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Trys motyvai prieš

D. Mickute-Mitkiene

Pasitaiko nugirsti nuomonių, 
peikiančių literatūrinius kon
kursus, svarbiausiai, dėl trijų 
motyvų.

Vieni sako, kad konkursų 
jau perdaug skelbiama, kad 
pritrūksta rimtesnių jėgų į juos 
atsiliepti.

Antriesiems atrodo, kad kon
kursai sudaro_gerą progą gra
fomanams pasireikšti, nesuvilio- 
ją dalyvauti rimtesnių rašytojų, 
kuriems varžybos su grafoma
nais esančios nepriimtinos. 
Šitos n uomonės šalininkų tarpe 
yra siūlančių konkursus pakeis
ti užsakymais jau žinomą vardą 
turintiems pageidaujamojo žan
ro kūrėjams.

Trečiųjų motyva8 yra grynai 
estetinis. Jie primeną, kad kon
kursas savo sąlygom sujaukiąs 
natūralų kūrinio gimimo proce 
są ir duodąs sužalotą vaisių.

Mano įsitikinimu, konkursai 
yra stiprus variklis lietuviui 
rašytojui kurti ir jo knygai rin
koje atsirasti. Todėl ir nenoriu 
negirdom praleisti balsus, kurie 
siekia šitą variklį sustabdyti ar 
bent sulėtinti. Konkursų prieši
ninkų motyvai .neįtikina.

kraičiu. Jeigu juos nurungė nau
jokai arba mažiau žinomieji, tai 
ar tik neįrodo niekuo nepakei
čiamą konkurso vaidmenį nau
jam talentui atrasti ir įpiiletin- 
ti. Užsakymas gal būtų tik kita 
gera priemonė jau žinomam ra
šytojui padrąsinti ir paremti, 
jeigu būtų duotas estetinį išgy
venimą nęprievartaujančiom są
lygom.

Konkursas ir estetinės kūry bos 
procesas

Estetinis turinio priekaištas, 
kad konkursas sužaloja kūrinio 
gimimo procesą, yra pats rim
čiausias ir vertas specialesnės 
analizės.

Greitomis pažiūrėjus atrodo, 
kad konkursas, kaip savos rū 
šies užsakymo institucija, ma
nifestuoja svetimą valią, kuri 
neišvengiamai privalo sunaikin
ti kūrėjo dvasios savaimingu
mą. Vienom sąlyguotai, žino
ma, ir įvyktų, bet deramon są
lygom skelbtas konkursas (ar 
net užsakymas) kūrėjo dvasios 
savaimingumo nei kiek nepažei
džia.

Jūs nebarkit
Jūs nebarkit, nesakykit, sesės, broliai, 2
Kad be kelio klydinėju aš lig šioliai. 22

Kad pasaulin ankstų rytą aš išėjus,
Gaudžiau saulių, spindulėlius, gaudžiau vėjus ...

Kad skaisčios didžiosios Meilės taip ilgiuosi,
Jog Jinai man visą žemę dangum juosia.

Kuo kalta aš nūn, kad Viešpatis-Kūrėjas,
Vieną kartą man akysna pažiūrėjęs,

Davė širdį meilės ilgesiu vis jauną,
Kur džiaugsmai visi ir kančios susikrauna

Jūs nebarkit. Mano žygiai sugodoti:
Siekti saulės, pusėj kelio nesustoti.X M

Aš, išvydus žemės vieškelių viršūnę,
Kopsiu jojon, koliai dvasią jausiu kūne.

Geras Dievas, davęs širdį taip neramią,
Geri žmonės, mano broliai, gera žemė.

Nauji Rašytojų dr-jos nariai
Pagal LRD įstatus nauji LRD 

nariai priimami visuotinio LRD 
narių susirinkimo. Pastarajame 
susirinkime Kultūros kongreso 
metu priimti keturi nauji na
riai.

Leonardas Andriekus
Dail. P. Kiau'ėno ųkieas
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Meno pasauly yra žinoma is
torija apie “Paskutinės vaka
rienės” sukūrimą. Leonardo da 
Vinci, gavęs užsakymą, kelias 
dienas sėdėjęs prieš užtemptą 
drobę, nieko dargiau nedaryda
mas. Tuo jis pykinęs užsakyto
ją abatą, kuris įkyriai klausinė- 
jęs, kada da Vinci savo darbą 
pradėsiąs. Meisteris abatui už 
nekantrumą atsimokėjęs tuo, 
kad padaręs jį Judo modeliu.

Istorija gali būti pagražinta, 
bet dailininko susikaupimas 
prieš ištemptą drobę yra būdin
gas, natūralus ir todėl būtinas 
kūrinio gimimo momentas. Tai, 
ko da Vinci laukė, merjo teorija 
vadina estetiniu akimirksniu, o 
kasdieninis žodis — įkvėpimu. 
Materialistinio realizmo atsto
vai iš šito momento arba paty
čias daro, jį idealistiniu prieta
ru apkeikdami, arba jam kitą 
sampratą priskiria, liepdami 
semti įkvėpimą iš propagandi
niu melu išpūstų socialistinės 
statybos laimėjimų. Todėl ir jų 
kūriniai be dvasios, kūrėjo iš
niekinimą liudyją raupsuoti ne
byliai.

Konkursų nėra ir nebus 
perdaug

Klausimas, ar konkursų per
daug, yna. sąlyginis. Tol, kol 
konkursai rimtai skelbiami ir 
kol į juos rimtai atsiliepiama, 
jų negali ir nebus perdaug.

Ana, Clevelando Kultūros 
fondas paskelbė dramos kon
kursą, pasiūlydamas gana rim
tą atlyginimą, gana priimtinom 
sąlygom ir jo rezultatais nerei
kėjo skųstis. Ta pati sėkmė ly
dėjo ir praeitais metais skelb
tą Darbininko dramos konkur
są. Ypatingai šviesia aureole 
yra vainikuoti kasmetiniai 
Draugo romano konkursai. Jų 
jau penki praėjo ir jiems nie 
k&da nepritrūko tinkamo premi- 
juotino kandidato.

Šitie trys pavyzdžiai įrodo, 
kad patikimi konkursai pažadi
na stiprias glūdinčias jėgas, ku
rių kūriniai pilnai pateisina ir 
konkursų skelbėjų ir literatū
ros mėgėjų lūkesčius, šiuo me
tu dar nevalia kalbėti apie rim
tų konkursų perdidelį skaičių.
Juk be Draugo romano konkur
so dabar tėra žinomas tik Kana
dos Kultūros fondo konkursas 
dviem — jaunimui ir vaikams— 
skirtiems veikalams parašyti.
Beje, Clevelando Bendruomenės 
apylinkė vėl skelbia dramos 
konkursą. Turi sumanymą orga
nizuoti kosmetinį konkursą vis I pročiai. Geriau, kaip ka8 kitas 
kitai kūrybos šakai premijuoti, jis žinojo Paskutiniosios vaka-

Kuo Tave pavadint?
Lyg vekraštėj erdvėj pasiklydęs iš tako,

Baltų paukščių būrys,
Taip manoji mintis sparnais ilgesio plakas 

Į tavąsias duris.

Ir kaip vergė jinai už tų durų suklumpa, 
Atsimušus kurčiai:

Tavo jaunas dienas, tavo vasarą trumpą 
Ten dalinas ... svečiai.

Jie taip geidė tavęs, ir liepsnojo pavydu,
Ir galando strėles,

Nes kalbėjo visi: esi žemėj pražydus 
Tu gražiausia gėlė.

Kuo tave pavadinti, rriano džiaugsme sušvitęs 
Vaivorykščių varsom? —

į)egė žvaigždės dangaus ežeruosna sukritę 
Žalių krantų aksome.

Jei užmirščiau tave, o Jeruzale šviesi r- 
Tenudžiūsta ranka!

Tegu saulės kaitroj man neduoda pavėsio 
Jokio medžio šaka!

Ilgesy tik regiu Tavo kančią ir skaistį,
Tačiau kas pasakys:

Brolių kraujo pėdas pabučiuot kai bus leista — 
Ar širdis išlaikys?

KULTŪRINĖ KRONIKA

Kostas Astrauskas

KRONIKA 1
• Jonas Karys paruošė spau

dai naują studiją — Senovės 
lietuvių pinigai. Čia sudėti 
duomenys, kuriuos rinko per 19 
metų. Pirmoje studijos dalyje 
apima žilosios senovės lietuvių 
pinigai -.antroje — lietuvių ku
nigaikščių monetos iki Vytauto 
Didžiojo laikų; trečioje — lie
tuvių tautiniai ženklai. Taipgi 
aprašomi lietuvos pinigai unijo
je su lenkais. Rankraščio yra 
daugiau kaip 300 puslapių, šim
tai iliustracijų, atsivežtų dar iš 
Lietuvos ir surinktų iš Švedijos, 
Amerikos, Lenkijos muzėjų ir 
archyvų. Ta studija — didelės 
vertės istorinis veikalas.

Bet kas savo esme buvo tas 
da Vinci estetinis akimirksnis, 
kam jam jo reikėjo. Juk jo pa
veikslo tema jam buvo žinoma, 
jis pats buvo ne tik dailinin
kas, bet ir žymus mokslinin
kas, turėjo žinoti, kaip atrodė 
Kristaus laikų namų įrengimas, 
ir apyvoka, žmonių rūbai ir pa

Bendruomenės Centro valdybo
je yra gimusi mintis ir jau ti
riamos galimybės Vasario še
šioliktosios akto 40 metų su
kakčiai paminėti skelbti kon
kursą misterijai parašyti. Tie, 
kurie nuoširdžiai yra susirūpinę < 
mūsų rašytojo kūrybinės gyvy
bės pažadinimųjr išlaikymu, 
mielai sveikintų ir dar vieną — 
kitą literatūros konkursą.

Konkursai ir grafomanai

Literatūrinis konkursas nėra 
joks paskatinimas grafoma
nams pasireikšti. Manyčiau, 
kad vienos ir kitog jury komisi
jos atmesti, jie kaip tik greičiau 
susipranta, kad be naudos eik- 
voją savo energiją, laiką ir ra
šalą, dirbdami darbą, kuriam 
nėra gimę. Įr vėl •— nėra jau vi
sai taip, kad konkurse žino
mi rašytojai nedalyvautų. Minė
tus abudu dramog konkursus 
juk laimėjo jau gana žinomas 
vardas. O ir Draugo romano 
konkursus, girdėjau, ne kąrtą 
dalyvavo rašytojai ir su nema
žu garsu, ir gu didoku kūrybos

rienės istoriją, paskirtį ir ap
linkybes. Nereikia nei priminti, 
koks jis buvo genialus teptu
ko, spalvų ir kompozicijos vieš
pats. Tai kodėl jam neužteko tik 
mokslo ir sugebėjimų savo pa
veikslui be lūkuriavimų pradėti 
ir meistriškai atbaigti?

Ką da Vinci turėjo išgyventi 
prieš imdamasis darbo? Tai di
delė ir individuali paslaptis. Gal
būt vieną akimirksnį į didįjį 
svečių kambarį įėjo Viešpats su 
savo mokytiniais ir SUsėdo už 
vakarienės sta’,o, kad pilnom 
nuojautos, iškilmingumo ir pa
žadų apeigom amžių amžiams 
paliktų save žmogui duonos ir 
vyno pavidaluos, nes Jo pasiun
tinystė žemėje jau baigėsi. Tą 
akimirksnį dailininkas bus bu
vęs anų tarpe kaip ‘ organiška 
vaizdo dalis, kad visa pilnuma 
ir visa savo esybe pajustų ir 
formą, ir spalvą, ir erdvę, ir 
grupuotę, ir slinktį, ir Didžiąją 
Prasmę. Be šito netarpinio ir 
mistinio kūrinio vizijos išgyve- 

(Nukelta į 2 psl.)

• Danutė Mitkienė, gyvenan
ti Los Angeles, turi sukūrusi 
tiek eilėraščių, kad galėtų susi
daryti atskiras rinkinys. Mūsų 
poetė, atvykusi į Kultūros kon
gresą ir Dainų šventę, sūnų pa
liko tėvų jėzuitų stovykloje, o 
dukterį išleido į Putnam, kur ji 
paatostogaus lietuvaičių sto 
vykioje ir patirs apie ga
limybes tenai gyvenant tęsti 
studijas. Poetė giliai pergyve
na neseniai gautą žinią, kad ka
ro metu nuo jos atkirsta dukre
lė, tada turėjusi tik 5 metus, 
dabar yra Sibire, bolševikų iš
tremta.

Kun. dr. Kazimieras Leonar
das Apdriekus, gimęs 1914. VII. 
15 Barstyčiuose, Mažeikių aps. 
Mokėsi Sėdos vidurinėje mo
kykloje ir Kretingos pranciško
nų gimnazijoje, kurią baigė 
1937 m. Į pranciškonų ordiną į- 
stojo gimnazijoje 1934 m. Teo
logiją studijavo Austrijoje 
(Schwaz) 1937-39 ir Italijoje 
(Milane) 1939—41. Kunigu į- 
šventintas 1940. VI. 29. Šv. An
tano universitete Romoje (1941 
—45 m.) studijas baigė teologi: 
jos daktaro laipsniu. *Į JAV at
vyko 1946 ir ėjo įvairias parei
gas lietuvių pranciškonų Šv. Ka
zimiero provincijoje. Nuo 1950 
m., Aidams pradėjus eiti Ameri
koje, to žurnalo redakcijos na
rys. Gyvena Brooklyne, Tėvų 
pranciškonų namuose.

Anksčiau už kitus išvykęs iš 
tėvynės, jausdamas stiprų ilge
sį gimtojo krašto, L. Andriekus 
tą jausmą ima reikšti poezijos 
forma apie 1949 m., taigi sulau
kęs jau 35 m. Religiniai, patrio
tiniai ir gamtiniai motyvai pina
si pipnojoje L. Andriekąus lyri
kos knygoje “Atviros marios”, 
kuri visų rašytojų buvo pripa
žinta viena iš geriausių 1955 
metų Ijnygų.

• Jonas Gielgudas, lietuvių 
kilmės aktorius, vaidina filme 
“Richard III”.

• Tėvynės Aidas — Kolumbi
joje pradėjęs eiti lietuvių laik
raštis daugiau jau nebepasiro
do.

• Pabaltijo valstybės ir tarp
tautinė teisė. Koelne, Vokietijo
je, Kiepenheuer-Wit8ch leidykla 
neseniai išleido Boriso Meissner 
knygą: “Die Sowjetunion, die 
baltischen Staaten und das 
Voelkerrecht.” Veikalas turi 
377 pusi. ,

Dail. Marčiulionienė Pirmoji Kiyžiaua Kelių stotis
Neseniai iš Australijos atvykusi skulptoriaus J. Marčiulionio 

žmona, keramikos specialistė, daro keramikos Kryžiaus Kelių stotis 
naujai tėvų marijonų koplyčiai prie naujų Draugo pastatų. Kiekvie
noje stotyje bus tik Kristaus galva, kur veide atsispindės atitinkama 
išraiška; fone bus Kryžiaus Kelio įvykių ženklai. Dailininkė pati da
ro piešinius, pati nulipdo ir išdegina molį, jį jį perkelia piešinį ir vėl 
išdegina, paskui galutinai baigdama nuspalvinti. Rėmai bus supro
jektuoti are.b. J. Kovos, padaryti iš terakotos. Tas stotis įtaiso vienas
geradarys, pagerbdama* a; a. kun. M; Švarlio atminimų.

Kostas Ostrauskas, kaip ka 
daise Rimydis Keturiuose Vė
juose, šiuo metu yra jauniau
sias Lietuvių Rašytojų dr-jos 
narys. Gimęs 1926. IV. 5 d. Vei
veriuose, Marijampolės aps. 
1942 m., baigęs šešias Kauno VI 
gimnazijos klases, konkursiniu 
keliu išlaikė egzaminus į Jau
nąjį Kauno Teatrą ir jame vie
ną sezoną aktoriauja, kartu ten 
pat lankydamas dramos studi
ją. Gimnaziją baigia Vokietijo
je, Liubeke, 1946 m., o 1946— 
49 studijuoja lituanistiką Pa
baltijo u-te Hamburge, vėliau 
Pinneberge. 1949 m. atvyksta į 
JAV ir apsigyvena Philadelphi
joje. Nuo 1950 m. tęsia litua
nistikos studijas Pennsilvanijos 
un-te, kartu studijuodamas ki
tų baltų bei slavų literatūras ir 
kalbas. 1952 m. įgyja magistro 
laipsnį, šiuo metu rengiasi dok
toratui, tarnaudamas universi
teto bibliotekoje. Iš ‘Kosto Os
trausko laukiame pirmojo litu 
fmšotikos daktaro JAV-bėse.

• Antano Sabaliausko iš italų 
kalbos išverstas Giovanni Gua- 
reschi veikalas “Don Kamiliaus 
mažasis pasaulis”, antroji dalis 
— jau gaunama pas vertėją: 
Rev. A. Sabaliauskas, Splesians, 
Grown Point, Ind., arba — 
‘Drauge". Knyga turi 222 pus
lapių ir yra labai turtinga hu
moru, ypač vaizduojant atkak- 
ias varžybas tarp komunisto 
viršaičio ir katalikų klebono 
Italijoje. Vaizdūs dialogai, per
sunkti gausiu sąmojumi, ryš
kiai perteikiantieji italų karštą 
būdą. Autorius — iš jaunesnių, 
dabar turi 48 m. amžiaus, italų 
rašytojas, savaitraščių Bertoldo 
ir Candido redaktorius. Veika
las daugiausiai atsirado iš mažų 
humoristinių dalykų periodinėje 
spaudoje. Susilaukė tiek plataus 
susidomėjimo, kad ne tik yra iš
verstas i eilę kitų kalbų, bet pa
gal jį yra padarytas filmas. 
Lietuviškasis vertimas išleistas 
Saleziečių spaustuvėje, Vene- 
cuelos sostinėje Karakase.

Pirmuosius kūrybinius mėgi
nimus pradėjęs vokiečių oku
pacijos metais, sąmoningiau Ii 
teratūrog darbe ima reikštis 
apie 1950. Keletą eilėraščių iš
spausdina Aiduose ir Drauge, 2 
noveles Naujienose, vėliau stip
riau ima rodytis dramos žanru. 
Išspausdinta 1 v. drama Pypkė 
Literatūros Lankuose Nr. 4, 
dramos ištrauka Grįžo Gabijos 
metraštyje. Chicagoje per radi
ją vaidintos ištraukos K. Os
trausko psichologinės trijų 
veiksmų dramos Kanarėlė.

