šią mokslo įstaigą perėmė Jė
zuitų ordinas, padarė ją univer
sitetu ir iki šių dienų jam va
dovauja. Darbas buvo pradėtas 
su 6 studentais, o šiandien čia 
mokosi daugiau kaip 10,000 stu 
dentų. Apie 600 dėstytojų skai
to daugiau kaip 1,000 Įvairių 
kursų.

Patogios sąlygos studijoms

Į šį universitetą veržiasi ne 
tik katalikai, bet yra nemažas 
skaičius studentų ir kitų tiky
bų. Ir tai suprantama: moder
nūs universiteto įrengimai, žino 
mas universiteto vardas visame 
pasaulyj, traukia jaunimą į šią 
mokslo šventovę. Čia turtingai 
įrengtos ne tik tiksliųjų moks
lų laboratorijos ir kab'netai, 
bet ir humanitariniai mokslai 
turi specifines laboratorijas ir 
mokslo kabinetus. Studijoms 
sąlygos labai patogios. Univer
sitetas trr i turtingą biblioteką, 
sporto rūmus, baseiną, sporto 
aikštes, radijo stotį, seismogra
fo stotį, erdves auditorijas ir 
bendrabučius. Šiais metais vėl 
išauga nauji rūmai su skaityk
lomis rekreacijų salėm s. -

Lietuviai studentai ir 

profesoriai

Šiame universitete studijuo
ja ir lietuvių būrelis: Ričardas 
Kontrimas (chemiją), Viktori
ja Skrupskelytė, šio universite
to stipendijatė (kalbas), Kęs
tutis Skrupskelis (fiziką), Vy
tautas Kabačinskas (istoriją), 
Jonas Červokas (teisę), Navic
kas ruošia doktoratą ir kiti. Ta 
č'au, lietuvių skaičius turėtų 
būti didesnis, nes šis katalikiš
kas universitetas labai palan
kus lietuviams. Be to, šiame 
universitete dėsto keletas lietu
vių profesorių, kurie visuomet 
pasiruošę padėti mūsų jauni
mui. čia dėsto kun. dr. Vladas 
Jaskevičius, dr. Konstantinas 
Račkauskas, dr. Antanas Va- 
sys, dr. Eleonora Vitkus ir dr. 
Alfredas Vytis. Čia taip pat 
profesoriauja žinomas L'etuvos 
istorijos tyrinėtojas, buvęs Var 
šuvos universiteto profesorius, 
dr. Oscar Halecki’s.

Tūkstančiai Fordhamo uni
versiteto absolventų yra išva
rę gilią vagą Amerikos politi
kos, auklėjimo ir mokslo dirvo
je. Universitetas ypatingai did
žiuojasi savo absolventu New 
Yorko arkivyskupu kardinolu 
Spellmanu. Šiame universitete 
jau ir keletas lietuvių įsigijo 
mokslo laipsn’us: Vytautas Vy 
gandas magistro laipsnį, Kos
tas Jurgėla daktaro laipsnį ir 
kiti.
Planuoja įvesti lietuvių kalbą

Fordhame dėstomi beveik vi- 
tikslieji mokslai, politiniai,

įsteigtas atskiras institutas, lcu 
riam vadovauja kun. dr. Vla
das Jaskevičius. Gaila, kad iki 
šio laiko niekas nepasirūpino 
lietuvių kalbos dėstymu.