A. Nasvytytė

Aldona Irena Nasvytytė, gi
musi 1920. VI. 10 d. Šiauliuose. 
Baigė Tauragės gimnaziją 1939 
m. Kaune 4 semestrus studija
vo filosofiją, taip pat lankė 
konservatoriją ir dramos studi
ją. Tęsė studijas Vienos ir Gra
co universitetuose Austrijoje, 
po karo — Goettingeno u-te 
Vok'etijoje. Rengė d'oertaciją, 
“Lietuvių liaudies daina ir jos

Birutė Pūkelerviliūtė

• Dr. Marija Gimbutienė, 
kaip praneša Harvardo univer
siteto prezidentas biuletenyje 
apie Peabody Archeologijos ir 
Etnologijos muzėjaus veiklą, 
baigė pirmąjį tomą savo studi
jos apie rytų Europos priešis
torinį laikotarpį. Jos studija 
apie rytinę Rusiją ir Pabaltijo 
kraštus būsiąs klasiškas veika
las, daugeliui metų bus infor
macijų šaltinis. Studija skirsto
si į tris dalis: Akmens amžius, 
Bronzos amžius ir Geležies am
žius — iki pat istorinių laikų. 
Veikale daromi įdomūs nukry
pimai į indo' — europiečių kal
bą. Šitokios sintezės nebandė 
paruošti'nei rusai, o ir kitiems 
Europoms priešistorinio laiko
tarpio tyrinėtojams ši medžia
ga žinoma tik fragmentais. Uni
versiteto prezidentag džiaugiasi, 
kad mūsų mokslininkė iš vienos 
pusės moka rusų, pabaltiečių ir 
skandinavų kalbas, iš kitos — 
ji turi didelius medžiagos rinki
nius Peabody muzėjaus bibliote
koje. Dr. Gimbutienė ir Britani- 
kos enciklopedijoje 1955 m. pa
skelbė išsamų straipsnį apie bal
tus. Dr. Gimbutienė tą priešis
torinę studiją leidžia pats uni
versitetas.

Birutė Pūkeievičiūtė — Drau
go skaitytojams geriausiai pa 
žįstama. Ką tik baigėme skai
tyti jos širdimi ir puikiu litera
tūriniu žodžiu parašytus Aštuo
nis lapus, kurie greit pasirodys 
atskira knyga. 1952 m. Kana
doje išleistas Pūkelevičiūtės po- 

atsp’ndžiai vokiečiu literatūro-1 ezij°s rinkinys Metūgės gaiviu 
bet dėl emigracijos į JAV naujumu ir savitumu išskyrėje

jos nebaigė. Clevelande kurį 
laikė tęsė studijas. Šiuo mętu 
gyvena Edinbom, Pa., pačiame 
Ohio pasienyje. Yra Chio vals
tybės amerikiečių poetų draugi
jos narys.

poetę iš kitų debiutantų.
Gimusi 1923. VIII. 12 d. Kau

ne, 1941 m. baigė Kauno VIII
gimnaziją (ligi 1940 m. buvusią 
kazimieriečių), kartu lankyda
ma dramos studiją. Baigusi 

' | gimnaziją, 1941 m. rudeni ima
A. I Naavytvtč peri-viikoje jjįj.įĮį Jaunajame Kauno te- 

reiškiasi nuo 1935 m. Pirmas , atre Tais p9t metais Kauno u-te 
eilėraščių rinkinys Vėjo dainos pracĮeda studijuoti žurnalistiką 
Terros išleistos 1954 m. Dauge- periodikoje eiles spausdina nuo 
lį tų eilėraščių autorė išvertė 1944 m. Lietuviškoje scenoje 
angliškai. (kaip aktorė rodosi toliau Vokie

ti Pagal dail. K. Žoromskio
projektą baigiama dekoruoti Šv. 
Antano parapijos bažnyčia Cice
ro, III. Dekoravimui, pagal baž
nyčios stilių, reikalingi bizanti
niai ornamentai, paruošti lietu
viškoje dvasioje. Baigdamas šį 
darbą dail. K. Žoromskis ruošia, 
si pradėti tapyti visą eilę naujų 
paveikslų įvairiomis temomis.
i i
• Romano konkurso jury ko

misija turėjo savo posėdi ir ja
me pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas Petras .Balčiūnas, se
kretorius — Viktoras Mariūnas, 
nariai*; Aldona Augustinavičie- 
nė, kun. Alfonsas Sušinskas ir 
Mykolas Venclauskas. Posėdis 
įvyko Clevelande, kur gyvena 
beveik visi komisijos nariai.

tijoje ir Montrealyje, Kanadoje, 
kur šiuo metu rašytoja gyvena.

B.

1
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Dar apie Giovanni Papini
M. VAITKUS, Peace Dale, R. I.

t Jau ž'norae, jog Florencijoj bei Emilia Gardini Papini. Ga- 
licpoB 8 d. po ilgos ligos mirė . vęs Florencijos universitete 
didis italų katalikų rašytojas, ' laipsnį, jis pradėjo ilgąją savo
plačiai ir visame psaauly žino
mas, Giovanni Papini, sulaukęs 
75 metų, parašęs 65 veikalus, 
verstus į daug kalbų.

Buvo jis gimęs Florencijoj, 
kur ir Dante bei Michelangelo,
1881. 1. 9. Jo tėvai buvo Luigi

Literatūriniai konkursai
(Atkelta iš 1 psl.)

nimo nei pats Leonarda da Vin- 
ci nebūtų pajėgęs nemirtingo 
vaisiaus pagimdyti.

Tai vienas faktas. O antras: 
užsakymas šituo atveju nesu
trukdė menininkui patirti įkvė
pimą ir paskui realizuoti kitus 
du kūrybinio proceso etapus, es
tetikoje žinomus kaip tematinės 
medžiagos7 išlaisvinimą ir jos 
transformaciją pagal vfzinę idė
ją. Bet pavojaus būta. Jei už
sakytojau būtų reikalavęs, kad 
paveikslas turėtų tokią ir to
kią kompoziciją, arba spalvą, 
arba specifinę prasmę, dailinin
ko įkvėpimo metu laimėta vizi- 
nė idėja būtų buvus sužalota ir, 
greičiausiai, pats įkvėpimas ne
išgyventas. Įkvėpimas svetima 
valia neateina.

Šita analize laimėti argumen
tai labai praverčia ir literatūri
nių konkursų bylą ginant. Jei
gu konkurso sąlygos nusakytų 
temą, nurodytų medžiagą ar jos 
transformaciją santykiais ir 
prasme apibūdintų, šitos sąly
gos literatūrinį kūriąį jau pa
čiame jo gemale nužudytų.

Laimei, mūsų skelbtieji ar 
skelbiami konkursai rašytojams 
žudančių sąlygų nestato. Ana,
Draugo romano konkursai rašy
tojui nurodo tik atsiuntimo lai
ką ir reikalauja, kad romanas 
nebūtų trumpesnis, kaip 200 
psl. Pastebėčiau, kad dydžio rei
kalavimas jau šiek tiek prievar
tauja rašytoją ir jis be jokios 
žalos iš konkurso sąlygų galėtų 
būti išbrauktas. Be šito apribo
jimo konkurso skelbimo redak
cija estetine prasme dar priim
tiniau atrodytų.

Draugo romano konkursas
- jo sprendimo terminui artėjant 
♦ir praėjus, visados sukelia ga- 
" na žymų literatūrinį įaudrinimą 

. ne tik tiesiogiai paliestųjų daly-
- vių, bet ir daugelio su knyga ry- 
; šio nenutraukusių tautiečių tar- 
Z pe. Nereikia nei įrodinėti, kokią

reikšmę mūsų kultūrai jau vien
«5 propagandine prasme turėtų Į į 31 kalbą ir paplitęs dideliausiu
- dar vieno kito šitaip rimtai ir 
j priimtinai suorganizuoto nuola-
- tinio konkurso egzistavimas.

rašytojo karjerą, įkūręs 1902 
m. apžvalgini) laikraštį “Leonar
do”, kuris trumpai tegyvavo, ir 
"Laccrba” 1913 m., o 1912 m. 
buvo koredaktorium “La Voi- 
ce”.

, Šalia Kristaus gyvenimo (iš
versto ir lietuviškai) reikia sta
tyti “I’ichelangelo, jo gyveni
mas kei jo era”, laba1 rimtai 
bei gražiai parašyt-., veikalą, 
pasirodž'usį 1952 m. ir Jungti
nėse Valstybėse ir susilaukusį 
palankios kritikos.

Vienas paskutiniųjų bei po- 
pularus pas'daręs ^veikalas yra 
Papin'o “Velnias” (1954), ku
riam^ autorius išreiškia mintį,
jog šėtonas galų gale būsiąs iš- 

Jaunystėj Papini buvo pasi- j leistas iš pragaro ir nebekentė- 
daręs ateistu ir ėmęs, kaip siąs ksnčių (su šia nuomone ka-
koks ikonoklastas, smarkiai 
griauti daugelio “pripažintųjų” 
garbą. Tos nuotaikos atsispin
di ypač jo knygose: I crepuscu- 
lo dei filosofi (1906), Un uomo 
finito (1913), Stroncature 
(1917).

Giovanni Papini

Savo jaunystėje bei viduri
niam amžiuj Papini turėjo pri
traukęs platų bičiulių ratą savo 
gyva, stipria, dažnai žavinčia 
iškalba. Jo bruožai netaisyklin
gi^bet įdomiai judrūs, suteikda
vo ekspresijos jo pažiūroms.

Jo judri, jieškanti tiesos bei 
tikro grožio dvasia negalėjo vi
sam pasitenkinti sekliu ateizmu 
— ir štai, 39 metų amžiaus bū
damas, 1920 m. jis visu savo 
ugnikalnišku atvirto į savo sen
tėvių katalikybę. Žinoma, tai į- 
vyka ne ūmai. Paminėsime kele
tą jo veikalų iš pereinamojo pe
riodo: eskizų bei kritikos tomus 
La paga dėl Sabalo, L’uomo 
Carducci (1918), poezijos Cen
to paginė di poesia (1920), Ope
ra prima, Giorni di festa 
(1920), gal ir Parolc e Sanguc 
(1921).

Papinio atvirtimo vaisius bu
vo jo geriausias veikalas — Sto 
ria di Cristo (1921), turėjęs ne
paprasto pasisekimo, išverstas

talikai, ž:mma, negali sutikti).
Beje 1948 m. Papini išleido 

originalią gražią knygą — jo 
įsivaizduoto “Popiežiaus Celesti- 
no VI laiškus Žmonijai”, išvers
tą ir lietuviškai, kuriame pa
reiškiama labai gražių patari
mų bei perspėjimų atskiram 
žmogui bei visai žmonijai.

Kai Italijoj fašizmas nugalė
jo komunizmą, Papini žiūrėjo į 
tą naująją santvarką gana pa
lankiai, kaip ir daugumas italų. 
Rašytojas liko išrinktas nariu į 
Italijos Karališkąją akademiją, 
buvo p/ofesorium Bolognos 
universitete, kur dėstė italų 
literatūrą. 1933 metais gavo 
Mussobn’o premiją už Dantės 
studiją.

1953 metais rašytojas liko 
suparaližuotas. Nuo paralyžiaus 
jis nevisiškai beatsigavo; o ga
lop net apako. Nežiūrėdamas tų 
negalavimų, jis tvirtai krikščio
niškai kentėjo savo ligas ir nesi
liovė dirbęs savo darbo: nese
niai dar išleido savo 65-tą kny- 
^ą-eskizų rinkinį.

Kai to vyro sveikatos padėtis 
ėmė galutinai blogėti, popiežius 
Pijus XII atsiuntė jam savo 
simpatijos išraišką su palaimi
nimu. Šį vasarį Š. Tėvas išreiš
kė savo pageidavimą, kad Papi
ni susilauktų iš Viešpaties atly
ginimo už .savo kančias, kenčia-

KRONIKA
f

• Albino Baranausko novelės 
“Sniego platumos” JAV lietu
vių skaitytojų augštai vertina
mos. Novelių stilius gyvas, još 
trumpos, bet ryškios ir gyvos, 
ryškus autoriaus talentas, te
matika lietuviui artima, knyga 
vertinga etiniu ir estetin'u at
žvilgiu. Veikalą išleido Nida, 
Londone; knyga turi 273 pusi., 
joje telpa 23 novelės. i

• Dali. K. Varne’is daro vit
ražus naujai statomo tėvų ma
rijonų vienuolyno koplyčiai Chi
cagoje.

Kun. prof. Stasys Yla nema
žai laiko skiria tapybai. Šią va
sarą jis yra padaręs visą eilę 
savo draugų portretų. Dail. K. 
Varnelis, juos peržiūrėjęs, rado 
nemažai tokių, kurie tinka ki
tiems parodyti.

• Česlovas Masaitis daktaro 
laipsnį iš topologijos (matema
tikos sritis) gavo birželio 4 d. 
Tennessee universitete. Profe
soriai augštai vertina jo darbą. 
Nuo birželio 8d. jis dirba Aber- 
deen Pnoving Ground laborato
rijoje matematikos srityje. Jo 
naujasis adresas yra: './2 Mar
kei St., Aberdeen, M ..

TeL ofiso HE. l-orirt, rez. I’K 6-7*8.*

0R. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1857 W. Garfieid Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. <9. p. 
Išskyrus ketvlrtad. lr sekmad.

mas taip - gražiai krikščioniš
kai.

Amžiną atilsį tam kilniam 
vyrui ir puikiam rašytojui!

PAJIEŠKOJIMASN
Pajieškomi: 1) Zenonas Paccvičius, 
sūnus Zenono: 2) Vladė Sakalaus
kiene-Paeevičiutė, duktė Zenono..Abu 
gyveno Sedoje, Mažeikių apskr. 3) 
Baranauskas, brolis Petronėlės Bit-
raiuiiisluUtės-1 ’aeev ieienės.

Atsiliepti; Cecilija, 2515 West Per- 
shing lload, Chicago, Illinois, Tel. 
VI i-glnia 7-4451.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PREC1N PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archter Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. ąitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: Plt 8-322U
Res telef. WA1 brook 5-5076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ]
2300 VVest Slst Street

Vai. pirm. lr antr. 10 Iki 12 ryto, 
2Iki 4 lr S iki 9 popiet; ketv. lr 
penkt. 2 Iki 4 ir 8 iki 9 popiet Šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Oflao tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRoveblll 8-5601

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 

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

0r. Mins KRI&UtELIONAITt
(Gydytoja lr Chirurgė, 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS
SPECIALISTE

1750 West 7 Irt Street 
(Kampas 71st lr California, 

rrt. ofiso lr res. REpubllc 7-4146 
Vai. 11-1 lr 8-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Prl6mlmns tik pagal susitarime.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KCDIklŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

TIM South We«tem Avanse
(MEDICAL BUILDING)

Plr mad., aDtrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 val. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
8 v. — 8 val. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki 1 vai. popiet

Oflee tel. RE. 7-1168
Rea. tel. WAlbrook 5-3766

TeL ofiso YA. 7-6557, res. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KYLEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Wert 47th Street

LIGONIU8 PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westen Aveane
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutartlee
Telefonas REpubllc 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

skaičium egzempliorių. Kiti vei
kalai tuo atžvilgiu su šiuo ne 
besusilygino.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

\ \ ■ '» <' '
Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 

$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:
i i- f

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAn ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

/r

z

H
Chicago Savings and Loan Association naujai Į 

statomas neinąs, kuris bus baigtan šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti 1 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grantl 
Openhig, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir- --NJMKnHBIMIBBBI Ni'S liti M. '^’tb-A.’“ c*, 
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojų!, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendu, 
ir teikia pelningcsnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas Ir atliekant kito 

kias pinigines' operacijas.
Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,060,000. 

Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOOATION
6234 South Western Avcnue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUK6CIAUS1AS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

į,?; : ??
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DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SI 
Ofiso tel. REllanee 5-4410 

Rezid. telef. URovchUl 6-0617 
Valandoe: 1-1 p. m. lr 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. tr teštad pagal sutarti

DR. A. MACIŪNAS
5700 8. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PRospect 6-2240, rez. WA1- 
brook 5-4860.

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Are. 
Buto: 1653 W. 103 St., Bevcrly IIllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. r. Iki 9 v. r., 
Išsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 rai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto — BEverly 8-3916

Ofiso HEmlock 4-^815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-1

Telef. TOwnhaU 3-0956 
2534 VVest 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susltaras.
Telef. HEmloak 4-7080, n<‘atsakius 

skambina CEntral 6-2294,

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR

SPEO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst St
Tel. PRuapect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. r. Antri,

Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. rak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez-J’R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 ▼. 
rak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti ,
Ofiso tel. Vlrginla.1-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tek ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6R67

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų ligos lr akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Are. 

VAL.; 2—4 lr 6—8 r. p. P, 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

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.

LAfay.-tte 3-4949 
Namų — CEdnrcrcst 3-*<786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo
1—5 vai. vak.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimu* 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Atostogose iki liepos 28 d.

Tel. ofiso: DAnuDe 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. -p. p. lr 6—8 ▼. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tet ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto ir D-S vai. 

vak. šeštadieniais 10>3.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

Tel. ofiso Vlctory 2.1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 31rt Street 
Kamp. Halsted lr >l-mos gatvių) 

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

Ofiso telefonas — BI.shop 7-3525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzle lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus
Ofiso tUefT YArda 7-1166

Bezl<l<*ncijoe — STcwart 3-4511
DR. J. GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West 35th Street 

(kampas Halsted ir 36-ta gatv6) 
VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzle Avenue

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpnblio 7-2290
Sl’ECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weat 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 lr 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.
4466 So. Californii Avė.. Oblcago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečlad. lr sekmad. 
tik susitarus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 62rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Tei. oflao YA 7-4787, rea. PR 6-tM<

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Ava (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečlad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnėtt telofunal
šaukiu Mldway 3-0001

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-8166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųaette Bd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 6-665*

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

Tet ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665* 
ih-zid. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERRER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-182* 
Pritaiko aklnlua 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki I, tr*. 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 19-3 18 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

vua za i

DR. S. VAITUSH, OPT.
Patengvinu aklų įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bef 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste lr toliregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 South Anhland Avenue 
Tel. YArds 7-1372 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:96 
iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždara.

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST1

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

susitarime išskyrus trečiadienius
$422 We»t Marąoėtte Rd.

Telefonas REllanee 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
$626 We»t 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:10—1:20 vak 
Trečlad. pagal sutarti

Tta P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - Protezistas 

Aparatal-Protezal, Med. ban-
I dažai. Hpcc. pagalba kojom 

(Arch Hupports) Ir 6.L
Vai.: 9-4 tr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOB TECHNIKOS LAB 

2850 VV. 63rd 84. Chicago 2*. UL 
________Tel. PKoepect 6-5084._______

Skflbkites “Drauge”! I
TU. ofiso Ir buto OLympto 2-41M

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4838 W. 15th 8t, Cicero
Kasdien 1—S v. ir 6—S v. vakara 

Išskyrus trečiadienius
Butas 1526 So. 49th Ava 
šeštadieniais 19 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-1868

DR. EMILY V. KRUKŠS
GYDYTOJA IR CHIRUROS

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 

i Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:30 v.
Trsčledlsni tik susitarus

2884 8.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

Oakley Avė., Chioago 8, Rl. TeL Vlrginla 7-664(1 7-664*

Bntered ae fleoond-Class Matter March II, 1916, at Chieago, lUlaols 
Ųndes the Aot of March t, 1979.

Member of the Catholic Prese Ass’n SUBSCRIPTION RATES
Publlsbed daily, ezept Sundays, (8.00 per year outside Of Chioago

. by the tt.00 per year ln Chioago A Glosto
Llthuanlas Catholic Prez■ Soclety 98.00 per year ln Canada

Foreign 911.00 per yesx.
PRENUMERATA: Metama U metų B mšn. 1 m6a.
Chicago] lr Ciceroj |9.00 9.00 99.79 3i.ll
Kitur JAV lr Kauadojd t8.00 94.50 93 94 31.66
Ušelenyje 111.60 35.50 99.44 31.36

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos gražina lik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų knzlnj 
neatsako. Skelbimų kalnoe prisiunčiamos gavus prašymą.

i*
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šeštadienis, liepos 21, 1956

Saulės energijos panaudojimas
Dr. R.. ZALUBAS, Wasiiington, D. C.

Saulė išradijuoja apie 500,-' mas vandens pumpavimui Ita- 
000,000,000,000,000,000,000 ar-Į lijoje.
klio jėgų energijos per sekun-i Trečias metodas jau gana 
dę. Arba apie 8000 arklio jėgų seniai žinomas yra pritaikymas 
per jos paviršiaus vieną pėdą linzių ir įgaubtų veidrodžių sau
per sekundę. Kadangi ta ener
gija sklinda į visas puses vie
nodai, tai mūsų žemės atmos
feros paviršių pasiekia tik ma
ža dalelė tos energijos, būtent

lės energijai koncentruoti. Čia 
dažniausia vartojami cilindri
niai ir paraboliniai veidrodžiai. 
Jie yra vartojami virimui ir 

• vandens šildymui, bei kitiems
0.6 arklio jėgos per kvadrati-. namų apyvokos reikalams. Šitie 
nę pėdą per sekundę. Tai pa- "puodai” puikiai veikia. Tačiau 
vertus šilima, su ja galima už- kraštuose kaip Amerika kuras 
virinti apie vieną unciją kam-l yrą pigesnis, o neturtinguose 
bario temperatūros vandens' kraštuose kaip India ir Egyp-
per sekundę. Žemės atmosfera 
sugeria dalį tos energijos, tai 
žemės paviršių pasiekia dar 
kiek mažesnis energijos kiekis. 
Apšviestoji žemės pusė gauna

• ■

tas jie yra pigesni už kurą, 
bet gyventojai yra perdaug ne
turtingi, kad negali ir tokių 
įrengimų pirkti. Jie gaminasi 
maistą labai primityviai. Da-

apie 9,000,000,000 arklio jėgų bartiniu metu yra projektuoja- 
per sekundę. Tai irgi yra mil-' ma pastatyti vieną tokį para-

bolinį veidrodį pramonės reika
lui. Parabolos plotas bus 80 kv. 
pėdų. Jo galingumas bus 1000 
kilowatų.

Visų šio tipo instrumentų kai
na pakyla dėl įrengimų veidro
džiams sukti, kad balansuotųsi 
žemės sukimasis apie savo ašį, 
kad tokiu būdu sukoncentruo
ta energija būtų galima nu
kreipti reikiama linkme.

Kaip penktą būdą galima pa
minėti išrašytą silikono celę. 
Neseniai buvo spaudoje skelb
ta apie šį Bell T. C. išradimą. 
Celė saulės energiją tiesiog 
paverčia į elektros energiją. 
Darant serijas tokiu celių gali
ma būtų pasiekti nemažo na
šumo, bet jų pagaminimas bran
gus. Todėl šiuo laiku tegalvo- 
jama apie jų pritaikymą dirb
tiniams mėnuliams.

šeštoji priemonė yra thermo- 
couple (tai yra elektros energi-

žiniškas energijos kiekis. Ta
čiau ją netaip lengva tiesiogi
niai panaudoti žmogaus reika
lams.

Dėka šitos energijos -žemės 
paviršiuje randasi augalai ir 
gyvūnija. Anglis skystas ku
ras ir tekančio vandens jėga 
yra saulės energijos padarinys. 
Tokiu būdu iki šiol praktiškai 
naudota tiesioginiai ir netiesio
giniai beveik vien saulės ener
gija žmogaus reikalams. Šildy
mui ir pramonei daugiausia 
vartojami dideliais kiekiais ir, 
palyginus, neekonomiškai, nes 
kūrenant tik maža dalis atomo 
energijos tesunaudojama. Ne
retai buvo keliamas klausimas, 
kas bus kai šitie šaltiniai iš
seks. Dažniausia buvo galvo
jama apie naudojimą plačiau 
tekančio vandens energijos ir 
tiesioginiai saulės energijos 
panaudojimą.

Mokslinis įdomumas ir pra-13°s pagaminimas kaitinant dvie-
ktiškas noras gauti pigios ener
gijos skatino mokslininkus jieš- 
koti būdų panaudoti saulės 
energiją tiesioginiai. Kaip lie
taus vandens nereikia pirkti, 
taip ir saulės spindulių visi gali 
gauti už dyką. Taigi, labai svar
bus klausimas, kaip tuos spin
dulius pagauti, ir sukoncen
truoti, efektyviai panaudoti. Vi
si naudojasi ta energija, bet ri
botai. Saulėtoje vieloje padė
tas puodas vandens dar neuž- 
verda. Nors ir ateina milžiniški 
kiekiai saulės energijos, bet dar 
permaža intensingumo pato
giam tiesioginiam panaudoji
mui. Tai galima palyginti su 
dideliais ežerų ar jūrų vandens 
plotais, kur yra mažas nuota
kumas. Toki dideli vandens 
plotai turbinų varymo atžvilgiu

jų skirtingų metalų sulydymo 
vietą), kuri plačiai vartojama 
laboratorijose radiacijos mata
vimui. Jų pagaminimas ne
brangiai kaštuoja, bet dėl mažo 
našumo nepritaikomas kasdie
niam vartojimui.

vaninės celės ir kiti instrumen
tai, bet jie tinka daugiau nąoks- 
liniam tyrinėjimui negu pramo
nei ir žmonių praktikiniams rei
kalams.

Čia gal vertėtų paminėti ir 
vieną iš projektų saulės ener
giją panaudoti karo reikalams. 
Ozono sluogsnis, kuris yra 18 
mylių augštyje, sulaiko daugu
mą ultravioletinių saulės spin
dulių. Jei tie visi spinduliai pra
eitų, tai per trumpą laiką su
naikintų gyvus padarus. Ant-

branduolių skilimas ir tuo būdu 
palaisvinama energija. Šita

Dar yra vartojamos fotogal- energi» dabar kontroliuo-
jama ir galima naudoti pramo
nei ir laivininkystei. Sunku da
bar pasakyti, kiek šitos “kros
nys” bus ištobulintos ir kiek 
elementų, galės būti panaudoti 
šiam tikslui. Jei vien tik ra
dioaktyvūs elementai tegalės

daug mažiau reikšmės turi ne<-1 roJ° Pasaulinio karo metu bu- 
gu kalnų upeliai, nes jų energi- vo pasiūlyta, bombos sprogimu 
jos panaudojimo galimybės pri- pašalinti ozoną ant Vokietijos
klauso nuo kritimo augščio. 

, Gal ne vienas iš skaitytojų yra
plotų ir užmušti gyvybę dar 
efektingiau negu atomine bom-

bandęs užsidegti cigaretę su ^a‘ Tačiau šis fantastinis pla-
linse sukoncentruotais saulės 
spinduliais. * Kai debesys užden
gia saulę, to visai padaryti ne
begalima.

Buvo daryta visokių bandy
mų tą saulės energiją pajung
ti tiesioginei žmogaus tarnybai. 
Čia iškyla dvi pagrindinės pro
blemos: A) kaip sugauti ir su
koncentruoti saulės energiją, 
kad ją efektingai būtų galima 
panaudoti, ir B) kaip tą ener
giją "padėti į sandėlį”, kad ją 
būtų galima panaudoti naktį ar 
debesuotam periodui užėjus.

Saulės energijos gaudymas Ir 
sandėliavimas

Vienas iš būdų gaudyti sau
lės energiją yra panaudojimas 
saulės spindulius absorbujančių 
plokštelių. Jos gana pasėkmin- 
gaj gali būti naudojamos, kur

nag nebuvo realizuotas.
Toliau yra minėtini du foto 

cheminiai būdai saulės energi
jai pagauti ir sandėliuoti. Vie
name iš jų vartojamos kąiku 
rios druskos, kuriose vyksta 
cheminės reakcijos, kai per jas 
leidžiamas įkaitintas oras. Po 
to kai per jas leidžiamas Šal
tas oras reakcija vyksta atgal 
ir atiduoda anksčiau suimtą ši
limą. Namai turėtų būti spe
cialiai tam pritaikyti, kad turė
tų pakankamai didelį šildomą
jį plotą.

Vienas iš daugiausia žadan
čių būdų yra saulės energijos 
panaudojimas gaminimui van
denilio iš vandens. Pripildžius 
vandenilio tankus juos galima 
vartoti kaip kurą, duodantį 30% 
iki 40% našumo. Taipgi auto-

nereikia siekti augštos tempe- mat*škai išsprendžiamas ir
ratūros. Kai reikia siekti van
dens virimo temperatūrą,z jų 
našumas pasidaro permenkas. 
Jas yra patogu naudoti kraštuo
se, kur daug saulės ir kuras 
brangus, bet pramonės kraš
tuose anglis pigesnė.

Kitas iš metodų yra saulės 
šilimos panaudojimas išgarini
mui sieros dioksido ar kitų

energijos sandėliavimo klausi
mas, nes tankus su vandeniliu 
galima naudoti, kada tik nori
ma.

Kitoki šaltiniai energijai 
gaminti

Čia įeina tik toki šaltiniai, ku 
rie nei tiesioginiai, nei netiesio
giniai saulės energijos nereika-

cheraikalų; išgarintas chemiką-1 Hngi. Jų panaudojimas indus 
las varo motoro cilinderius. Šis prijos reikalams dar tebėra vai- 
būdas yra praktiškai vartoja- [kystės stadijoje Elektros ki-

DTENKA9TT9 DRAUGAS. CHICAGO. ILUNOIB

Dariaus-Girėno paminklas Chicagoje

Sekmadienį, 'liepos 22 d., 1 vai. 30 min. p. p. čia bus minimos 23-čios metinės kaip žuvo šiedu drąsieji At
lanto nugalėtojai. Kartu bus paskelbtas lietuvių lai mėjimas — prie šio paminklo, prie Marijos augšt. mo
kyklos ir Šv. Kryžiaus ligoninės esantį plotą pavadi nant Lithuanian Plaza.

• Klaipėdos krašto vidurinėse 
ir augštesniosiose mokyklose, 
kaip skelbia Mažosios Lietuvos 
lietuvių laikraštis Keleivis (nr 
7), iš viso 1938 metais buvo 
3,200 mokinių; iš jų vokiškas 
mokyklas lankė 1852 (—
57,9%), o lietuviškas 1,348 
(42,1%). Lietuvių mokyklas 
lankančiųjų procentas palaips
niui vis augo: 1923 m. Klaipė
dos krašto lietuvių mokyklas te
lankė 2%, vėliau 1930 m. — 
17,1%, o jau 1935 m. — 37,3%.

šeninės lemputės ir raboratori- 
jų baterijos seniai yra varo
mos cheminių reakcijų energi
jos dėka. Žinoma ir daugiau 
cheminių metodų energijai ga
minti, bet jie -visi didelio pri
taikymo pramonei neturėjo.
Dažnai arba per mažas našu
mas, arba perdaug brangūs.
Dauguma sprogstamųjų medžia
gų, kurios irgi, savo energijos 
atžvilgiu nuo saulės nepriklau
so, nerado plataus pritaikymo 
pramonei ir kasdieniam vartoji
mui.

\
Branduolinių reakcijų paga

minta energija nėra gauta iš 
saulės ir todėl yra grynai že
mės padarinys. Kaip žinome, nominių sąlygų ir žmonijos pa- 
uranijaus “krosnyje” vyksta žangos. Dabartinio laikotarpio

energijos šaltinius. Jų vartoji
mas nulemiamas vietinių eko-

dominuojanti energijos šaki
niai yra anglis, skystas kuras 
ir'krintančio vandens jėga, tai 
yra visa susandėliuota saulės 
energija.

Kai išseks, ir jei išseks, visi 
kiti pigesnės ar patogiau pa
naudojamos energijos šalti
niai, tada žmonija pilnai galės 
naudotis tiesioginiai pagauna-

būti naudojami šiam tikslui, tai ma -r žmogaus išradimu dėka
jų atsargos irgi gali greit iš 
sekti, kaip anglies ir skysto 
kuro.

Antras didelis energijos šal
tinis yra branduolių jungimosi 
rezultatas. Tuo tarpu žemėje 
jos pritaikomos tik vandeniliui. 
Vandenilio bombos jau bando
mos, bet reakcija, berods, dar 
negalima kontroliuoti ir pritai
kyti pramonei. Vandenilio

sandėliuojama saulės energija.

Popiežius dovanojo
Teresei Neumanaitei 
šv Kryžiaus relikviją

______ _  _________w Popiežius Pijus XII dovanojo
bombų gamybai reikalingas tti^SSuotoiaV 'Teresel Neuman-

stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
aaiteL

Apie Teresės Neumanaltės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri 
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas —

sunkusis vanduo, bet ir jo ne
maži kiekiai yra įsimaišę į pa
prastą vandenį. Ateityje gal 
bus surasti metodai iš paprasto 
vandens gaminti sunkųjį, į tai 
bug labai dideli energijos šalti- plačiai aprašyta kun. J. Burkaos 
niai, nes vandenynuose yra ne- parašytoj_ knygoj TERESft NEU

MAN AITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su ' Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti- 
"DRAUGAS”,

2334 S. Oakley Ava. 
Chicago 8, IIL

maža vandens.
Sunku numatyti, kas bus 

dar išrasta, bet abejoti netenka, 
kad pramonei ir kasdieniam 
vartojimui ateityje bus plačiai 
vartojama branduolinė atomo 
energija. Galima tikėtis, kad 
ji bus patogesnė ir pigesnė ne- 
ju tiesioginiai pagaunama sau
lės energija. Tokiu būdu tie
sioginis saulės energijos panau
dojimas bus vėl nustumiamas 
tolimesnei ateičiai. Kaip dabar
tiniai tyrimai rodo, saulės ener
giją yra galima pagauti ir san
dėliuoti ir puikiai pritaikyti 
žmogaus reikalams. Čia sumi
nėta visa eilė priemonių, ir bus 
išrasta dar naujų prieinames
nių. Tačiau masinis jos var
tojimas pareina nuo pigumo ir 
patogumo. Pavyzdžiui: Ameri
kos ūkininkai leidžia savam 
miškui supūti, o anglimis šildo 
namus, nes per brangiai kaš
tuoja malkų nukirtimas. Kita 
vertus, jei peržvelgti žemės ru
tulį, tai matytume žmones var
tojant visus iki šiol žinomus

DRUG EXPORTERS _

51 BROMPTON ROAD.
LON DON • S.W. 3

3
• Laurj’nas Ivinskis yra mi- spausdinta A. Baranausko "Ar-

tojų giesmė” ir ‘‘Anykščių šile
lis”. Plačiai liaudyje buvo pa
plitusi jo iš lenkų kalbos išvers
ta apysaka "Genovaitė”.

ręs 1881 m. liepos mėn. 17. d. 
(nauju kalendoriumi — 29 d.), 
taigi šiemet sueina 75 m. nuo 
jo mirties. Jaunatvėje jis mokė 
bajorų vaikus, gavęs teises dir
bo ir pradžios mokykloje. Be ki
tų — pas jį mokėsi ir rašytoja 
G. Petkevičaitė - Bitė. Spaudos 
Iraudimo pradžioje Kaune tal

kino paruošiant valdžios lei
džiamas lietuviškas knygas ru
sų raidėmis, bet supratęs to 
darbo žalingumą 1863 m. pasi
traukė. Jis ypač išgarsėjo sa
vo redaguojamais kalendoriais, 
kurie tada pavadavo laikraščius 
ir iš dalies knygas. Tokių jo ka-j 
endorių išėjo 19 (be to — try3
rusi'komis raidėmis). Juose bū
davo daug praktiškų patarimų, 
dainų, pasakų, istorinių žinių, 
gamtos ir geografijos pasakoji
mų, eilėraščių; juose buvo iš-

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų žlibumas

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

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šj gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willonghby Ave.
BROOKLYN' 21, N. Y.
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DĖMESIO ATOSTOGININKAI
Nepraleiskite neaplankę atostogų 
metu Wisc. gražaus Grotto Shrine.
šventovė Inspring urvas, nepaprasto 
grožio gėlės ir medžiai. Erdvi pikni
kams aikštė, 6 mylios į šiaurę nuo 
Wisconsin Itapids ant State Hwy. 34

Kreiptis j:
REV. P. J. VVAGNER 

Rudolph, Wood County, Wisc.
iiiiiiiiiiimiiiniiimiiiiiiiitiimiiiiimimi

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

6402 S. Fairfield Ave., Chicago 29 
Tel. HEmlock 4-8037 

VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI 
duoda pamokas. Prieš karą. baigęs
Čikagos universitetą.
, 1 dol. 25 ct. vai, — privačios. 
(S-člas augštas, durys po kairei, art
68-čios gatves lr California Ave.)

Clyboume Upholstery
Baldai pataisomi. Veneciškos u- 

žuolaidos aptarnaujamos. Specialios 
kainos už apmušalus — kėdės 34.00, 
sofos $68.00, apmušant 3 ar daugiau 
dalių komplektą. Nemokamai paima
me ir pristatome. Greitas patarnavi
mas. Geras darbas. Geros kokybės 
medžiagos.

Tel. GR 7-5693

CAMP DUNCAN
For Boys 9 to 16 years of age

' o . t
Located in Lake County,

50 miles northwest of Chicago 
on Route 12

X ' ’ y
Season June 25th 

to August 30th
Šią 11 Day Periodą

Rates per 
period . . #21.75

plūs 75c for insurance.
For Camp Folder call or ivrite 

JAMES MAHON, Director

DUNCAN Y.M.C.A.
1515 West Monroe Street 

Chicago 7, Illinois 
HAymarket 1-7800

AUGUMAS GYVENIME 
SUSIDEDA Iš

Ramus, be finansinių rūpesčių, gyvenimas sa
vo mylimųjų tarpe... tai laimingo šeimyninio gy
venimo vaizdas ... Svarbi to vaizdo dalis yra 
stambi taupymo sąskaita; tai vienintelė priežastis 
dėl kurios tūkstančiai šeimų taupo Fairfįeld Sa- 
vings Bendrovėje. Santaupos čia neša augštus di
videndus ir kiekivenag doleris yra slaugiai ap
draustas.

FAIRFIELD
SAVINGS

1601 Milvvaukee Avenue 
Chicago 47. IN EV 4-3600

STE I N TEXTI LE CO.
1306 South Union Ave.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “vvorsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50 
60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel’’ vyriškiems ir

moteriškiems kostiumams tiktai ........................................$1.89
Visokiausių pamušalų nž pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta“, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ..................................................... 98c.

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ............................................................................ $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces“, satiną, taffetą, “brocades“, Shantnng, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kainas.