Tačiau kitiems mokslo me
tams projektuojama Įvesti vi
sas Europos kalbas esančias už 
geležinės uždangos. Bus dėsto
ma i,r lietuvių kalba. Mūsų jau 
nimas, ypač studentai, kurių 
New Yorke yra daugiau kaip 
150, turėtų šia proga pasinau
dot5. Atminkime, kad gera yra 
mokėti svetimas kalbas, bet gė
da savosios gimtosios kalbos 
nemokėti. Dauguma mūsų stu
dentijos New Yorko universite
tuose studijuoja tiksliuosius 
mokslus: inžineriją, chemiją, 
fiziką. Mūsų sąlygose šitoks 
studijų pasirinkimas yra su
prantamas. Taip dąj*ė ir mūsų 
Aušrininkai anais sunkiais tė
vynės priespaudos laikais. Ku
dirka ir Basanavičius studija
vo mediciną, kad galėtų pra
gyventi, bet visą savo meilę ir 
jėgas jie pašventė lietuvių kal
bai ir lietuvių literatūrai. Aš 
esu tikras, kad ir mūsų jauni
mo tarpe yra nemaža Kudirkų 
ir Basanavičių, kurie sugebės 
paskirti keletą valandų savaitė
je savai kalbai ir kultūrai pa
žinti.

Lietuvą pamilęs dėstytojas 

Fordhamo universitete lietu
vių kalbos reikalu rūp naši kun. 
prof. Vladas Jaskevičius. Jis 
čia gimęs, Lietuvos nematė, bet 
lietuvių kalbos mokėjimu pra
lenkia ne vieną ir iš Lietuvos 
atvykusį. Lietuvių kalbą jis stu 
dijavo pas a. a. prof. Krėvę, 
prof. Senną ir prof. Salį. Jam 
talkininkauja dr. Antanas Va- 
sys. Atskiroms paskaitoms pro
jektuojama kviesti Pennsylva- 
nijos universiteto prof. dr. An
taną Salį. Šiuo metu galvojama

raščio puslapiais ir pasiekiama i rių norima paversti ateitininkiš 
tuo būdu žymi siuuentijoa da-Įkos spaudos rei.ŠK niu. Skaitau 
1's (nekalbant jau apie visuo- tai įžeidimu kc*. M. Ingelevičiū- 
menę, in eresuota mūsų studen tei, ne3 jai bandoma primesti 
tija ir jos darbais); su nepasi- priklausomumui orgarfzacijai, 
tenkinimu, nes taip svarūs pus- kuriai priklausyti ji nėra noro 
lapiai panit’doami savitarpio pareiškusi. Mūsų redakc'ja lai- 
nesklandvmu pačiam iškilimui, kosi susitarimo, kad kontrover- 
bei jų didin mui. saliu studentišku klausimu pa-

Vienu iš demokratinio gyveni kanka vieno redakcijos nario 
mo būdingų bruožų yra laiko- neigiamo pasisakymo, kad daly 
ma spaudos laisvė. Kaip pap- kas nebūtų spausdinamas mū- 
rastas nesugebėj'mas tinkamai sų skyriuje. Be to, faktai kal- 

, išnaudoti demokratinės struk- ba už save. Siūlyčiau mielam 
tūros teikiamų jos galimumų Leonui suska čiuoti, klek nesan 
veda pr.e nusivylimo pa- tariečių yra rašę straipsnius 
čia demokratine santvarka, taip Dlfvos, Vienybės ir Naujienų 
ir sunkiai iškovotos spaudos studentų skyriuose ir p’cporcin 
laisvės piktnaudojimas neišven ( gai sulyginti juos su mūsų sky 
giamai atneša nepasitenkinimo riaus neateitininkais autoria s 
tokia spaudos laisve. Buvo tiki-1 Drįsčiau tvirtinti, kad propor- 
ma, kad dabartinė student'ja,1 cija bus mūsų naudai. Palygin- 
perėjusi j visuomeninę veiklą, i kime tų skyrių kronikas. Su pa- 
galbūt išvengs mūsų dabartinę didinamu stiklu juose kaltais 
spaudą žyminčių negerovių. Vii galima rasti apie at-kus žinu-
tys, tačiau, nyksta, kai ateiti- 
ninkiškoje spaudoje visoki Rim 
kaičiai ir Ganvytai, viena ran
ka glostydami, kita tuo pačiu 
metu mušdami; šaukdami prie 
vienybės, bet tuo pačiu metu 
ją ir griaudami, vis dažniau už
pildo spaudos puslankis ir da
žo tos pačios ateitininkljos!

ne tik apie lietuvių kalbos dės- ^aiP jau> ideologinės pusės 
tymą, bet net apie lituanistikos žiūrint, kaikam priimtiną vei-
katedrą Fordhamo universitete 
Tačiau šiam projektui realizuo
ti reikalinga mūsų kultūrinių 
organizacijų ir įtakingų pavie
nių asmenų iniciatyva ir para
ma.