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 
viei.u pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St, V/2 bloko j pietus nuo jj 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

INTERNATIONAL MEDICAL 
MAIL ORDER SPECIALISTS 
MEDICAL PARCEL8 TO ALL 
COUNTRIESOF THE WORLO 

★
ILLUSTRATED CATALOGUE 

ON REUUEST

SKUBIAUSIAS PRISTATYMAS - ORO PAŠTU
MES GALIME JŪSŲ SIUNTINIUS PASIŲSTI ORO PAŠTU.
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Rašytoja Alja Rachmanova
I)r. JUOZAS PRUNSKIS

Nedaugelis rašytojų dar gyvi pirmininkė Izabelė Matusevičiū- 
būdami sulaukė tokio pasiseki-Į tė. Knyga paradyta kaip vienos 
mo, kaip Alja Raehmar.ova. Ji rusės dienoraštis. Premijuotąjį 
yra davusi 15 knygų, kurių ben veikalą “Naujųjų žmonių fabri- 
dras tiražas pasiekė miliono( kas” į lietuvių kalbą išvertė 
egzempliorių. Jos veikalų yra Ant. Pauliukonis. Siame veikale 
išverstų jau į 20 kalbų. Už savo vaizduojamas likimas žmonių 
romaną "Naujųjų žmonių fab-* kurie nepriklauso raudonųjų 
rikas” ji 1935 metais laimėjo partijai Sovietų itosijoje. Ant. 
pirmą premiją stipriausio da-! Pauliukonio vertime lietuvius 
barties antibolševikinio romano pasiekė ir dienoraščio formoje 
konkurse, kurį skelbė švietimo! aprašomas tremtinių gyvenimas 
ir Tarpusavės Socialines Pagal-1 Vienoje “Pieno pardavėja Ota-

Dariaus-Girėno laidotuvės Kaune 193S m.

| tuvių kultūros kuri siekia prieš- jį kengūrų kraštą, kur taip nu- Chicagoje parodyti ir. keliasde- 
istorinių laikų. Vokietis Alfred saųlinta ir nugeltusi gamta iš- šimt vaizdų, rodančių mūsų mie 
Brust apie lietuvių kryžius sa- skiria to krašto gamtovaizdžius , kraštą. Tokia pjąrjB A J jbt ne
ko: “Tarp jų yra meno kūrinių,' iš ūkusių kontinentų. Dailinto-!bus kokil* nemitttafcff’ 

kurie čia išstatyti vėjo ir oro jei pr6ga.
atmainų kaprizams, priklauso pytai Kalėdas*,;' į *

bos akademija Paryžiuje. Sovie
tams iš savo sąjungininkų va
kariečių to reikalaujant, jos vei
kalai buvo nuo 1945 m. iki 1948 
m. uždrausti platinti Vakarų 
Vokietijoje, o Austrijoje tas 
draudimas tęsėsi iki 1950 metų. 

Rusė nuo Uralo

Alja Rachmanova yra rusė, 
gimusi 1898 m. birželio 27 d. 
Uralo srityje. Ji pergyveno pen
kis karus, jų tarpe du civiliniu

kringe" (du tomai). Pagaliau 
taspatg laikraštininkas Ant. 
Pauliukonis parūpino vertimą ir 
Rachmanovos sukurto studen
tės dienoraščio iš rusų revoliu
cijos laikų — “'Studentai, meilė 
ir čeką” (du tomai).

Kiti jos kūriniai

Tai tik dalis tų giliai intri
guojančių Rachmanovos veika
lų. Savo jaunystės atsiminimus 
ji yra a'prašiusi “Paslaptys apie

Kultūrinė kronika

prie p? prasčiausių, bet gilia- 
prasmiskiausių liaudies meno 
retenybių”. [

Italų meno istorikas Luigij 
Caglio lietuvių kryžius ir koply-| 
teles priskiria prie “tipiškiausių | 
liaudies meno apraiškų Europo
je”. Vokiečių profesoiius Otto 
Schwindrazheim lietuvių kryžius 
vadina liaudinio medžio meno 
šedevrais”, o prancūzų rašyto
jas Jean Mauclere sako, kad 
nėra nieko meniškesnio, kaip 
lietuvių kryžių įvairybė.” Tik 
maskoliai šią augštos vertės 
mūsų liaudies meno kūrybą drį
sta naikinti”.

>«' tr..į,ą,
* • >
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Ir kiekvienas jai išrovė ką nors I totorius ir dievus”. Tolstojaus
taip artimo ir brangaus. Pasku
tiniame kare nuo rusų kulkos 
krito jos vienintelis sūnus Jur- 
ka. Tris kartus ji prarado visą

moterystės gyvenimą ji vaizduo 
ja veikale “Vienos meilės tra
gedija”. Savo sūnaus pirmuo
sius gyvenimo metus pertiekia

savo nuosavybę, bet savo vei-./knyšnje “Jurka, vienos motinos
. . .. ... ■ . . 1, ti rv ” • vnifln n X Tdienoraštis”; rusų aktorės Ve 

ros Fcodorovnos Komisaževs- 
kos gyvenimą beletristine forma 
ji pertiekia knygoje “Vera Feo- 
č’nrovna.”; šeimos nuotaikas, 
ypač savo žuvusio sūnaus gyve
nimą, ji vaizduoja dviejų to
mų veikale “Vienas iš dauge
lio”. Nuo čia prasideda jos kū
ryba paskutinio karo laikotar
piu. Nuo literatūros negali jos 
atitraukti nei patrankų garsai, 
ir ji, jau Šveicarijoje, dviejuose 
tomuose aprašo Dostojevskio 
gyvenimą — “Didižojo nusidė- 
jėl.’o gyvenimas”.

Meilė ir garsenybės
Istorinės temos — jos pa

mėgtoji sritis. Jau po karo ji 
vieną savo kūrybos tomą skiria 
garsiai matematikei, jos vardu 
ir knygą pavadindama: “Sonja 
Kovalevski, gyvenimas ir mei
lė išmokslintos moters”. Ketvir
tus ir penktus savo sūnaus nie

kaluose ji nesiliauja skelbusi 
meilę, nuolankumą, ištikimumą 
Dievui. Deja, tos jos knygos 
buvo net per šešerius metus už
draustos platinti nacių, ir, kaip 
minėjome, per penkerius metus 
— vakariečių kai reikalavo 
Kremlius.

Literatų šeima

Alja pradžios mokslą yra ga
vusi iš savo motinos. Gimnazi
ją baigė aukso medaliu. Univer
sitete gilinosi j psichologijos ir 
literatūros studijas, kurias bai
gusi buvo pakviesta asistente 
prie savo psichologijos profe
soriaus. Pirmojo Pasaulinio ka
ro pabaigoje ji susipažino su 
austrų belaisviu filologu dr. Ar- 
nulf. v. Hoyer, iš Salzburgo, ir 
už jo ištekėjo. Jau 36 metai, 
kaip su juo laimingai gyvena.
Tai dviejų talentingų žmonių 
šeima: jos vyras iš rusiškų ran
kraščių į vokiečių kalbą išvertė!tus pavaizduoja knygoje “Jur 
visas jos knygas, savo gabu- j<a > pergyvena Vieną”. Ivano 
mais nemažai prisidedamas Turgenevo ir Paulinos Viardot 
prie kūrybingos žmonos išpopu- ry§į ji atkuria veikale: “Vieno 
larinimo.

• Smuikininkas Vytautas atro palapinėje, kuriame yra 
Kušlelka. Čiagimis smuiko bei moderniška apvalaus d’sko pa- 
violončelės meno artistas Vy- vidalo sceną, aplink kurią sėdi 114'1®’ beviešėdamas Chicagoje, 
tautos Ki’šlpika Hanojau kain publika. Teatras nenaudoja jo- ' susitiko su visa eile mūsų mo

kių dekoracijų, tik scenovaiz- nininkų ir aptarė kaikuriuos 
džiui “įsivaizduoti” įvairius de-. plastinio meno reikalus. Iškilo

tautas Kvšleika, daugiau kaip publika. Teatras nenaudoja jo 
dešimtį metų priklausąs gar
siam Clevelando Simfonijos or-
kestrui, šią vasarą pasirašė su
tartį su vadinamu Musicamival 
teatriniu sambūriu, kuris stato 
įvairius muzikinius — drami
nius bei operinius vaidinimus. 
Šiuo metu minėtas sambūris su 
dideliu pasisekimu kelintą sa
vaitę rodo kompozitoriaus Ri- 
chard Rodgers pagarsėjusią 
melodramą “The King and I” 
(Karalius ir Aš), vaizduojančią

koratyvinius daiktus. Pažymė
tina, kad mūsų smuikininkais 
kiekvieną vasarą Clevelando 
Simfonijos orkestro vasaros 
pertraukos metu groja įvairiuo
se amerikiečių muzikiniuose 
sambūriuose. Praėjusią vasarą 
jis kaip violončelės koncert
meisteris grojo su rąažu simfo
nijos orkestru Hyanis Mass. 
vasarvietės teatre, o rudens du

Siamo karaliaus rūmų gyveni-j mėnesius praleido turistiniame 
mą. Veikalas dėlei puikaus Santa Rosa laive, kuris per Va
pa statymo bei puikaus vaidto-j karų Indijos vandenis padarė 
tojų — dainininkų išpildymo! kelionę iki Kolumbijos bei Vc-
vertas dėmesio. Musicamival 
sambūrio tolimesni vaidinimai 
bus: Plain and Fancy, Irving 
Berlino Call me Madam, Franc 
Leharo The Merry Window, 
Bizeto Carmen, Leonard Bers- 
teino Wonderful Town ir egzo
tinis Kismet, daugelio matytas 
to paties vardo filme. Musicar- 
nival sambūriai vyksta Marren- 
sville Heights vietovėje, prie to 
paties vardo kelio, vasaros te-

necuelos krantų ir atgal, groda
mas kaip styginio kvarteto vio
los artistas. VAB

© Lietuviškų kryžių naikini
mas okupuotoje Lietuvoje dr. J. 
Gintautui davė progos per Eltą 
priminti, kaip įvairių tautų kul
tūrininkai vertina šią mūsų 
liaudies meno rūšį: “Lenkų et
nografas Wandalin Szukiewicz 
yra nurodęs, kad lietuvių kry
žiuose yra liekanų senosios lie-

=x=

Tapytojas Antanas Rūkš-

sėkmingai Kalifornijoje praėju
sią dail. Rūkštelės parodą, pa
pildant naujais darbais, perkel
ti į Chicagą. A. Rukštelė kiek 
smulkiau tokios parodos reikalą 
aptarė su tapytoju J. Pautie- 
nium, kuris pažadėjo visokia- 
riopą paramą. A. Rūkštelė, gy
vendamas Australijoje, sukūrė 
arti 40 darbų, vaizduojančių tą-

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

Tel. Bl 7-7075 arba
PR 8-9842

gyvenimo meilė”. 1954 metai^ 
ji duoda knygą: “Netikroji ca
rienė. Princesė Elzbieta, Kotri- 
nos Didžiosios konkurentė”. Pa
galiau šiais metais spausdinama 
jos knyga vaizduojanti Puškino 
vedybas ir tragiškąją mirtį. \

Dienoraščio išvesta į literatūros 
pasaulį

Iš Rusijos ištremti jiedu pa
siekė alkaną Vieną ir čia iš 
pradžių sunkiai vertėsi, kaip ta 
jos aprašytoji Otakringo pieno
pardavėja. Rachmanovos rūpės-Į Alja Rachmanova mums pa
tingai vestas dienoraštis, kuris silieka taip aitima, ryškiai ats
pėt siekė jos šeštus gyvenimo klcisdama siaubtogus bolševiz- 
melus, jai pradėjo įeiti į litera-! mo padarinius pavieniam asme- 
tūros pasaulį. Greit pasirodė niui, šeimai, visuomenei. Jos
jos jaunystės atsiminimai, per
gyvenimai ir kritiškos pastabos 
apie rusų revoliuciją, monogra
fijos, vaizduojančios Rusijos

veikalai patrauklūs savo vaiz
džių tam tikro istorinio metno 
atkūrimu, savo psichologišku
mu, gilia intriga, dialogų gyvu-

XIX šimtmečio literatūros ir mu ir tuo nuoširdaus moteriš- 
dvasinės raidos istoriją. Per ke- kūmo humaniškumu. Lietuvoje 
lėtą metų ji pasidarė plačiai ži- “Žaibas” buvo uolus jos veika- 
noma, noriai skaitoma, premi- lų leidėjas; “Rytas” juos mielai 

spausdindavo atkarpoj. Gaila, 
kad dabar pas mug nepakanka
mai tos mums artimos autorės 
kūryba domimasi.

NARUI LIETUVI V ĮAUP, IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.09
I R

Paskolos Ouodamos Namo įgijimui
Lengvomis Sąlygomis z

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

~ GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th SI.________________ Chicago 32, fll.

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

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

r UMIVERSAL SAVINGS N LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8, IU

lllllllllll(■llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll]llllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, ni

LIETUVIAI 
TAUPO

LIETUVIŠKOJE.
TAUFVMO 
IR.

SKOLINIMO 
BENDROVĖJE

1. ME3 
MOKAM C.

, AUKlTESNj 
DIVIDENDĄ.

2. KIEKVIENA
SĄSKAITA 
MCI w
10,000. •• >
apdrausta”
F ta LR ALI N AS 
VAL07.IOS 
DRAUDIMO 
IŠTAIGOJ.

& SĄŽININGAS se?
, MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
AUGUSTAS SALDOKAS PASTIOtNTASo
DARBO VALANDOS: PIRM. ANTR. ir-PENKT. w 9-5 v v.

UETVIRTAQIE.Nl/MS: f 9“® »'/•
Seštarulniais: . “ 9-A V V.

✓ TR.E.c.tAD>E_NlAl£>- UACAttVTA.
ADRESAS -.4.036 S. A&CHE&. AVĖ. Ctt'.CAOO 33,Ut, 
f EL. LA. 3>-S>"7»9

Telefonas — FRontler 6-1882
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiina

juojama.

Negeria ir nerūko

Jos ramų gyvenimą Salzbur- 
gc pertraukė naciai. Karas ją 
vertė jieškoti prieglaudos Švei
carijoje, kur ji ir dabar gyve- Tuftg univcrsiteto tyrinėto- 
na įsikūrusi mažame namelyje, jaj nustatė, kad vež u sergan
ti dideliu sodnu Ettcnhauscno gjos pelikės kraujuje yra nenor- 
kaime prie Aadorfo, Thurgau ma4U8 proteinų kiekis. Gal tai 
kantone. Ji ir dabar tokia pat ateityje padės rasti geresnį bū- 
humaniška ir geraširdė labdare. dą kaip žustatyti, ar ligonis

Vėžio žymės

Alja Rachmanova teturėda
ma 16 metų amžiaus yra pada
riusi /žadą niekada nevalgyti Leukemiją sukeliąs virusas

turi vėžį.

MOVINCSostas nMtousrnff
r* 15 TOLI IR ARTI •

TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYTK folNKtAI

Il&ų ntrų PArTA/MAS-P/SUS IR SĄŽ./N/N6AS PATARNAYI/SAi

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

MOVIMO

P&J. JOKUBKA
r V, D F.I MANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

U ARTI IR TOU BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis' su pilna ap- 
drauda. Pigus tr sąžiningas 
patarna v linas.

R ŠERĖNAS
4640 N. Wood 8t., Ohlcago •.

Illinois, tel. VI 7-2972

ROOSEVELT FURNITURE CO-
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šj vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
j savaitę.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4TII

NELŲIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

mėsos. Ji visiškai nevartoja al
koholio ir nerūko. Būna dienų, 
kada ji su savo vyru nemato jo
kio pašaliečio, tik dirbančius 
apylinkės kaimiečius. Tač'.au 
gausus paštas yra jų stiprus ry
šys su pasauliu.

Vertimai į lietuvių kalbą
Savo raitais ji turi ryšį ir su 

lietuviais. Jos veikalą “Moterys 
raudonojoj audroj” dar 1934 
metais lietuviams iš rusų kal
bos išvertusi davė dabartinė
Kanados _ LB Kultūros fondo ma.

Dr. Charlotte Friend, gyve
nanti Ncw Yorke, surado naują i 
Virusą, kuris pelėse būna leu-! 
kemijos priežastimi.

Derva cigaretėse ir vėžys
Dr. E. Wynder Toronte iš- į 

skyrė iš cigarečių dervą, kuri j 
gyvuliuos^ sukėlė odos vėžį.

Argi tu Dievo nematai? Jis 
prie kiekvieno tykaus šaltinio, 
prie kiekvieno žydinčio medžio 
mane sutinka savo meilės Šili- 

Gtoethe

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti žioja lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius r

OFISO VALANDOS:
Plrrnad., antrad., penktad. Ir 
AaAtad. t Tai. ryto lkl 4:80 p.p.

Trefilad. 8 ryto lkl 11 vai.. 
Kstvlrtad. • vai. Iki t vai. vak.

□
IN5URED \ " i

L
FEDERAL
5AVING5

Cliartered A Supervlscl 
by tbe U. S. Gov.'rnment

t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergy veno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojoms išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

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

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1
r

Z k
2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, lll. 

Phone VI 7-7747
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pro.

Oh&rtered ir Superviied by the United States Government

Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno. fl-tog ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nne 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. 'gcStadieniaie npo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

/
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Šeštadienis, liepos 21, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Apie Dvynukes ir vaikų literatūrų PAVERGTOJE LIETUVOJE
AL. BARONAS, Cicero, III.

Nepriklausomoj Lietuvoj vai- j Aušrytė liko Onytės 
kų literatūra, jei ir nebuvo tur-'amžinai mirusi”.

širdyje

z

tinga, tai jau bent paskutiniais 
metais buvo pakenčiama, ypač, 
kad trūkumus galėdavo užpil
dyti geresni vertimai. Su dabar
tine tremties jaunimo literatū
ra yra blogai. Tėvų abejingu
mas .vaikų literatūrai numušė 
vaikų literatūros tiražą beveik 
ligi nulio ir jokia leidykla ne
benori rizikuoti jaunimo knygų 
leisti. O tos rūšies rankraščių 
galėtų atsirasti, jeigu tik leidė
jai pareikalautų.

Ne kartą mokytojai priekaiš
tauja, kad lietuviai rašytojai

N. Butkienė

neparašo tokių knygų, kurias 
mažieji su mielu noru imtų 
skaityti. Ne vienas lietuvis ra
šytojas gali parašyti tokių kny
gų, nuo kurių jaunimo nei su 
botagu neatginsi .tačiau dar tu
ri būti prisimenama ir vaiko 
siela. Kriminalas su užuominom 
apie meilę, kaip tai yra ameri
koniškuose leidiniuose, pajėgtų 
pririšti vaiką prie lietuviškos 
knygos. O niekada" ir seniau 
vaikai nesiveržė prie Vaižganto 
raštų, o labiau prie Kaukolės 
žalsvam čemodane. Kad būtų į- 
domu, nuotykinga ir moralu ne
bėra paprastas reikalas tokią 
knygą parašyti, bet jei atsiras
tų skaitytojų, atsirastų leidėjų 
ir tuo pačiu rašytojų. Tamulai- 
čio Svirplio muzikanto nuoty
kių pasigenda šiandien ne vie
nas jaunasis, ir Jankaus Vien- 
tautų berniukai šiandien taip 
pat puikiai eitų.