Šiuo metu būtų svarbu, kad 
atsilieptų patys studentai stu
dijuojantieji New Yorko univer 
sitetuose. Norėtume žinoti kiek 
būtų norinčių lankyti lietuvių 
kalbos kursą, kuris laikas stu
dentams būtų patogesnis ir ki
tus studentų pageidavimus. 
Šiuo reikalu kreiptis — į kun. 
prof. Vladą Jaskevičių, arba Į 
dr. Antaną Vasį, Fordham Uni- 
versity, The Institute of Rus- 
sian Studies, New York 58, N. 
Y.

tę: gi kol. Sabaliūnas pats ge
rai žino, kad ne kartą specia
liai jo asmeniškai prašiau ži
nučių apie Santarą, idant bū
tų galima parengti kuo plates
nę ir objektyvesnę kroniką. Ma 
nau, kad ir skaitytojams ryšku, 
jog šio skyriaus rėmuose visais 
būdais bandoma išlaikyti bend
rą, nešališką liniją.

3. Pavartęs paskutinius 12 
AP numerius (tai vienerių me
tų kompleksas), radau tik vie
ną Ganvyto straipsnį, kuriame 
jis neigiamų studentų bendra
vimo bruožų nėra lietęs. Iš 3 
atspausdintų Rimkaičio straips 
nių, tik viename liečiama San
tara. Ar neryškėja iš šių fak
tų kol. Sabaliūno tvirtinimų pa 
grindimo stoka?

si
ekonominiai

Lietuviai profesoriai ir studentai Fordhamo universitete

15 kairės į dešinę pirmoje eilėje: dr. A. Vaisys, dr. E. Vitkus, kun. 
dr. V. Jaskevičius, stud. V. Skrupskelytė ir stud. Jonas Čei-vokas. Ant
roje eilėje iš kairės: stud. V. Kabačinskas, dr. K. Račkauskas, stud. 
R. Kontrimas, dr. A. Vytis ir stud. K. Skrupskelis.

dą.
Kokiam nuoširdžiam bendra 

darbiavimui gali padėti tokie 
teigimai, kaip kad “pastarųjų 
(tautininkų) įtaka jaunimo ak
cijoje nėra reikšminga”. Kas gi 
šiuo metu nustatė ar tai tauti
ninkų, ar krikščionių demokra
tų, ar liaudininkų įtaką studen
tijoje? Kam švaistytis teigi
mais, prisidengus bereikšmiais 
slapyvardžiais? Bet einama dar 
toliau. Apie santariečius apgai
lestaujama, kad “nerandama 
reikalo dalyvauti visus jungian 
čios sąjungos veikloje”. Žinant, 
kad žodžiai rašyti asmens, ku
riam studentiškoji veikla kuo 
geriausiai žinoma, tegalima pa
sakyti, jog tai sąmoningas su
vedžiojimas tų, kuriems vidinė 
studentiškoji veikla tik iš spau 
dos puslapių tepažįstama. “A- 

| kademinių Prošvaiščių” redak- 
cijos prašau virt minėtą blogos daUglau ”yl°8 susJauk« ”
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Kviečiame visus studentus uoliai įsijungti į Kultūros fon
do valdybos vedamą knygų platinimo vajų.... Washingtono stu
dentų skyr.aus valdybon išrinkti R. Vildžius — pirm., I. Krivic- 
kaitė ir D. Tautvilaitė. Revizijos komisijos pareigos patikėtos 
I. Raulinaičiui ir A. Kavaliauskui — Storrs studentų skyriaus 
•.usirinkime paskaitą skaitė kun. S. Yla. — V. Vardys De Paul 
jniversiteto lietuvių klubo susirinkime kalbėjo apie tautybių 
politiką JAV-se. — Clevelande studentai bendruomenės paren
gimuose gauna papiginimus. — R. Kriaučiūnas Chicagos stu
dentų susirinkime kalbėjo apie Amerikos švietimo sistemą. — 
Sydnėjaus studentai pravedė savo Initium Semestri. — Toron
to akademikai surengė šokių vakarą ir savaitę vėliau finis se- 
mestii. — Montrealio studentai pravedė savo finis semestri.

Studentų Sąjunga Garbės nariais pakėlė dr. Mačiuikienę, 

1. Bachūną ir O. Talalienę. — Referendumo būdu patvirtinti 

visuotino suvaž’avimo metu padaryti statuto pakeitimai. — 

Raginame kolegas ir koleges dalyvauti sąjungos paskelbtame 

grožinės literatūros konkurse. — A. Laučius yra paskirtas stu- 
lentų sąjungos atstovu į Dainų šventės komitetą. — Urbanos 

susirinkime J. Manelis skaitė referatą apie Freudą.

Džiaugiamės studentijos parodytu uolumu parašų rinkime 
jaunimo peticijai. Kartu norėtume paraginti tuos, kurie dar nė
ra tinkamai į akciją įsijungę, paskubėti su parašų rinkimu. — 
Studentų sąjungos centro valdyba pasiuntė Prezidentui laišką 
ryšium su Bulganino pasiūlymu sudaryti sutartis. Gautas Vals
tybės sekretoriaus atsakymas. — Clevelando Fenn kolegijoje 
įvykusiame tautybių festivalyje pasirodė ir lietuviai. — Wis- 
consino universiteto tautų pasirodymuose lietuviai sušoko tau
tinius šokius. — NCWC registruoja tremtinius studentus siūly
dama 4 semestrų stipendijas studijoms šiame krašte. Susidomė
ję gali kreiptis adresu NCWC, Duesseldorf, Kari Rudolfstr. 174.

Neaiškumus ryškinant
Esame gavę kol. L. Sabaliū

no ir kol. V. Kavolio laiškus. 
Kadangi abu autoriai pasisako 
tuo pačiu klausimu, nutarėme 
spausdinti tik anksč'au gautą 
laišką. Tikimės, kad kol. Kavo
lis mums atleis už jo laišk-o ne- 
spausdinimą. Pasitenkinsime jo 
laiško santrauka, tuo labiau,'’ J i

kad j s savo laišką yra išsiun
tinėjęs visai spaudai. Jame mi
nėtas kolega išdėsto, kad jis 
vienas nedaugelio veteranų, ku
rie sąjungą steigė: prisimenąs, 
kai 1952 metais ateitininkai ne
statė savo kandidatų. Tuomet 
tuometinė santarečių užuomaz
ga ateitininkų nepuolė .už tą 
žygį. Šiais metais nekandidatuo 
ja santariečiai, jie esą užpuo
lami.

Būtų galima viską užmiršti, 
Šalia klasikinių kalbų ir lite- jėi ne du reiškiniai. Jis kaltini- 
ratūros yra vokiečių, prancūzų, mvose įskaito prielaidą, jog 

kandidatuoti yra prievolė ir 
kas jos nepildo, nusižengia 
prieš tautą. Tai rodo, kaip kai-

ir humanitariniai.

ispanų, italų, portugalų, čekų 
ir lenkų kalbos ir literatūros. 
Rusų kalbai ir kultūrai yra

Chicagos ateitininkų draugovė surengė savo metinę šven

tę, praėjusią su dideliu pasisekimu. — Savaitę vėliau daugiau 

kaip 60 ateitininkų buvo suvažiavę į Urbaną savaitgaliniam 

sąskrydžiui. — Clevelando at-kai buvę surengę velykinių papro

čių skyrių miesto bibliotekos rūmuose. — Putnamo draugovės 

šventė įvyko balandžio mėn. 29 d., sutraukusi svečių iš apylin- 

kinhj vietovių. — St. Louis studentės ateitininkės vykusiai pa

sirodė penkiolikos tautų parengime. Buvo sudainuotos kelios 

dainelės, sušokti tautiniai šokiai ir surengta tautodailės išdir

binių parodėlė.