Literatūra ir didaktika

N. Butkienės neseniai pasiro
džiusioje knygoje Dvynukės, 
yra keletas apsakymėlių, besi
mokantiems dar pradžios mo
kykloje. Apsakymėliai rašyti 
rtioters autorės, rodos, turėtų 
būti daugiau vaikiški ir ne pirš
tu prikišamai didaktiški. Pa
čiam pirmam apsakymėly Du 
broliukai, autorė rodo du bro
lius, vieną gerą kitą neklauža
dą, per keturis metų laikus. Tas 
gerasis brolis visais metų lai
kais savo brolį neklaužadą pa
moko, dažnai mažai įtikimais 
atsitikimais. Autorei rūpėjo di
daktinis motyvas, ir tai labai 
puiku, bet reikia, kad jis iš-

Neįtikima ir pasakėlė Dvynu
kės. Autorė čia vaizduoja dvi 
dvynukes, kurių viena gera, o 
kita bloga ir, kadangi mokytoja 
neatskiria, tai dažnai nekaltąją 
nubaudžia kaltosios vietoj. Di
džiausias nelogiškumas yra, 
kad mokytoja, žinodama jog 
negali atskirti dvynukių, bau
džia nekaltąją seserį. Bet ko
kia pedagogė lengvai galėtų su
rasti, kuri sesuo ištikro buvo 
kalta.

Galbūt pati įdomiausia, tikrai 
vaikiška pasaka yra paskutinio
ji: Pliumpt ir įpuolė. Nors čia 
nereikalinga didaktika ją ap
sunkina, tačiau kiekviena moti
na galės nors ir su paaiškini
mais ją vaikui paskaityti, o ir 
pats vaikas tą apsakymėlį skai
tys su įdomuAu. Šiaip jau pasa- 
,kojimėliuoše visur literatūra tu
ri nusilenkti didaktikai ir tai 
jau nebeišeina į sveikatą, nei 
skaitytojui, nei literatūrai nei 
pačiai didaktikai.

Didieji ir mažieji

Žinoma, kalbant, kad vaikams 
literatūros trūksta, šią knygu
tę reikia vertinti teigiamai, ge
riau tokia negu jokios, tačiau 
sunku priversti vaikus skaityti, 
antra, jei ir perskaitys jis lie
tuviškos knygos kratysis, o tre
čia, — formuoja vaiko blogą 
skonį. Žinoma, apsakymėliais 
galės pasinaudoti motinos, ku
rios pačios paskaitę galės papa
sakoti vaikams, neš jaunosios 
motinos jau. pačios pasakų nebe. 
žino, o vaikai jų ir dabar prašo.

Rašančio vaikams — atsako
mybė didelė. Tikriausia tai su
prato ir Dvynukų autorė ir ne
retai jai pavyksta pagauti vai
kišką nuotaiką, tačiau reikia 
atminti, kad vaikiškumą sudaro 
ne malonybiniai žodž-ai, bet vai
kiškos dvasios supratimas ir pa
gavimas. Jei didiesiems gali
ma parašyti geriau ar blogiau, 
tai vaikams raštiją reikia labai 
atrinkti, nes vaikas bus atprati
namas nuo knygos.

Tenka pastebėti, kad vaikams 
yra daug sunkiau rašyti, nei su
augusiems. Čia turi būti ir vai
kiška, ir didaktiška, ir nuoty
kinga, ir, visdėlto, literatūriška. 
Tokių be šių privalumų eilėraš
čių ir pasakėlių neretai užtinka
me vaikų periodikoj. Redakto
riai turėtų gerokai. pakratyti, 
antraip prenumeratoriai nedi
dės. Ši Butkienės autorės kele- 
tos knygų vaikams, knygutė 
tenka vistiek sutikti teigiamai, 
tačiau iš žinomos vaikų autorės 
ir pedagogės galima reikalauti 
ir daugiau. Toks jau literatūros 
tikslas, to reikalauja ir vaikų 
literatūros gerovė.

Knygą išleido J. Karvelis, i- 
liustravo V. Vijeikis. Psl. 34 
Kaina nepažymėta.

▼ Vilniaus un-to aktų salėje 
buvo įteikti diplomai 592 baigu
siems un-tą auklėtiniams. Bol
ševikai skelbia šieiųet atidary
sią mokyklas — internatus 
Kaune, Klaipėdoje ir Kapsuke

hi miestą, kur vyks pasaulinis 
dailės konkursas. Tačiau visi šie 
paveikslai siunčiami kaip “So
vietų dailininkų darbai”. Taigi, 
kartojama ta pati istorija, kaip 
ir su lietuviais krepšininkais,

Juose mokysis apie 400 moki- kurie siunčiami į užsienį ginti 
nių.

▼ Okup. Lietuvoje nutarta |- 
steigti “memorialini Salcrrėjos 
Neries mužėjų”. Jis išsyk bus 
steigiamas Kaune — tose pa
čiose patalpose, kuriose yra ir 
P. Cvirkos muzėjus. Vėliau, bai
gus Kauno HES statybą ir su
tvarkius patį S. Neries namelį, 
muzėjaųsekspozicija numatoma 
perkelti {Palemoną, šiuo metu 
renkama medžiaga.

▼ Antanas Jaroševičius vie
nas iš seniausių Lietuvos daili
ninkų mirė 1956. VI. 17 po il
gos ligos. Jis yra žymiai prisi
dėjęs prie realistinės dailės ug
dymo,o ypač pedagoginio darbo 
ir lietuvių liaudies meno tyrinė-

ne savųjų tautinių spalvų, bet 
okupanto.

▼ Pagal J. Dovydaičio scena
rijų bolševik. propagandai va
ryti Lietuvos kino studija ga
mina naują filmą “Tiltas”. Fil
mą statyti pakviestas kino rė
žis. iš Leningrado V. Šreiberis, 
režisierium — J. Miltinis, daili
ninku — M. Bulaka. Filmavimo 
darbai jau pradėti. Pagrindiniai 
filmavimai bus atliekami Kau
no rajone, Prienuose, prie Ne
ries, ties Jonava ir kitur. Pats 
“Tiltas” pasirodys ekranuose 
šių metų pabaigoje. Bet ir jis 
bus perdėm persunktas bolševi
kine propaganda — vaizduoja 
“darbo žmonių kovą prieš fašis
tinius grobikus ir buržuazinius

jimo bei rinkimo. Savo kūriniais Į nacionalistus 1941—1945 m. 
yra vaizdavęs lietuviškosios J 
gamtos grožį ir nuotaikas. Iš 
darbų žymesnį “Baublys”,
“Prietema”, “Darželis”, “Pava
saris” ir kt. 1912 m. Lietuvių 
Dailės draugija buvo išleidusi 
jo surinktą ir paruoštą “Lietu
vių kryžių albumą”. Paskiausiu 
metu buvo paruošęs spaudai 
“Lietuviškosios ornamentikos 
albumą”. Viešą pareiškimą apie 
jo mirtį pasirašė,be kitų, daili
ninkai P. Aleksahdravičius, P.
Rimša, J. Šileika, A. Žmuidzina
vičius ir kt.
t Vytaute Ktovos opefa “pi

lėnai” pastatyta š. ni. liepos‘1 d. 
operi>s ir baleto teatre. Iš kitų 
Klovos darbų pažymimi jo kon
certas fortepbnui ir orkestrui, 
simfoninė poema “Jūratė ir 
Kastytis”, bet pats stambiau
sias jo kūrinys — ši 4 veiksmų 
5 paveikslų herojinė opeftu Ope
roje pasakojama apie legendinį 
liaudies dainose apdainuotą Pi
lėnų gynėją ir jų vadą Margį.
Kas taikoma kryžiuočiams, te- 
riojusiemą Lietuvos žemę, tas 
kitų gali būti pritaikinta ir da
bartiniams Lietuvos okupan
tams.

V Kauno jaunųjų dailininkų 
kūriniai buvo Maskvoje ir 
Leningrade vykusiose “visasą
junginėse jaunųjų dailininkų 
parodose”. Geriausi jų pasiųsti 
dabar į tarptautinės parodos ir 
konkursus. Į jaunųjų dailininkų 
parodą Ženevoje pasiųsta Kau
no vid. dailės mokyklos peisa- 
žisto. A. Martinaičio akvarelė 
“Peizažas”. Trylikametės K.
Kundelytės paveikslas “Paukš
čių diena” bus išstatytas vaikų 
kūrybos parodose New Yorke ir 
Philadelphijoje. Keturiolikame- 
čio L. Steponavičiaus darbas 
“Baseine” pasiųstas į Indų Del-

KRONIKA
Dr. Pranųb Bagdanavičius

šiuo metu dirba prie projekto 
— kaip pritaikinti neseniai iš
rastą mažytį mikrofoną anas- 
tezijos reikalams. Jis nori pa
siekti tikslesnės širdies kontro
lės operacijos metu, kada ligo
nis yra užmigdytas ir jo kvėpa
vimas yra palaikomas dirbtinu 
būdu iš šalies. Dr. Bagdanavi
čius dirba anastezijos departa
mente Prancūzų ligoninėje New 
Yorke.

• Jurgis Jankus, vienas iš 
pirmšujančių mūsų beletristų, 
liepos mėn. 27 d. švenčia savo 
50 m. amžiaus sukaktį. Jis yra 
gimęs Biliūnų kaime, Baisoga
los valsčiuje. Šiauliuose baigęs 
Mokytojų seminariją. > Kauno 
universitete studijavo lietuvių 
literatūrą ir pedagogiką. Per 10 
metų būdamas pradžios mokyk
los mokytojas gilėjo stebėti lie
tuviško kaimo gyvenimą. Pa
skutiniu laikotarpiu' Lietuvoje 
dirbo kaip dramaturgas Jauni
mo teatre. Savo apysakaites 
pradėjo periodikoje spausdinti 
1923 metais. Vėliau pasirodė su 
stambesniais veikalais, kaip 
“Egzaminai”, “Be krantų”, 
“Vientautų berniukas” (premi
juota apysaka jaunimui). 1948 
metais jo knyga “Naktis ant 
morų” laimėjo augščiausią pre
miją tremtyje. Vėliau iš spau-

RADIO PROGRAMA
RKdto Programa 1B stotie* 

rtBMS, 1OD0 KU. sekmadieniais lt— 
12:10 vai. per pietus: liet. muzika 
datnoe, tr MardUtRs Pasaka. Btsntr 
reikalai* Kreiptis | Steponu Mfnkų 
Baltic Flortsts, GAltų lr Dovanų'Krau
tuvo, . SOI E. Broadway. So. Boston 
AT. Mas*. Tel. So. »-#<«». Ten pat 
šaunama laik. „Draugu“.

• Lietuvos Žemėlapis jau išė
jo iš spaudos ir siuntinėjamas 

plauktų literatūriškai ir nuosek- -užsisakiusiems.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MOŠŲ TAUPYTOJAMS

knyga — 
Matatutis”.

dos išėjo “Pirmasis rūpestis”, 
“Paklydę paukščiai”. Premijos 
susilaukė "Namas geroj gat
vėj”. Naujausioji
“Senas kareivis
Jurgio Jankaus veikalai pasižy
mi didele intryga (pvz. jo "Vel
nio bala” net vokiečių dėmesį 
yra patraukusi), juose spren
džiamos socialinės ir psichologi
nės problemos, veikalai turtingi 
vaizdais ir dialogais; Jankus 
gražiai sugeba vaikščioti žmo
gaus psichologiniais labirintais, 
vaizduoti jų sielose vykstančias 
kovas tarp medžiaginių rūpes
čių ir principų. Šiuo metu mūsų 
rašytojas gyvena Rochestery, 
N. Y.

• Dr. K. Clrtautas išvyko Eu
ropon moksliniais tikslais. Nuo 
1950 m. buvo vaizduojantis pro
fesorius šiose kolegijose: King’s 
College, College Misericordia, 
Newton College ir Harvard Uni
versitete. Per tą laiką parašė 
šias knygas: “Skausmo perga
lė”, “Classical Studies in Colle
ge Educatioh”, ir “The Refu- 
gee” (spaudoje).

Geriausi žmonijos mokytojai 
buvo ir tebėra: vargas, pavyz
dys ir meilė. — Luduig Jahn

AR VERTA?
12.00 J metua, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mfigink NEW ERA — per 
*0 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite 12.00 ui 8 oz. bonkų.

F. BITAUTAS
302 S. Teari St., Denver, Colorado

niiiiiniuiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiii
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alur ir vynas 

Gera maudymuisi vieta
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STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

• /

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3833 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame (Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais Iki 8 vai. vakaro.

Ir paveldimos ligos 
išgydomos

Daugelis paveldimų ligų yra 
sėkmingai pagydomos. Pvz. a- 
nemija gerai gydoma vitaminu 
B-12. Cukrinė — insulinu. Ope
racijos keliu išgydomos kaiku- 
rios paveldėtos kaulų ligos. Pa
veldimoj alergijoj, bronchų ast
moj, šienligėje, egzemoje gali

ma gydyti ligos reiškinius, bet 
palinkimas į tas ligas — pasi
lieka. Apie tai praneša dr. B. 
M. Asehner, žurnale “Eugenics
Quarterly.”

Net ir vaikui geriau, kai pats 
vaikas verkia, o ne tėvas.

— A. M. YVe'.sz

' Siuntiniai į Lietuvę ir Rusiję
per didžiausią Amerikos kontinente bendrovę

J KAMIENSKL
*JARIQUE TRADIHG C0. <

CENTRINĖ RAŠTINĖ:

Toronto, Ont. Canada 835 Queen St. W..........Tel. EM 4-4025

SKYRIAI JAV:
New York City, N. Y. ,306- E. 9tli St...................... Tel. GR 3-3470
Pittsburgh, Pa. 2013 E. Carson St....................... Tel. HU 1-5759
Minneapolis, Minn. 44 E. Hcnnepin Ave............ Tel. FE 6-2330
Buffalo, N. Y. 1162 Broadway .............................. Tel. FI 1272
Newark, N. J. 102 — 16th Ave. ........................... Tel. BI 2-6816
Philadelphia, Pa. 725 W. Girard Ave.  ..........  Tel. St. 7-1422
Cleveland, Ohio 1029 Fairfield Ave....................... Tel. C1I 1-5547
Chicago, IU., 2314 W. Chicago Ave....................... Tel. BR 8-6780
ir dar 10 kitų miestų Kanadoje ir JAV.
Pilnai garantuojamas kiekvienas siuntinys.
Pristatoma į dvi savaite®.

Jūsų giminės Europoje gaus siuntinį be jokio primokėjimo. 

DIDŽIAUSIA BENDROVĖ DĖLTO KAD GERIAUSIĄ!

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

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 — 100%

Naujas arba Vartotas
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.

liai iš veiksmo eigos. Nekalbant 
jau apie aiškius pamokymus, 
apsakymėliuose pilna nevaikiš
kų sakinių. Pvz. apsakymėlyje 
Du broliukai, po visų nelaimių 
neklaužada brolis gerajam bro
liui, norėdamas rimtai pasitai
syti, pasako: “Vytuk, tu esi 
šaunus vyras. Dovanok man, aš 
daugiau tau nepavydėsru ir ne
skriausiu. Mes dabar visada kar 
tu žaisime ir dirbsime”. .Taip 
pasako brolis broliui, kurie vi
sada kartu žaidė po atsitikusių 
nelaimių per keturis metų lai
kus. Nelabai pavykę ir Birutės 
vaišės, kur mergaitės kepė tik
rus ir molinius pyragus. Čia jau 
ir didaktika sušlubuoja. Kiek 
gereleshė pasakaitė apie šuniu
ką Reksį. Ji ir vaikiškesnė ir 
patrauklesnė ir didaktika iš
plaukianti iš veiksmo, nors te
matika yra daug kartų girdė
ta. Stipria pasakaitė ir Aušrytė. 
Mergaitė, nuprausdama lėlę, ją 
Sugadino ir nutarė, kad ji mirė. 
Pati pasakaitė baigiama labai 
jau nevaikišku sakiniu: “Lėlytė

Devyniomis spalvomis jame 
atvaizduota Lietuvos žemė: 
augštumos, kalnai, lygumos, že
mumos, ežerai, upės, upeliai, ke
liai. Jame rasi visus Lietuvos 
miestus, , miestelius, bažnytkai
mius, buvusias ir tikimas sie
nas su kaimynais.

Prie žemėlapio pridėta atski
ra knygelė — vardynas su že
mėlapio paaiškinimais ir 7000 
vietovardžių.

Žemėlapis išleistas dviejų for
mų: sulankstomas, knygejės pa
vidalo, $3.50, ir sieninis, spe
cialaus popierio, suvyniotas . 
vamzdelį, $4.50.

Enciklopedijos prenumerato
riai, kurie šį žemėlapį užsisakė, 
gatig tiesiai iš Liet. ehcikldpe- 
dljos administracijos. Kiti su 
užsakymais gali kreiptis t pačią 
Liet. enciklopedijos administra
ciją. 265 C str., So Boston 27, 
Mass., pas L. enciklopedijog pla
tintojus (Chieagoje; Domas Ve
lička, 7.838 So. Green str., Chi
cago 20, III., tel.: Vincennes 
6-7624) lr “Drauge”.

riti nuošimčiu mokėsime už taupymo indėlius 
(savings accOUnts) pradedant Liepos 1 d., 
1956 m.

VISI InMIMI iki 210,000.00 apdtau.tl Ftdaral D«- 
posifs Insurance Corparalion.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road

Chicaga 0, lllimit ' Tal.i Virginia T - 6430

N A tr JAS 
1956

CHRYSLER

NAUJAS
1956

PLYMOUTH

*2,495 *1,495
Daugybė garantuotų visų Hdlrbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR'

4030 Archer Ave., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

Z



o

9 * 

\

DTENRASTTS DRAUGAS. CHICAGO. TLLTNOTS šeštadienis, liepos 21, 1956

Valandėlė su James Mason
JUOZAS KARIBUTAS, Los Angeles ,

20th Century - Fox Studio ką 
tik baigė sukti vieną filmą, var-1 
du “One In A Million“. Tame 
filme James Mason vaidina pa
grindini mokytojo vaidmenį. 
Filmas bus vienas iš rimtesnių 
ir gvildens labai aktualias mo
kyklines problemas. Mason ta
me filme turi ne tik pagrindinį 
vaidmenį, bet ir režisūrą turė
jo išnešti ant savo pečių. Kada 
sukant filmą teko būti studijo
je, Mason perkrautas darbu ne
galėjo rasti laiko ir pasikalbėti, 
nors buvo žadėjęs. Lyg tą iš
pirkti norėdamas, šį pasikalbė
jimą jis man davė privačiai, 
kas yra labai retas dalykas.

Praslinkus porai savaičių, te
lefonu buvau iškviestas pas tą

James Mason ir J. Kaributas

garsų ir popularų aktorių ir re- 
žisorių. Be to, jis taip pat yra 
ir kelių didelių organizacijų 
veikėjas ir rašytojas. Mason 
priima tik didžiųjų dienraščių 
reporterius.

Kada palydovas privedė prie 
jo durų, stambios auksinės 
raidės ' nusakė jo skambų var
dą bei titulą, o aplinka buvo 
prabangos supama. Prasivėrė 
durys ir mus pasitiko pats Ma
son. Jis džentelmeniškai įprašė 
į vidų. Apsidairius, krito į akį 
didžiuliai meno kūriniai — pa
veikslai ir didžiulė biblioteka. 
Pradėjus apžiūrėti, jis išėmė 
keletą savo raštų ir trumpai su
pažindino su jais.