• Skautų akademikų sąskrydis įvyko Urbanoje, į kurį suva
žiavo atstovų iš įvairių vietovių. — Šį savaitgalį Įvyksta skau
čių ir skautų vadovių-vų suvažiavimas Tabor Farmoje. — Šv. 
Jurgio minėjime Philadelphijoje pasirodė New Yorko skautų 
vyčių oktetas. — Skautai vyčiai pravedė savo sąskrydį Chica
goje. — Clevelando skautų akademikų sambūrio skyriaus vai-

^a“«k“vtenu "atžvilgiu' kritika* dybg 3“dar0 A' Ju,odiki\®: J“odiki“«' Kamantas. - Dr. 
vę. Esu tikras kad būtume Macitukiene paaukojo Chicagos skautėms akademikems 100 

’ dol. — Skaučių Seserijos vadijos baliuje Chicagoje programoje
pasirodė B. Monstavičiutė. — Naujienose pasirodžiusio įSkau- 
tijos Balso redakcijai priklauso studentai Z. Biliūnaitė ir V. Vi
dugiris.

4. Abejoju, kad šis skyrius 
pradeda peržengti visas pado
rumo ribas. Ne man apie tai 
spręsti; nemanau tačiau, kad 
ir kol. Sabaliūnas galėtų objek
tyviai šį reiškinį vertinti. No
rėčiau tik 3 dalykus priminti:

1) santariečiai, kurie nepap- 
rastu jautrumu reaguoja Į bet 
kurį, nors ir teisingą, bet jiems 
nepalankų reiškinį, šį skyrių

tikrai jau būtume patekę į to
kį slidų kelią; 2) tenorėčiau 

. ą j • . • k°l- Sabaliūnui pasiūlyti savo±2“ °„^raSa- Oėmesi atkreipti f Dirvas 1954/

valios pastabą paneigti ar, aki
vaizdoje santariečių nuopelnų

mo, o ne žinutės formoje, kal
tinimą bent kuo pagrįsti.

L. Sabaliūnas

Šie laiškai, ypač išspausdin
tasis, liūdnai nuteikia, nes ryš
ku jog dažnai pradedama pulti 
ir karščiuotis, kai tam visai nė
ra pagrindo. Pažvelkime kiek 
giliau į kol. Sabaliūno laišką.

1. Nepilnos citatos paminėji
mu iškreipti mintį ir ją pagal 
sau pageidaujamą kryptį inter
pretuoti yra neleistinas reiški
nys; ir tuo skaudžiau asmeniš
kai nusivyliau, kad tai daroma 
vieno iš tauriųjų santariečių. 
Minimoje kronikoje buvo pami
nėta, kad santariečiai nedaly
vauja šių metų Lietuvių Stu
dentų sąjungos rinkimuose ir 
tas reiškinys apgailestaujamas 
neatsakomingumu. Kad iš to 
bandoma išvešti, jog visų san
tariečių veikla paneigiama, tai 
jau ne kronikos autoriaus, bet

kurie bičiulai supranta demo
kratiją, Antra, kaltinimas, kad 
santariečiai tž.ma eilę svarbių Raišką rašiusio kaltė. Nesu ban- 
pozicijų sąjungos veikloje. Už-
baigdamas prašo ateitininkų, 
kad šie atskleistu motyvus, ku
rie juos nuteikė piktintis san- 
tarieč’ais.