Angliško išsilavinimo vyras
Stebėjau tą darbštų angliško 

išsilavinimo vyrą, jo malonų ir 
labai rezervuotai atsargų elgesą, 
didelį džentelmeniškumą ir ma
čiau, koks didelis, milžiniškai 
didelis skirtumas tarpe anglų 
aktoriaus ir amerikiečio. Man 
jis priminė anglų didikus, lor
dus, bet tik trūko jame to šal
tumo ir išdidumo. Jo išsilavini
mas nenuduotas, nedirbtinis 
mandagumas ir taktas darė jį 
nepabostamai įdomų.

Pradžioje kalbėjomės apie 
Lietuvą. Jis mandagiai, labai at
sargiai, lyg bijodamas ką nema

lonaus priminti, šio bei to teira
vosi. Pasisakė Lietuvą, žinąs 
kaip garbingą ir garsią istorine 
praeitimi. Ta proga iškėliau žur 
nalus, kurie, leidžiami anglų 
kalba, bylojo apie Lietuvą, jos 
papročius, bei gražius tautinius 
rūbus ir meną. Tai: Viltis, Li
tuanus, Lietuvių Dienos.

Jis visus vartė, domėjosi ir 
klausinėjo, o fotografas vikriai 
spėjo gaudyti momentus ir už
fiksuoti. Kalbėjo jis, kad bū
tų jam įdomu gauti ir kitus tų 
laikraščių numerius. “Gal man 
kils naujų idėių ir temų“ —! 
sakė jis. Vartydamas “Lietu
vių Dienas’’ nustebi ten radęs 
dailininką Rukštelę darantį an
glų karalienės Elzbietos portre
tą. Gėrėjosi mūsų tautiniais rū
bais ir kitais mūsų tautinio me
no kūriniais. Kiek ilgėliau su
stojo ties lietuvių literatūra ir 
teatru. Jam teko aiškinti apie 
mūsų operą, baletą, dramą, ku
rie visi tilpo po vienu stogu.

Kada buvų paduota kava, 
Mason paprašė fotografą mus 
palikti. Paprašiau atsakyti į po
rą klausimų:

— Kiek man yra žinoma, 
tamsta esate anglas. Dirbęs 
anglų filmuose net 14 metų ir 
vaidinęs bei režisavęs per tą 
laiką net per trisdešimt įvairių 
veikalų, kad koks skirtumas 
tarpe tų dviejų kraštų filmų ir 
kam Hollywoodas išleidžia tiek 
daug jaunimui žalingų filmų?

— Manyčiau, kad geriausius 
filmus išleidžia anglų studijos. 
Toliau seka prancūzų, o tik 
trečiąją vietą skiriu Hollywoo- 
dui. Ne dėl to, kad esu anglas, 
— šypsodamas pridėjo, — ne, 
bet anglai, daugiau žiūri į idė
jines formas ir jieško vis nau
jų kelių į grožį ir idealus, bet 
ir tai jei imtumėm jieškoti, tai 
pačių gerųjų—tik keletas. Hol- 
lywoode viskas* rišama su “biz
niu“. Iš kur numatoma pada
ryti daugiau pinigo, ten ir 
krypstama.

— Kokius filmus Iš 1955 me
tų laikote žalingiausiais jauna
jai kartai?

— Blogiausiu filmu tenka lai
kyti tai “Džiunglės prie juodo
sios lentos“.

Jame vaizduojamas toks 
“džiungliškas“ gyvenimas, kad 
jaunimui prisižiūrėjus ir pa
tiems ateina noras taip “džiun
gliškai“ pabandyti. Nevienoje 
mokykloje tas jau ir buvo. Ži
noma, yra jame ir geros įdėjos, 
bet jaunimas to nepastebi, o

jam aiškus nuostolis tada, kada 
blogis išplaukia, kaip alyva į tą 
skaidrųjį vandenį, sutepdamas 
jo veidą.

— Kaip manote, ąr yra gali
mybė išleisti lietuviškais papro
čiais bei Lietuvą ir jos garsiąją 
praeitį paminintig filmas?

— Šiandien sunku būtų j tai 
ką atsakyti. O jei atsakyti, tai 
Dar tais pačiais metais jam 
reikėtų gauti daug medžiagos, 
apie Lietuvą parašyti specialų 
veikalą, o dar prie to jums rei
kėtų surasti ir gęrų draugų, ku
rie tą reikalą padėtų išjudinti.

— Ar tamsta manote, kad tu 
suminėtų kelių jieškojimaa ne
būtų be pasękų?

— Ką nors tikro būtų sunku 
pasakyti, bet manau, kad ne. 
Žinokit kad viskas labai sun
kiai atsiekiama, o ypatingai ma- 
,žos tautos žmonėms.

Nuo čia nukrypom prie tarp
tautinės padėties, praeities ka
ro. Jis suminėjo ir iš savo pra
eities-— apie mokslo metą, bei 
kelio vingius į teatro augštu- 
mas, sunkumus, ir pagaliau lai
mėjimus.

Truputis jo biografijos
James Mason yra gimęsAngli- 

joje, Huddersfielde. Baigęs gim
naziją studijavo architektūrą 
Cambridge universitete, kur ga
vo menų bakalaureato laipsnį 
1931 m. Jis visada labai domė
josi teatru, tad po pirmojo sce
nos bandymo buvo užangažuo- 
tas į anglų filmus, su Noel Co- 
ward Co. 1933 metais jis turė
jo debiutą* filme — “Glorious 
Gallows”. Vėliau, 1935, m., jis 
turėjo net mesti savo architek
tūros profesiją ir jau vaidino 
trejetą filmų: “Troubled Wa- 
ters”, “Late Extra” ir “Twice 
Branded”. Pasiekęs aktoriaus 
viršūnes, jis buvo skirtas reži- 
sorium ir pirmasis jo režisuotas 
filmas buvo “Pride and Prejudi- 
ce“ gerai įvertintas ir užtikrin
tas jo, kaip režisoriaus tolimes
nis pasisekimas toje • srityje, 
teko surežisuoti kiti filmai, kaip 
tai “The Road to Rome“, “A 
Man Who Has Nothing” ir

“Parneli”. 1945 m. jis parašė 
ir ekranui pritaikė veikalą “I 
Met A Murderer” ir 1948 m. jis 
pirmą kartą pasiekė Hollywoo- 
dą, kur MGM studija su juo bu
vo sudariusi kontraktą ir jo pir
masis filmas, kuriame teko vai
dinti, buvo “Madame Bavary“.

30 filmų Anglijoj,
20 — Hollywocde

Taigi Anglijoje liko jo darbo 
nemaži vaisiai — net 30 įvairių 

[filmų. Dąbar, pradėjęs naują 
gyvenimą Hollywoode, kaip ak

torius ir kaip režisorius, baigia 
sukti per dvidešimt filmų. Tar
pe jų tenka suminėti: "Julius 

j Caesar”, “A Star Is Born“ 
i “Prince Valiant”, “Forever 
Darling” ir paskutinis, “One In 

*A Milion”.
! Vedęs garsią anglijos filmų 
aktorę Pamela Kallino ir augi
na sūnų su dukrele gražioje Be- 
verly Hills rezidencijoje. Pilnas 
gražių naujų sumanymų ir pla
nų ateičiai, šis anglų džentel
menas išlydėjo mane linkėda
mas geriausios kloties lietu
viams, kurie jį nustebino savo 
organizuotumu, kultūringa spau 
da, ir visur su drąsa pabrėžda
mi lietuviškąjį meną bei tautinį 
apdarą, kuriuo tikrai galima di
džiuotis.

Naujausios bombos
Šiuo metu išrastos tokios sti

prios atominės bombos, kad jos 
yra 3,000 kartų galingesnės, 
kaip numestoji ant Hiroshimos. 
Jų galingumas siekia 60 me
gatonų. Megatonas yra lygus 
milionui tonų dinamito. Viena 
tokia bomba, parinktoje vietoje 
susprogdinta, sunaikintų visas 
D. Britanijos salas.

KRONIKA
• Muk. Juozas Bertulis Los

Angeles mieste per lietuvių ra
dijo valandėlę papasakojo apie 
Dainų šventę Chicagoje. Pažy
mėjo, kad ruošti platesnio mas
to Dainų šventę ryžosi Vargo
nininko sąjunga. Šventė sutrau
kė itin daug žmonių, kas tar
pais sunkino dirigentų pąstan- 
gas, nes neįmanoma buvo palai
kyti absoliučią tylą. Chorai 
skambėję nuostabiai gerai, ne
žiūrint plataus išsidėstymo sce
noje; nesklandumų kaip ir ne
buvo. Sunkioji daina B. Budriū- 

• no "O Nemune” išėjo taip sklan 
džiai, kad reikėjo pakartoti. 
Dainų efektą sustiprino dūdų 
orkestras. Choristų tarena bu- 

{ vo gera. Dainų šventės laimėji
mus komp. J. Bertulis taip api
būdina: 1. Bendras lietuvių su
siartinimas, 2. Užmegzti glau-1 
dėsni ryšiai tarp chorvedžių ir 
choristų, 3. Eilė organizacijų ta 
pat proga padarė savo suva

žiavimus, 4. Parodėme mūsų 
kultūrinį lygį masiniu pasireiš
kimu, 5. Amerikai buvo pavaiz
duoti naujųjų jos vaikų tikras 
veidas, 6. Kompozitoriai paste
bėjo, kokio stiliaus dainos miš
riam chorui geriau tinka, 7. 
JAV laikraščiai plačiau prabilo 
apie lietuvius, 8. Lietuviai paro
dė savo organizuotumą, tvar
kingumą, 9. Dainų šventės ko
mitetas, paskirdamas dvi pre
mijas, paskatino kompozitorius 
duoti naujų dainų, 10. Senieji 
emigrantai lietuviai sustiprino 
savo dvasią.

Žmones ir žmoniškus dalykus 
reikia pažinti, kad juos mylėtu
me; Dievą ir dieviškus dalykus 
reikia pamilti, kad juos pažintu
me. — Blaise Pascal
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LITHUANIAN RECIPES

Bariuko JUZE DAUŽVARDEENB

ARTHIUTIS & RHF.VMATIRM
Nauji vaistai skaudantienis raume

nims, suRtyrusiems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusiu, sustyrų- 
sLij. bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų .kojų pirštų arba sprando rau
menų ir sąnarių skaudėjimų. Varto
kite naujus AMERPOL vaistus. Tab
letės $1.50, inostis 79c. Viskas tik už 
$2.29, |tns jūsų valsUnlnka.

Dėmesio, namų savininkai!
Apskaičiavimai visokių rūšių gazo 

lr alyvos “eonversion” darbams.
Centriniu apšild. pataisymai ir iš

valymai.
Visokių rūšių stokerlų aptarna- 

vimasu Nemokamai apskalčduojanie.
GLadstone 5-3515

PADEKIME ARTIMIESIEMS

LIETUVOJE IR SIBIRE
Siunčiame į Lietuvą, SSSR 

teritorijas ir visą Europą pilnai 
apmokėtus angliškų medžiagų, 
avalinės, maisto ir vaistų užsa
kymus, parinktus iš katalogų,
; taip pat išsiunčiame ir įkainuo
jama vietoje siuntėjo supakuo
tus siuntinius. LABAI PIGUS 
pas mus užsakomi vaistai. 60 
gm. streptomycino, lOOcc peni
cilino ir 500 tablečių serpacil 
tik $30.75 siunčiant expresu iš 
Anglijos. Lietuviškas ir sąži
ningas patarnavimas.

Dirbame 6 d.: 9—6 Y£l.

PATRIA GIFT PARCEL CO. 
3741 W. 26th Street, 

Chicago 23, IU.
Tel. CRawford 7-2126

Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas 

★ I
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arklvya 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusL Kalnu >1.50. Gaunama

“ORIUGE” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

ATREMONTUOKIT ir PAGRA
ŽINK IT SAVO NAMUS DABAR! 

jCongo Wall plastic eoated sienų
apmušalai, pėda................... 39c.
Tilemaster, topic tile Kvdrat. 
pėda ..................................... 29c.

Dažai — Sienų popieriai — 
Grindys & Sienų tile ,

TED STANKIEWICZ
2458-60 W. 47th St., FR 6-3294 
Kreipkitės į mumis dėl eksper- 
tiškos instaliacijos, apskaičiavi

mai, nemokamai.

C & G. TVCKPOINTING 
Local 52 — A.F.L.

Tuckpainting — Wtndow cauiking 
muro percementavimas — Langų ki- 
tavlmas žiemai.

Atliekame jvalrius dūmtraukio dar 
bus. Visas darbas garantuotas. Ne
mokamai apskaičiuojame. Pilnai ap- 
sidraudę.

3845 W. 78th Plaee 
Ll'(llow 5-0099 — I,»JdlOw 5-2279

GEORGE CHUCK

Jr

“ČIA NUOMONIŲ SKIRTUMO NĖR!

Viso- partijos sutinka- 
Dlstrlct Sav ings yra ėd
riausia vieta* taupyti.

...» irs-s-

josepm M Mozės,j,

Kiekviena Sąskaita Apdrausta!

Diuma savincj

and LOAN ASSOCIATION
3430 SOUTH HALSTED ST 

CllM.14* 4-9104

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenė. kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo lr televizijos stotis, surinko pa
čius Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus lr DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

2384 So. Oakley Avenue,

CHICAGO 8. ILL.
'iiiniiiiiiiiniiiiiiiiimiiimimiiiiiiiimih

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

maisto produktus.. Senuš 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
4102 Archer Avė. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo plrmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
Tėvų Marijonų Kongregacija. a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC. atgaivinta, kviečia 
paa eave kandidatus J kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe: 
Dievui leidžiant Jie darbuosis lr Lietuvoje; 
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia mlsljaa Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokttėn po Panelė* švenčiausios vėliava; 
stokite J Tėvų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite no vielų vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laišką siųskite šemlau paduotu 
adreso.

Mflb

BB NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia paa save kandidatus | brolius, kurie 

dirbtų {vairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami moką kokj amatą. Norintiems 
pramokti, kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimą Ir sveikatą Dievui Ir Panelei šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju; 
pažymėkite amžių, sveikatos stovi Ir užbaigtus mokslus.

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

J. BREIYE A SON CONST. C0
1442 So. 48th Ct. Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir. garažus. Atliekame visokių trobesių ir 
pntnljuj įvairius remonto darbus, skubiai, gerai ir pigiai.

laukite: Tel. DA 6-2793 nuo 9 vai. ryto, iki 7 vai. vakaro. 
Tel. OL 2-5121 nuo 6 vai. vakaro iki 11 vai. vakaro.

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street
Chicago 9, UI.

Telef: LAfsyette S-8086
Gamina Juostas, takelius, juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo lr kitų 
progų dovanoms.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

i i i S.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

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

OUR 10TH YEAR — 
THOUSANDS SATISFIED 

CUSTOMERS
' EX PRESS GIFT-PARCELS

Fa&ter Service Anywhere
Wp guarantec, that pareels are shipped out in 4 days. 

Medicines delivered by Air Mail in 8 days.
Also duty free Gift-Parcels to West and East Germany, Poland, 

Hungary and Jugoslavija.
L0W DUTY Pareels to Czechoslovakia.

Ask for our price list D.-C

GRAMERCY SHIPPING COMPANY 
777 Lexington Avė., New York 21, N. Y.

betw. 60.-61. str. — Tel. TE 8-5462-5463
J

K. GASIOAS M(™cbV
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nno 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 COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANY

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE PIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S PUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO, 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & 8URETY COMPANY

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CEntrai 6-5206

GEORGE’S WATER SKI RESORT

J?

• ScentSkas Damboo Baras • Irkliniai laiveliai
• Skl pamokos • Piknikams stalai • Plaukimas
• Smėlėtas pliažas • Motorlaiviais pasivažinė
jimas. Suaugusiems $1.00 — Valkams — $1.50

37 W. GRANT AVĖ . FOX LAKE, ILL,
Kaip nuvažiuoti: Važiuokite U.S. route 12 J piet
vakarius. iki Fox Lake miestelio šviesos, tada 
pasukite | kalrp du blokus. Apie 50 mylių nuo 
Chicagos “loop”.
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KAS KALTAS?
A. GIEDRIUS, Vokietija

Dar visa didelė pusė valandos kėtis su anais trimis. Paskui ir 
buvo likę, iki kol turėjo išeit! tie susėda j pirmuosius suolus.
autobusas iš Šiaulių į Tauragę, 
o jau vienas keleivis prisistatė. 
Tai buvo septyniasdešimt kele- 
rių metų senutė su mažyčiu pa
dėvėtu lagaminėliu rankoje.

— Laba diena, — pasveikino 
ji šoferį, stovintį prie autobu
so cigarete rankoje.

— Sveika, mamute, — atsa
kė šoferis.

— Poneli, — kreipėsi ji vėl į 
vyriškį, — aš noriu nuvažiuoti 
į Kelmę...

— Pataikei, mamute. Tik 
dar reikės palaukti.

— Palauksiu, vaikeli. Laiko 
turiu.

— Tai prašau sėstis.
Šoferis paėmė jos lagaminėlį 

ir pradėjo jai įlipti.
— Kur nori sėstis, mamute? 

Pirm galyje geriau.

Bet vienas neiškentęs dar išli
pa iš mašinos ir sako šoferiui:

— Pon Šilaiti, kur tą numirė
lį veži?

— Aš jokio numirėlio neve- 
žu.

— Nu, ar aš nematau! Visi 
mato.

— Kr mato?
•— Ten grabas.
— Grabas.
— Ar ten nėra numirėlio?
— Nėra.
Žydas nusiramino, įlipo į ma

šiną ir atsisėdo.
Tam pridurmui ateina žino

mas Kelmės dabita, įlipa į vidų 
ir ištiesia kaklą. Bet pasižiūrė
jęs į senutę, drąsiai atsisėda 
į trečiąjį suolą.

Tam spėjus prisėsti, įeina du 
jauni vyrai ir žengia pro visus

Dariaus-Girėno Lituanica, 1933 m. sudužusi Soldino miškuose

Konduktorius išgirdo erzalą do.

— Kur jau čia man pirmga-1 tolyn. Šeši žydai nuleidžia juo-
lyje, vaikeli... Eisiu į pasturga
li-

Kelis žingsnius paėjus, pa
matė gale grabą.

— Tai čia jau vieną į amži- 
naatiį kraustysi? — pasakė ji,

— Ar bijai, mamute? — pa
klausė šoferis.

— Ko man bijoti, vaikeli! 
Daug jų savo amžely esu ma
čiusi. Viena prie nabašninko per 
naktis budėjus...

— Čia budėti nereikia.
Šoferis padėjo augštai laga

minėlį ir išėjo. Senutė dar kar
tą pasižiūrėjo į grabą ir atsi
sėdo į paskutinį suolą. Atsisė
dus persižegnojo ir trumpai pa
simeldė.

Po valandėlės ateina trys žy
dai.

— Į Tauragę?.. — klausia 
šoferio.
x— Į Tauragę. Antai parašyta,

— parodė jis į viršų.
Žydai sulipo į vidų ir vėl tuo

jau išsiskubino atgal.
— Pon šofer, kas ten gale?