Redakcija nutarė, kad laiš
kuose cituojamos kronikos au
torius V. Vygantas geriausiai 
galėtų į šiuos priekaištus atsa
kyti ir jam pavedė tai atlikti.

A. P. Red.

Čia spausdinamas Sabaliūno 
laiškas:
“AKADEMIN. PROŠVAISČIŲ” 

REDAKCIJAI:

Su rūpesčiu ir nepasitenkini
mu norėčiau pastebėti “Akade
minių Prošvaisčių” redakciniam 
kolektyvui, kad jų užimta in
triguojančiai agresyvi kryptis 
lietuviškoje spaudoje pradeda 
peržengti visas padorumo ri
bas. Su rūpesčiu, nes naudoja
masi gan plačiai įkaitoma dien-

dęs neigti (ir niekad nematy
čiau tam prasmės) konkrečių 
santariečių darbų ir nuopelnų 
bendros sąjungos veikloje. Kol. 
Sabaliūnas prašo stra’psnio, ku 
riuo įrodyti neatsakingo veiks

New Yorko studentų santariečių susirinkime išklausyta 
Bieliuko paskaita apie studentiją Lietuvoje. — Oberline įvyko 
Clevelando ir Detroito santariečių susirinkimas. — šiuo metu 
santariečiai uoliai talkininkauja Washingtone rengiamo sąs
krydžio iniciatoriams. Atskirose vietovėse paskirti Įgaliotiniai 
rūpintis sąskrydžio reikalais.

-n*
Bonnos universitete politinius mokslus studijuojąs A. Že

maitis ir J. Kybartaitė sukūrė šeimą Romoje. — I. Tamošiūnai
tė ištekėjo už dr. A. Ramono. — D. Petronytė iš Bostono ir L. 
Izbickas priėmė moterystės sakramentą. Šiuo metu karinę prie
volę atliekąs studentas J. Vyšniauskas vedė St. Rutkauskaitę. 
Visiems naujavedžiams linkime džiaugsmingo šeimyninio gyve
nimo.

A. Kliorė, šiais metais baigiąs kolegines inžinerijos studi

jas, gavo Michigano universiteto H. E. Riggs stipendiją-fellow- 

ship. — Vasario 16 d. gimnazija išleido nau'ą abiturientų laidą. 

Visi 9 baigusieji žada* toliau studijuoti. — Illinois universitetas 

pagerbė savo geriausius studentus, jų tarpe ir visą eilę lietu

vių. — L. Janušaitytė yra laimėjusi kolegijos stipendiją New 

Havene. — M. Lekniūfė laimėjo Fordo fondo stipendiją.

Detroitiškiai A. Rastenytė, D. Racevičiūtė, A. Barakaus- 
kas ir kt. dažnai dalyvauja įvairiuose teatro pastatymuose. — 
Detroito lietuvių tautinių šokių grupės naują valdybą sudaro

Išmanau,Tad' akademikai J* Polikaifs, B. Rackaifė ir D. šeputaitė. — A. Gai- 
jeigu mielas Leonas būtų tailgalaitė dalyvavo Philadelphijos konkursiniame dainavime. Jau- 
padaręs, nebūtų j0 laiške tieklnoji solistė ^dė ir New Yorke surengto Didžiojo Vilniaus 

se'mo jubilėjaus paminėjimo meninės programos dalį. — Iš 
New Yorko skautų vyčių okteto pasitraukė R. Kėzys. — B. 
Monstavičiutė Roosevelto universitete davė savo pirmąjį piano 

Vvt* Vygantu' rie^*talį. — Memėnaitė puikiai pasirodė Michigano operos 
pastatytos Traviatos baleto išpildyme.

Į naująją FASKO valdybą išrinkti akademikai V. Valaitis, 
R. Babickas ir J. Puškorius. — L. Kalvaitis laimėjo Wilson Ju- 
nior kolegijos stalo teniso turnyrą. — Sėkmingai Clevelando 
miesto tinklinio pirmenybėse pasirodžiusio Žaibo komandoje 
žaidžia eilė studentų.