— klausia jie susirūpinę. »
— Kokiam gale?
— Autobuso gale
— Argi jūs nematėte?
— Matėm: grabas.
— Taigi grabas.
— Ar ten nėra numirėlio?
— Nėra.
Žydai vėl sulipo į autobusą ir 

susėdo į pirmąsias vietas. Bet 
sėdi skersi ir niekdėle pasižiūri 
į grabą ir senutę.

Ateina dar trys žydai iš 
Skaudvilės, sulipa į vidų ir 
staptelėję pradeda irzliai šne-

du akimis ir kumši vienas ki 
tą.

Vyrai sveikinasi su senute:
— Laba diena, motin.
— Sveiki, sveiki, vyreliai.
— Ar tai tą nabašninką čia 

saugai, gale atsisėdus?
Senutė susijuokia ir sako:
— Saugau, saugau, vyreliai. 

Kas gi daugiau pasaugos, kad 
ne sena moterėlė!

— O štai ir mudu prisidėsi- 
va. Visiems bus linksmiau.

Ir juodu susėdo šalia į kitą 
suolą.

Tuo tarpu grabe subrazdėjo, 
dangtis prasivėrė, po dangčiu 
garsiai nusižiovavo.

Senutė nustebusi pasižiūrėjo, 
bet pasiliko sėdėti. Du vyrai 
kilstelėjo nuo suolo ir vėl pri
sėdo. O Kelmės dabita ir visi 
žydai per vienas kitą puolė 
lauk pro duris.

Senutė šypsojosi. Du vyrai 
pašėlo juoktis.

Iš grabo išlindo autobuso 
konduktorius.

— Gerai pramigau, — pasi
sakė jis. — Patogiausia vieta...

— Kad tave šunes! — tarė 
vienas vyriškis. — Tu pats iš 
grabo lendi, o antai kitus iš 
svieto varai. (Jis parodė į prie
kį). Visa kupeta pro duris gal
vatrūkčiais išsivertė.

už durų ir nusiskubino. O ten 
rado liūdną vaizdą: vienas tau
ragiškis susikruvinęs kaktą, 
vienas skaudviliškis lūžęs ran
ką, o Kelmės dabita kiaurai pra- 
sidrėskęs visą kelią. Visi ba
rasi su šoferiu, o vienas bėga 
pasišaukti greitosios pagelbos...

Po trijų savaičių šoferis ir( iįo? 
konduktorius 'gauna stot į teis- _
mą.

Teisėjas kreipias į kondukto
rių:

— Kodėl tamsta toki žiaurų 
būdą pasirinkai gąsdinti kelei
vius? Nepritinka..:

Konduktorius atsako:
— Pone teisėjau, aš jų ne

gąsdinau. Aš buvau pavargęs, 
o laiko iki išvažiavimo turėjau 
daug. Autobuso suolai trumpi, j 
o čia buvo tasai erdvus grabas, | 
tai aš atsiguliau, pasidariau 
plyšelį, užsivožiau nuo musių 
ir užmigau. Ką gi aš kaltas, 
kad jie išsigando! Senutė ir du 
jauni vyrai čia pat neišsigan-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
Telef. KEpublic 7-6mi3

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas tar pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
R t i t o v a i

4919 So. Paulina St
PRospect 6-7960

niimiliiiiiiiiililliiiiiilliliininiiiiMiMiiin I

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

baterijos ir automobiliams dalyB. Fi res tone padangos.
1934 Wesl 59th Street Tel. GRovehill 6-913S

M. CESAS, patyręs auto specialistas

| palydovę, ir pamokė du jaunus I Kad išmoktume mylėti, mes Jeigu mes nebūtume bendro- 
vyrus suvaidinti atitinkamą 'privalome mokėti matyti. Vienas! jo Tėvo-Dievo vaikai, mestebū- 

draugas karte man pasakė: “Aš, tume tik neteisėtų vaikų rasė. 
gyvenau prie sesers dvidešimt!
metų ir ją pamačiau tik tą aki
mirką, kai mirė mŪ3ų motina".

kalbą. Prašau poną teisėją at- 
kre'pti į tai savo dėmesį}.

— Ar galima tai įrodyti ? — 
paklausė teisėjas.

— Galima, — atsakė advoka
tas: — du vyrai ties grabu 
juokėsi, kai priekyje žmonės, 
išgąsčio paaguti, puolė- į nelai
mę.

— Maurioe Maeterlinck

Mes, modern eji europiečiai, 
esame tiek daug užimti savo

Atsiprašau, - ątolUepe, vciklmUi kad visai

— Fu’ton Sheen

Et Eit.M, !SEKVIt'E

GITO V. STRANJ4KY, Sr.
OTTO V. STRANSKY, Jr.

SlnuLsky Iakkituvių 
koplyčių

Didele ulr-conditloncd 
koplyčių

“The Original Stransky 
Establishment”

5112 S. WEŠTERN AVE. 
PRospect 6-4758

Teisėjas kreipias į šoferį:
*

— Kodėl tamsta neperspėjai 
keleivių, kad grabe žmogus?

Šoferis atsako:
— Pone teisėjau, aš visai ne

mačiau, kada jis atsigulė.
— Bet tamsta sakei 

viams, kad grabe nėra numirė-

Taip, sakiau. Aš žinojau,

vicnas iš vyrų. — Mudviem taip 
pat per pakinkius šiurpuliai nu
bėgo, kai išgirdova grabe su
bruzdėjus. Bet čia pat ir pa
žįstamą konduktorių pamat'ėva 
išlendant, tai pradėjova juok
tis. Ir ponas advokatas būtų 
susijuokęs.

Teisėjas po valandėlės paskel
bė sprendimą :

Šoferio ir konduktoriaus kal
tė neįrodyta.

mažai arba ir neikiek neberan
dame laiko domėtis savo dvasi
nės ateities klausimu.

— NobeVo laureatas Albert

Dė" visko, kuo aš esu ir kuo 
kelei- buvau, esu dėkingas savo mo

tinai. Ji išmokė mane savo prin
cipų ir įkvėpė įprotį dirbti.

kad grabas tuščias.
Nukentėjusiųjų advokatas 

prašo žodžio:
— Šoferis turėjo žinoti, kas 

grabe. Bet jis tyčia dar sustip
rino gąsdinimą, pasodinęs prie 
grabo senutę, neva budėtoją

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
i turu naują uideų sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

i . .
M WGE8 stoties — Banga 1480 

NUO PIKMAD. IKI PENKTAD 
8:46 lkl 9:80 vai. ryte 

SESTAD. 8:80 lkl 9:80 ryte 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 

SEJBLAD. ?:30—»:30 V. X- ti stotie* 
WOPA — 1480 kil.'

Thlcago 29, Jl. HEmlock 4*2419
7121 8o. ROCKWELL ST.

\

— Napoleonas * r- ui * k a

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
- SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335
|

NUO UŽSISENEJUSfŲ 
SKAUDANČIŲ ZAIZDŲ

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų., uždėkite 
LEGITLO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgf pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
918. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšimą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiflstančios, suskilusios odos dedir- 
•vlnių, odos lžbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jl yra gera gyduolė nuo lA 
vlršlnlų odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
Ct., |1.26, lr 88.60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cago] ir apylinkėse—
Mllwaukee, W’sc.,Qa 
ry. Ind.lr Detrolt, Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo
ney ordsr )

, . « -> o t
LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St Chicago 84, HL

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 80. Westers Ava. Air Conditloned koplyKs 
REpablte 7-8600 — 7-8601 Automobiliams virta

Ttema, karte gyvena kitose mieste dalyse; gauešsM 
koplyčią arčiau Jflsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
> LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehiJI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2109

SKIP’S lELFSERVICE

Sukaktuviniu MetųDovanos Taupyt oj ams

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

'■•'’vrc-R ar- -wnvi»

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės j senąją $50.00 ar 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės laktą su termometru 
arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir parankų 
plastikinį arba nailoninį sbopping bftg (krepšį pirkiniams).

3. Kas padės $500.00 ar daugian, tai gaus saugią dėžę doku
mentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION Į

2555 Wast 471h Street LAiiystls 3-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkienrics, Bekr. br advokatas

Mokame aukštu* dividendus. Keštuojame čekius. Parduodame 
ir lAperkame valstybės bonus. Taupytojoms patarncvtmal veltui, i 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ftlANIMEN. APDRAUSTA IKI $10,000

DARBO VALANDOS: plrmad. ir ketv. nuo 9 iki S vai. vak ; 
antradieni ir penktadieni nuo 9 lkl 6; trečiadieni uždaryta, ( 
o šeštadieniai* nuo 9 valandos lkl vidudienio.

\

LIEPOS MĖNESIO 19, 20, IR 21 DIENOM

LANG’S 8 yr. old imported Scotch WIiis-

$4.59bey .................................................................. Fifth

J. W. I)ANT 100 BONDED WHISKEV. . Fifth $3-39
VODKA, 80 Proof Fifth $2-59

GRAIN ALCOIIOL. 190 Proof
V.S.P. Fifth.. $4..89

C1NZANO VERMOUTH
Swect or Dry Fifth $1.39

IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.29

ASSORTED importai wincs ................... Fifth $1.19
METANA importęd 5 star brandy ......... Fifth $5-39
BOOTH’S high & dry Gin .......................... Fifth $3-19

HEINEKENS importai Betų- casc of 24 
beatles ..........................................................

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patams- Mes turime koplyčias
I rimas dieną ir nak- OT visose Chicagos lr
( tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

, mus. uojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Rd., Riverside, IU. Tek OLympic 2-5245

T

Casc $7.25

3¥J

TELEVIZIJA • RADIJAS
III-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV <& RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tek Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
1082Į S. MICHIGAN AVE. Tek COmmodore 4-2228

JURGIS F.
8319 8. LĘTUANICA AVE.

RUDMIN
Tek Y Arda 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, Hl. Tel. OLympic 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1643 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET BEpobUe 7-1313 (
2314 W. I8rd PLACE Vlrrtnla 7-0«72j

t
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Studentai Bendruomenės

veikloje V
SAULIUS RIMKAITIS

Niekag šiandien nebegali pa- apylinkės revizijos komisijai 
neigti Lietuvių Bendruomenės priklauso Pranas Joga, buvęs

Skiepai nuo pasiutimo
Dr. John P. Fox praneša 

apie atradimą naujų sėkmingų 
skiepų prieš pasiutimą. Ypač 
siūloma tais vaistais pasinau
doti laiškanešiams, pieno išve- 
žiotojams, kuriems didesnis pa
vojus sutikti palaidus šunes.

REDAGUOJA: V. KLEIZA, M. INGELEVICICT® IR V. P. VYGANTAS 
Redakcijos adresas: V. KLEIZA, 903 VVest Illinois Street, Urbana, Illinois

Įspūdžiai iš Kultūros kongreso
Pasiskaitęs Aiduose Vyt. 

Vardžio-Zvirzdžio puikų straips
nį ir jame iškeltą tarpusavio 
kartų bendravimo problemą, nu
tariau su skaitytojais pasida
linti pirmojo kultūrinio kongre
so įspūdžiais. Šiuo pasisakymu 
siekiama tik vieno — geresnio 
tarpusavio supratimo.

Dieną prieš išvykdamas iš sa
vo gyvenvietės netikėtai susiti
kau Savo gimnazijos laikų drau
gą. Pasikalbėjimas palietė ir be
siartinančią Dainų šventę ir jos 
išvakarėse Kultūros kongresą. 
Prisipažino mano bičiulis, kad 
jis kažkur girdėjęs apie tokią 
šventę, tačiau tik dabar pirmą 
kartą plačiau apie tai patiriąs. 
Nenuostabus toks reiškinys, nes 
yra iš tremties atvykusių lie
tuvių, kurie lietuviškos spaudos 
nemato. Skaudu tačiau, kad 
šis jaunuolis savo vaikystėje už 
lietuviškumą yra nepaprastai 
kentėjęs — vokiečiai jį kartu 
su visa šeima buvo ištrėmę iš 
Klaipėdos į Vokietijos gilumą. 
Visa jų šeima buvo tauraus be

krašte. Pradėjo jį redaguoti me
dikai, vėliau darbą tęsė techni
kai, gi dabar sunkiausio darbo 
našta griūva ant chemijos stu
dijas baigusio asmens. Ir tokių 
reiškinių daug būtų galima su
rinkti.

Akademikų posėdis

Natūralus reiškinys, kad dž'u- 
giai nuteikė popietinis akademi
kų posėdis; dalyvių gausumas 
(reikėjo net jieškoti erdvesnė": 
patalpos, nes visi netilpo iš 
anksto parinktoje salėje) rodo 
mūsų akademinio jaunimo gy
vumą. Pabarimo verti 2 prele
gentai, neišvystę savo referatų. 
Turbūt tai “nuolatinė mūsų li
ga” — laiko stoka. Bet reikė
tų atskirti reiškinių svarbą — 
visgi Kultūros kongresui, pa
čiam pirmajam, reikėtų atiduoti 
tiek pagarbos, kad bent paskai
tos ir referatai išgyventų savo 
išbaigtumą. Miela buvo stebėti, 
kad į mūsų posėdžius susirinko 
ir eilė vyresniųjų — toks mūsų 
tėvų kartos pasitikėjimas ir su

tuviškumo pavyzdys Klaipėdos sidomėjimas mumis tegali būti 
krašto lietuviams. Užklausiau 
jo dabartinės apatijos motyvų, 
į ką jis nUmojančiai atsakė, kad 
jis lietuviškumui neatranda pa
kankamai prasmingumo. Tokio 
susitikimo paveiktas tad vy
kau į kongresą, tikėdamasis 
jam ar bent sau atrasti atsaky
mą į problemą, kuri mano bi
čiulį jau stipriai buvo pavei
kusi.

Turiu prisipažinti, kad kieky
biškai šis savaitgalis mane pa
veikė; džiūgavau, kad tiek daug 
sąmoningų lietuvių domisi mū
sų tautinių vertybių palaikymu.
Tiesa, nemačiau tuose susirin
kimuose savo tremtiės gimnazi 
jos direktoriaus ir keletos ryš
kiųjų mokytojų, nors suvažiavi
mas vyko jų gyvenvietėje, 
bet džiugu buvo stebėti tą gau
sų lietuvių būrį, besirūpinantį 
tautiniais klausimais.

interpretuojamas kaip stipri
nantis mūsų kartos momentas. 

Kituose posėdžiuose

priežasties, kodėl taip atsitiko ir 
nušviesti kelius, kurie vestų 
prie tokių re'škinių išvengimo?
Kažkaip paskaita sukūrė įspū
dį, kad bandoma gyvenimo mo
mentą pritaikyti prie senų, į- 
prastų gyvenimo formų, o kad 
tai tik tragiškas siekimas, ku
ris liktų be vaisių, galima leng
vai suvokti. Ir tik liūdna, kad 
šitoks bandymas artimas dau
gumai mūsų vyresniųjų (ovaci- 
nis pritarimas prelegentei ryš
kiai parodė jų pritarimą patiek
toms mintims); gaila, kad lietu- darbo, 
viškumo meile degančios asme
nybės savo pastangas nenukrei
pia' prasmingesniais, prie gyve
nimo reikalavimų pritaikytais 
keliais.

Kiekvienas iš kongreso išsi
vežėme savus įspūdžius ir sa
vus sprendimus ir problemas.
Rašinio pradžioje išvardintas 
klausimas tiesioginio atsakymo 
nesusilaukė, bet ne tame ir buvo 
kongreso tikslas. Tačiau ne
abejotinai išryškėjo mintis, kad 
mūsų dualistinės bendruome
nės gyvenimo sūkuriuose kiek
vienas pats sau turi atsakymą 
rasti, ir tauriais skaitytini tie, 
kurie savo asmeninės egzisten* 
cijos prasmės supratime tinka-

Betgi kartu buvo liūdna, kad 
kituye posėdžiuose jaunų vei
dų nebuvo. Nesinori tikėti, kad 
tai programos išdėstymo išva
da. Ar nebus tai daugiau mūsų 
studentijos egocentriškumas — 
nenoras kitus suprasti ir kitus 
suvokti? Kas šiandien galėtų 
geriau mūsų lituanistinės mo
kyklos pedagogams padėti su
prasti patį jauniausią lietuviu
ką, jei ne studentas ? Tačiau mo
kytojų posėdyje nepastebėjau 
akademikų. Nemačiau jų ir kal
bos, istorijos ir mokslo sesijo
se. O ar ne mūsų pareiga perim
ti žinių lobyną iš vyresniųjų? 
Šis neigiamumas — nesuradi
mas bendros komunikacijos yra

reikšmės mūsų visuomenėje. 
Chicagoje įvykusi didinga tauti
nės gyvasties išeivijoje manifes
tacija aiškiai parodė Bendruo
menės pajėgumą ir reikalingu
mą. Tačiau svarbu, kad kuo 
platesnis lietuvių skaičius sėk
mingai įsijungtų į Bendruome
nės užsibrėžtų uždavinių atliki
mą ir tuo užtikrintų Bendruome 
nėg veiklos tolimesnį pasiseki
mą.

Šį kartą mūsų žvilgsnis nu
kreiptas į akademini jaunimą; 
įdomu patirti, kiek jaunųjų stu
dentų yra įsitraukę į Bendruo
meninį darbą. Pažvelkime kiek 
plačiąu į įvairių akademikų pri
sidėjimą prie Bendruomenės

Pats svarbiausias bendruo
meninis darbas atliekamas at
skirose apylinkėse, nes ten kaip 
tik vyksta nuolatinis kontak
tas su visais lietuviais. Ir džiu
gu pastebėti, kad į šį darbą yra 
įsijungę studentų. Bent trijose 
apylinkėse į valdybą išrinkti ir 
akademikai. Bene plačiausią 
vagą bus išvarę Clevelando stu
dentai. Šiais metais bakalauro 
laipsnį įsigijęs Jonas Kazlaus
kas ir V. Muliolis priklauso vie
tinės apylinkės valdybai. Pirma
sis eina sekretoriaus pareigas,' 
gi antram patikėtos socialinių 
ir šalpos reikalų vedėjo parei
gos. Toj pačioj vietovėj ir anks
čiau studentai reiškėsi; štai S. 
Itumbutytė-Kazlauskienė buvo

Lietuvių Studentų sąjungos 
centro valdybos pirmininkas.

Neatsilieka ir tolimoji vaka
rų kolonija Los Angeles mieste. 
Vice-pirmininkų pareigos ten 
patikėtos akademikams A. Avi- 
žienui ir L. Valiukui, kuris taip
pat pirmininkauja studentų 
studijinei komisijai. Toj pačioj 
vietovėj gyvesniam apylinkės 
veikimo pravedimui sudaryta 
eilė komisijų, o jų tarpe— bū
tent — Kultūros ir Švietimo 
grupėje sekretoriumi pakviestas 
A. Dundzila.

Didžiojo Chicagos miesto pa
šonėje — Cicero apylinkės val
dybai priklauso studentai N. 
Kazlauskaitė ir G. Gedvilą.