55 metų studentų skyriaus kom 
plektą ir padorumo dimensijo
je sulyginti AP ir SŽ rašin'us 
ir tvirtinimus; 3) nesame dar 
nei kartą niekinę asmens, kaip 
kad tai daroma prof. kun. Ylos 
atžvilgiu kituose studentų sky
riuose.

5. Kol. Kavolio prielaidos ir 
mano parašyta kronikos žinutė 
Jietuif (V)ginio sąryšio; nėra 
tad prasmės tą reikalą toliau 
liesti.

6. Pabaigai gi: ar nevertėtų 
mums pirmiau pažvelgti į save 
ir savo klaidas prieš pradedant 
kitus kaltinti ? Be abejonės ir 
pas mane jų daug pasitaiko ir 
už jų teisingus nurodymus kol. 
Sabaliūnui ir kitiems būsiu dė
kingas, tačiau galiu užtikrinti 
jį ir jo vadovaujamus kolegas,

kartumo ir nepagrįstų tvirtini
mų, dėl kurių dabar tiek ver
tingų spaudos eilučių sunaudo
ta.

Turėjęs progos paskaityti 
man mestą kaltinimą kol. Ša

mo pagrindimą, aš tačiau pa- Valiūno laiške, tegaliu pastebė-_ i*.. , « . . H _ ___ ____ __ • isitenkinu vienu faktu: santa- ka^ savo rašinyje esu minė- 
riečiai, kurie visada propagavo , J?8 tautininkų įtaką jaunimo 
grupinį dalyvavimą studentų peticijos akcijoje. Kiek man ži-
sąjungoje (esą tai geriausia ga 
Emybė įjungti atsakomybės 
jausmą veikloje), šiuose rinki
muose nedalyvavo. Man regis, 
kad nedalyvavimas eo ipso jau 
ir reiškia nenorą dalyvauti są
jungos veikloje rinkimų atžvil
giu ir vengiama vadovavimo at
sakomybės. Gi jei santariečiai 
savo darbais įrodys savo rū
pestį sąjungos veiklą ateinan
čios kadencijos metu, mes mie
lai skaitytojams tuos faktus 
patieksime.

2. Man keista, kad mūsų sky

noma, nei viena politinė parti
ja tiesioginės įtakos š'oj akci
joj neturi; tuo tad ir skaitau 
neprasilenkęs su tiesa.

S. RimkaJtis

Jeigu Kristus botagu išvijo 
pirkliaujančius aukų gyvuliais 
iš bažnyčios, su kaip didesniu 
pasibaisėjimu Jisai žiūrėtų į tas 
moteris ir mergaites, kurios net 
prieš šventą tabernakulį, nepai
sydamos perspėjimų Jo įpėdinių 
— atneša savo kūną, kaip į rin
ką. — J. Murr

Girtavimas žaloja 
smegenis

Kalifornijos universiteto pro
fesorius dr. S. A. Skillicom 
praneša, kad nuodugnūs tyri
mai parodė, jog perdėtas girta
vimas gadina žmogaus smege
nis. Darytos rentgeno nuotrau
kos parodė, kad girtaujančių 
smegenys susitraukia; ypač 
girtavimu žalojamos smegenų 
dalys, kontroliuojančios jude 
sius.

Jei mestų rūkymą...
Pravesta 18 atskirų tyrimų, 

kurie visi rodo, kad rūkymas 
prisideda prie plaučių ir gerk
lės vėžio atsiradimo; apie tai 
praneša Vėžio ir Giminingų Li
gų centras New Yorke, lūpomis 
dr. Emest L. Wynder. Jo nuo
mone, jeigu amerikiečiai ir bri
tai vyrai mestų rūkymą, susir
gimai plaučių vėžiu sumažėtų 
80% ir tuo būdu būtų išgelbi- 
ma apie 15,000 gyvybių per me
tus.