Be nuolatinių pasireiškimų 
apylinkės valdybose, studentai 
dalyvauja ir kituose darbuose. 
Štai Philadelphijoje bendruome
nės radijo valandėles redakto
rių grupei priklauso A. Gečiaus- 
kas, pasižymįg uolumu ir inicia
tyva. Atskirų vietovių šeštadie
ninėse mokyklose reiškiasi eilė 
studentų. T. Naginionis dėsto 
istoriją Bostono mokykloje;

galėtų būti uolesnis, bendravi
mas galėtų apimti konkretesnes 
formas. Plačiau apie tai išsitar
sime kitą kartą. Dabar gi tesi
nori užbaigti paraginimu, kad 
mūsų akademikai pasektų savo 
kolegų pavyzdžiu ir uoliau jung- 
tųsi į Amerikos Lietuvių Ben
druomenės veiklą.

Pavojaus ženklas karštyje
Vasaros karščių metu, kaip 

praneša gydytojai (Science Di- 
gest) tikras pavojaus ženklas, 
jeigu žmogus staiga nustoja 
prakaituoti. Tai svarbiausias 
ženklas prieš karščio smūgį. 
Tada reikia žmogų paguldyti ir 
laikyti kiek galima vėsiau. Pa
tirta, kad kas valandą išge
riant vandens karščių metu pa
deda žmogui atsilaikyti.

Viešpatie, aš Tavęs klausau; 
klausau iš meilės, o taipgi ir 
dėlto, kad Tu žinai, kada žmo
gaus gyvenimą reikia sutrum
pinti ar pailginti.

— I^eonardo da Vinci

TRUMPAI IŠ VISUR

mai moka įjungti ir lietuvišku
mą. H.1 Kuljg. | apylinkės sekretorė. Dabartinei

AR JAU NUTAREI VYKTI?
Įrodinėti stovyklų prasmingu-( 

mą mūsų jaunimui nebereikalin
ga; tai visiems suprantamas da
lykas. Stovyklavimas paliečia 
ne tik jauniausius mūsų ben
druomenės narius, bet aktualus 
ir akademiniam jaunimui. Kas
met, baigiantis vasarai ir artė
jant naujiems mokslo metams, 
lietuviškoji studentija susiburia 
bent keletai dienų į organizaci
nes stovyklas ir ten turi progos 
išgyventi ir -pajusti tautiniu 
jausmu persunktą pakilią nuo
taiką; ir, kad šie sąlėkiai turi 
didžios reikšmės akademikų 
veiklai,paliudija kad ir toks pa
prastas, kasmet pasikartojęs

Dr. Girniaus paskaita
Dr. J/ Girniaus paskaitą iš

klausiau su įdomumu, tačiau ne
galėjau atsikratyti ambivalen- 
tiško jausmo. Kažkaip nesuge
bėjau iš patiektų minčių susi
kurti sau atsakymo į tautišku
mo problemą; nejutau sistema- 
tingo tautinio nusistatymo In
korporavimo galimybių ir for
mų į asmeninės egzistencijos 
prasmę. Teisingai prelegentas 
pažymėjo, kad studentijai są
moningai ar nesąmoningai rūpi 
klausimas ‘kodėl’; tačiau kaip 
tik tam kodėl neradau motyvų. 
Iš kitos pusės tai suprantama, 
nes nebuvo tai pagrindinė pa
skaitos paskirtis. Džiugino ma
ne paskaita savo minčių arti
mumu mums; mielai ir kartu 
saugiai galima pasijusti, kai pa
juntamas vyresniųjų suprati
mas. Ir būtų tikrai gera, kad 
mūsų bendruomenėje dr. Gir
niaus mintys būtų esmiškai su
voktos ir gyvenimui pritaikytos,

problema, prie kurios sprendi-i reiškinys, jog studentijos veikla 
mo visi turėtų prisidėti. Studen-į rudeniop itin intensyvi; iš sto
tams tektų bandyti net forma- vykių parsivežtas idėjas, patari- 

klausimą spręsti, jieškant mus jaunimas bando įgyvendin-liai
kad ir organizacinių kontaktų 
su vyresniaisiais, idant vėliau 
išplauktų tamprus asmeninis 
ryšio palaikymas, kurio reikš
mė mūsų kultūros tolimesniam 
ugdymui turėtų giliai prasmin
gų padarinių.

Užbaigiamasis posėdis 

Giliai nuvylė mane užbaigia

ti, išpildyti.
Ir šiais metais studentai vyks 

į stovyklas. Jau vyksta paren
giamieji darbai. Skautai akade
mikai, santariečiai ir ateitinin
kai yra paskelbę stovyklinius 
planus ir šiuo norime studentiją 
su jais supaž’ndinti.
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
stovykla įvyksta nuo rugpjūčio

masis posėdis. Ryškiai jutau mėn- 25 iki ru&sėJ° mėn- 3 d;

prelegentės Iz Matuševičiūtės 
gilią meilę Lietuvai ir jos susi
rūpinimą tautinėmis -problemo
mis, tačiau paskaita man buvo 
svetima/Turinys, kad ir ge
riausias. savo išryškinimui turi 
rasti tinkamą formą. Ir jos pa- 
sirinkimag mūsų- kartog atžvil
giu buvo nelaimingas. Kaiku
rios tautiškumo problemos 
(bent mums jos problemos) bu
vo traktuojamos kaip išspręsti

nes jos nurodo teisingą kelią į i klausimai ir atsakymai buvo
tarpusavio kartų bendravimą 
tiek kultūros, tiek kitų gyveni
mo reiškiniu atžvilgiu.

Prabėgomis dar tenka paste
bėti, kad mums ne tiek reikia

patiekti aksiomų formoje. Gi 
konsekventiškai iš to išplau
kiančios konkrečios mintys pa
sidarė mechaniškos ta prasme, 
kad me3 d3Žnai girdime lietu-

humanitarinių mokslų studen- viškumo palaikymo reikalingų
tū, kiek muma reikia humani
tarinių asmenybių. Humanita
rinės studijos eo ipso nenuteiks 
asmens idealistiškai, humanis- 
tiškai. Ir šiandieną mūsų aka
deminėje bendruomenėje yra 
daug technikos ir kitų griežtų
jų mokslų specialistų, kurie 
ryškūs savo humanitarine, ide
alistine asmenybe. Kad štai lr 
Ateities žurnalo leidimas šiame

pareigų išvardinimą — tačiau 
beveik niekad negirdime tų pa
reigų gyvenimiško pagrindimo. 
Ir gaunasi. įspūdis kad veikia
ma dėl to, kad reikia veikti, o 
ne dėl to, kad tuo konkrečiai 
lietuvybę) palaikome. Ar nebūtų 
buvę, prasmingiau vietoj pvz, 
kandžios pastabos apie Šv. Kazi
miero seserų pastatytos gimna
zijos pavadinimą pajieškoti

Vietovė parinkta ' netoli 
Windsor, Kanadoje. Taigi, skau
tai akademikai stovyklaus De
troito apylinkėse, nors faktiškai 
jie net į kitą valstybę turės 
vykti, kad pasiektų stovyklavie
tę, kurioje be akademikų daly
vaus ir vyr. skautai ir skautės. 
Stovyklos viršininku sutiko būti 
-prof. Kolupaila, gi jam talkinin
kaus eilė skautų akademikų. Ti
kimasi stovyklautoju ir iš ryti
nių Amerikos valstybių: kas ne
galės visą laiką pašvęst’ s‘-'- 
vyklavimui, prašomas atvykti 
bent per Darbo d enos savaitga
lį.

Santariečiai savo metines sto
vyklos vieta pasir'nko jiems jau 
įprastą Tabor Farmą Sodus, 
Mich. Jie į trn rinksis rugsėjo 
mėn. 6. ir iki 9 d., posėdžiaus 
svarstys savo problemas, links
minsis ir džiaugsis jaunyste. 
Stovyklos metu santariečiai iš- 
sirihks savo o'ganizacijos naują 
vadovybę. Stovyklos rengimo 
komisijos pirmininku pakvies
tas studentų veikloje uolumu 
pasižymėjęs J. Šmulkštys.

Akademinio jaunimo stovyk
lų bare plačiausią vagą išvarę 
studentai ateitininkai šiais me
tais rinksis į St. Vincent De 
Paul stovyklavietę, esančią prie 
pat Annapolio, kur mokslus eina 
busimieji Amerikos admirolai. 
Kitaip tariant, šiais metais atei
tininkai susitiks tarp Baltimo
res ir Washingtono. Tuo ateiti- 
ninkija ir toliau palaiko paprotį 
stovyklavietes keisti ir tuo su
teikti progos kuo platesniam 
organizacijos narių skaičiui sto
vyklose dalyvauti ir geriau pa
žinti šį kraštą. Ateitininkai į 
stovyklą renkasi rugpjūčio 27 
d., dieną. Stovykla bus už-

STUDENTŲ SĄJUNGOJE Naujoji centro valdyba parei
gomis pasiskirstė sekančiai: J. Karklys — pirm., V. Valaitis — 
vice-pirm., R. Kliorytė ir D. Tallat-Kelpšaitė — sekretorės, J. 
Liubinskas — iždininkas ir K. Ječius bei T. Remeikis — na
riai... Chicagos akademikai buvo surengę išvyką į Lake Gene
va... Detroitiškiai irgi buvo išvykę į gamtą susirinkimui... Phi- 
ladelphijos studentai dalyvavo iš Rusijos atvykusių dvasiškių 
piketavime. Tos pačios vietovės studentų valdybon įėjo A. Gai
galaitė; ji užėmė pasitraukusios R- Aleknaitės pareigas. Tenka 
pasidžiaugti Chicagos ir Clevelando alumnų veikla. Šiose vie
tovėse jau rengiami alumnų susirinkimai, išvykos. Ir kitos vie
tovės turėtų tais pavyzdžiais pasekti.

KITUR — Į Kanados Lietuvių Studentų sąjungos komisiją 
išrinkti V. Jurgulytė, G. Mitalas ir V. Petrulis... Adelaidės stu
dentų skyriaus naują valdybą sudaro R. Urmonas — pirm., A. 

daktaro laipsnio siekiąs rašyto- Jankauskas ir IE. Petrikaitė. Toj vietovėj studijuoja 24 lietu
viai... Sydnėjaus lietuviai akademikai surengė studijų vakarą, 
kuriame aiškinosi, australiškos spaudos teigiamus ir neigiamus 
bruožus. Vakaras buvo pravestas viešojo teismo formoje... Mon
trealio akademinio sambūrio susirinkime buvo rodomi filmai 
apie Kanados gamtą.

PAS SANTARIEČIUS IR ŠVIESININKUS — New Yorko 
santariečiai buvo surengė savo Finis Semestri... Chicagiečiai 
santariečiai suorganizavo išvyką į Ravinia Park, kur išklausy
tas koncertas... Santaros filisterių pirmą valdybą sudaro A. Da
tas, R. Grudzinskaitė ir V. Kavolis. Nutarta su Šviesos sambū
riu sudaryti bendrą federaciją — galutinai šiuo klausimu dar 
turės pasisakyti Santaros ir Šviesos suvažiavimai. Birželio 23— 
24 d. d. Port Jervis įvyko bendra šviesininkų ir santariečių sto
vykla, kuriai vadovavo A. Petrikas.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ TARPE — Egzilinių Skautų Asoc. 
dažniausiai tokie kvietimai iš- * Tarybos suvažiavimo dalyvavo akademikai A. Banevičius ir J. 
pildomi. Viena iš ryškesnių to-1 Ulėnas... New Yorko skautai buvo surengę iškylą į Pelhambay 
kių funkcijų tai sekretoriavi- Par^ą. Los Angeles studentai skautai vykusiai paminėjo Birže- 
mas įvairiomis progomis, štai !lio sukilimą. Ta proga pastatytas vaidinimas, kurį parengė A.

Dundzila... Chicagos lietuvių skautų stovyklos vadvybės tarpe 
rasime akademikus V. Černių ir J. Kauną... Rytinių pakraščių 
skautų suvykime į dr. Devenio ūkį dalyvavo ir eilė skautų aka
demikų. Konkursinių laužo pasirodymų vertinimo komisiją su
darė beveik išimtinai akademikai.

ATEITININKŲ VEIKLA — Chicagos draugovės išvyki- 
niame susirinkime paskaitą laikė J. Manelis... Šį savaitgalį nau
joje ALRKF stovyklavietėje vyksta Chicagos, Detroito ir Cle
velando at-kų susirinkimas, kuriame dalyvauja visa eilė studen
tų.... Brooklyno draugovė surengė savo metinę šventę... Detroito 
studentai ateitininkai surinko apie 150 dol. Vasario 16-os gim
nazijos namų statybai. SAS biuletenio GAUDEAMUS redaktorė 
D. Karaliūtė išvyko iš Los Angeles ir apsigyveno New Yorke, 
kur tęs savo studijas.

POLITIKOS IR SPAUDOS BARUOSE — Į Krik. Demo
kratijos Studijų klubo Clevelando skyriaus organizacinį komite
tą sutiko įeiti A. Bagdonavičius, J. Gravrogkas ir M. Leknickai- 
tė... Dainų šventės dieną Chicagos'skyrius buvo surengęs iškil
mingus pietus savo nariams ir svečiams... Lietuvių Fronto bi
čiuliai yra numatę kasmet suteikti vienam studentui LF rezis
tencinę stipendiją. Pirmą stipendiją sukėlė Chicagos bičiuliai, 
antrai pinigus suaukojo Waterburio nariai... E, Šulaitis pradė
jo dirbti DRAUGO redakcijoje pavaduodamas atostogaujančius 
redaktorius... K. P. Dirkis pakeitė V. Vidugirį Skautijos Balso 
(Naujienos) redakciniame kolektyve... Norime atkreipti akade
mikų dėmesį į tikrai vertingą Vyt. Vardžio-žvirzdžio straipsnį

jas A. Landsbergis moko brook- 
liniečius lietuviukus; ten pat 
mokytojauja ir R. Kisielius. Tai 
tik keli pavyzdžiai; jų būtų ga
lima priskaityti įvairiose vieto
vėse. Į Toronto Bendruomenės 
tarybą buvo išrinktas A. Bane- 
lis. Į Amerikos LB Kultūros 
Fondo tarybą lietuviai studen
tai irgi yra paskyrę savo atsto
vą.

Visos iki šiol išvardintos pa
reigos yra nuolatinio pobūdžio, i 
Tačiau Bendruomenės veikloje 
iškyla eilė momentalinių dalykų.
Į juos kviečiami studentai, ir

paties Kultūros kongreso sekre
toriatą sudarė akademikai. ALB 
tarybai posėdžiaujant Clevelan- 
de protokolus uoliai rašė Cleve
lando akademikai V. Kasperavi- 
čiūtė ir V. Kamantas, talkinin
kaudami savo darbu dr. M. Gim
butienei. Dažnai apylinkių susi
rinkimų sekretoriaus pareigos 
pavedamos studentams. Kultū
ros kongreso metu registracija

baigta rugsėjo mėn. 6 d. Tai: buvo patikėta Chicagos akade- 
pirmas bandymas pravesti 10 j mikėms skautėms, kurios savo 
dienų akademinę stovyklą. Be uždavinį puikiai atliko.
įprastinių programos dalių, nu
matoma ekskursija į Amerikos 
sostinę.

Norime pabrėžti, kad kiek
vienas akademikas turėtų pasi
naudoti jam suteikiama privile
gija stovyklon vykti. Ypatingai 
vertinga būtų, jei į šiuos sąlė- 
kius suvažiuotų ko gausesnis 
abiturientų būrys, kurie tokiu 
būdu užmegztų ryšį su studen
tiška bendruomene ir būtų į ją 
įvesti. Jau dabar visi turėtų 
nusistatyti į stovyklas vykti ir 
atitinkamai tam pasiruošti; be
matant ateis stovyklavimo die
nos. V.

Bene prasmingiausiu Ben
druomenės ir studentų tarpusa
vio bendravimo reiškiniu tačiau 
tenka skaityti Lituanus leidi
mą. Akademikų pastangas in
formuoti apie lietuviškąjį pa
saulį stipriai paremia Bendruo
menę. Be tos finansinės para
mos studentija negalėtų įvykdy
ti šio svarbaus darbo. Tačiau ir 
pati .Bendruomenė susiduria su 
sunkumais tuos finansus sukel
ti. Todėl jungtinis studentų ir' (Aidai Nr. 6).
Bendruomenės prašymas remti 
šio žurnalo leidimą turėtų rasti 
atgarsį visuose lietuviuose. Ne
būkime šykštūs šiam prašymui.

Iškelti iliustraciniai pavyz
džiai rodo, kad dalis mūsų aka
deminio jaunimo jau aktyviai į 
sijungė į bendruomenėg veiklos

Kaip kiekvienoje gėlėje sle
piasi saulė, taip kiekvieno vaiko 
veide slepiasi Dievo paveikslas.

— Julius Langbehn rėmus./ Tačiau tas įsijungimas

Steponas Darius ir Stasys Girėnai prie Litnanicos vairų
Jų atminimas pagerbiamus rytoj 1 vai. 30 min. p. p. prie jų pa

minklo Chicagoje.

BENDRAI... E. Savickaitė išrinkta St. Louis universiteto 
International Relations klubo vicepirmininke... Čiurlionio ansam
blio sekretorius Staniškis išrinktas į Alpha Kappa Psi garbės 
korporaciją... Trijų gydytojų mirties minėjime meninės progra
mos išpildyme dalyvavo M. Motiekaitis... Washingtone įvykusio 
sąskrydžio metu jaunimo susirinkime kalbėjo V. Adamkavičius, 
G. Rajeckas ir Z. Rekašius... R. Mišauskas išvyko į Doraldson 
AFB N. C. kariniams pratimams... Vaclovas Kleiza vadovauja 
Kennebunko Tėvų Pranciškonų stovyklos berniukams.

LAIMĖJIMAI — Clevelando studentų tarpe visiems gerai 
žinomas Jonas Kazlauskas įsigijo bakalauro laipsnį, baigdamas 
Westem Reserve universiteto prekybos administracijos skyrių... 
Hartfordietės G. Krasauskaitė ir N. Stadalninkaitė įsigijo ba
kalauro laipsnius; pirmoji mene, antroji muzikoje... Detroito 
muzikos -konservatoriją baigęs P. Zaranka dalyvavo savo mo
kyklos mokinių koncerte, kartu su Detroito studentų ateitininkų 
trio atlikdamas 3 savo kompozicijas... Liudvikas V eželi s D. F. M. 
įšventtatas i kunigus.

LIETUVIŠKOS ŠEIMOS — Architektūros studijas baigęs 
S. Zubkus vedė V. Tautvydaitę... Inž. J. Baltrušaitis ir B. Micu- 
taitė sukūrė šeimą... p. Cerniūtė ištekėjo už Vyt. Gylio... Phila- 
delphiečiai L. Jurskis ir J. M. Žilinskaitė priėmė moterystės sa
kramentą... Cievelandietis J. Kijauskas vedė I. Valdukaitytę... 
Illinois universitete studijuojąs M. Sodeika ir Bostone gyvenusi 
D. Garmutė sukūrė šeimą... D. Elvikytė ištekėjo už A. Vaičiū
no... V. R. Bockus vedė I. Sinkutę... New Yorko skautų vyčių 
okteto narys G. Rajeckas ir R. Vencaitė priėmė moterystės sa
kramentą. Visiems jaunavedžiams nuoširdžiai linkime laimingo 
šeimyninio gyvenimo.


