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Kanados dailioji literatūra

Pagal pačių kanadiečių šaltinius
J. PRONSKUS, Kanada

Kanada yra davusi geroką eilė kampanija, palietusi tik vie-| 
skaičių talentingų rašytojų, ta- ną Ontario; 1837 m. maištai bu
čiau iki šiol ji dar nėra sušilau- vo tik mažumų sąjūdžiai ir net
kusi nė vienos pirmaeilio pašau 
linio garso įžymybės. Net geriau 
šieji jos rašytojai, kaip Lamp- 
man, Caranan, Pratt ir Klein po
ezijoje, Kirby, Grove ir Calla- 
ghan novelės (romano) srityje 
bei Haliburton ir Leacock leng
vojoje prozoje (humoreska), pa 
lankiausiai vertinant, yra tik 
antraeilės figūros pasaulinėje 
literatūros scenoje.

Stipriausia — poezija

Iš visų literatūros formų po
ezija yra viena sritis, kurioje 
Kanada yra labiausiai pasireiš
kusi. Visose Kanados literatū
ros istorijos pakopose, išski
riant kolonijinį laikotarpį, poe
zija buvo dominuojančioji litera 
tūrinės išraiškos forma. Čia po
ezija, kaip ir galima laukti mil
žiniškame, retai apgyventame 
ir labai gražiame krašte, yra 
daugiausiai gamtos vaizdavimo 
poezija. Be to, pirmoje eilėje ji 
yra romantiška, asmeniška ir 
lyriška; taip atsitiko iš dalies 
dėlto, kad Kanados poezija su
puolė su romantizmo sąjūdžiu 
Europos literatūroje, o iš da
lies ir dėlto, kad Kanados gy
ventojų bendruomenė nebuvo 
pakankamai išsivysčiusi pa
traukti į save poetų dėmesį. Tik 
pastaraisiais dvidešimt metų 
Kanados bendruomenė pradėjo 
traukti į save tą dėmesį, nors 
ir šiandien gamtos vaizdavimas 
tėbenusveria žmonių gyvenimo 
vaizdavimą, kaip matyti iš nau
jųjų, palyginti socialiniai nusi
teikusių, poetų, kaip Birney, 
Livesay, Anderson ir Page vei
kalų

pati Konferencija buvo perlėta 
ir peratsargi avantiūra; abu 
Pasauliniai karai praėjo pertoli 
nuo Kanados. Kanada yra per
daug didelis kraštas su labai 
skirtingomis sritinėmis savybė
mis ir dviem didesnėmis kultū
rinėmis tradicijomis (prancūzų 
ir anglų-saksų) bei visa eilė ma
žesniųjų. Rezultate — Kanados 
bendruomenė, turint galvoje jos 
nesubrendimą, yra persunkiai 
menininkui įmanoma sukonden- 
suotai.

Ir pora kitų faktorių kliudė 
Kanadai išvystyti rimtą fikci
ją — kanadiečių nepasitikėjimas

J. Kaminskas Prie kryžiaus

abstraktiniu mintijimu ir jų pu
ritonizmas. Sunku laukti nove- 
listą gvildenant gilybines idė
jas, kai pati Kanada kaip tau
ta neturi savo filosofinės tradi
cijos, kuri būtų verta to vardo, 
ir. kai jos tautinė politika yra 
tik improvizuojama, o ne bazųo-

įjama savistovia filosofija.
Trumpoji novelė

, Trumpoji novelė (short sto- 
! ry) buvo daug sėkmingesnė, 

Toliau prisimintina humores- nors ir ją varžė tos pačios jė- 
kinė proza, kuriai atstovauja gos. Šio žanro geriausi atstovai 
Haliburton ir Leacock; ji yra' yra Marjorie Pickthall, Mažo de 
ir tebepasilieka augštesnės for-1 Roche, W. G. Hardy. Morley 
mos kūryba už betkurią kitą Ka Callaghan, Raymond Knister ir 
nados prozinę literatūrą. Pirmo

Humoreskinė proza

siomis dvidešimtojo šimtmečio 
dekadomis pasižymėjo Peter 
McArthur savo linksmais že
mės ūkio gyvenimo vaizdeliais, 
o naujausiai tą tradiciją sėkmin 
gai tęsia John D. Robins, Ro- 
bertson Davies, Paul Hiebert, 
Harry Symons ir Eric Nicol. 

Novelė

Tikroji novelė (romanas) Ka
nadoje tebepasilieka, galima sa-

Sinclair Ross. Tačiau ir trum
poji novelė Kanadoje negalėjo 
plėtotis, neturėdama apsčiai žur
nalų, kurie jas spausdintų, kaip 
tai daroma Jungt. Valstybėse. 
Tik prisidėjus radijo transliaci
joms ir CBC pradėjus skaityti, 
šios rūšies kūryba gavo didesnį 
akstiną.

Drama

Radijas buvo naujas mediu
mas ir dar vienai, iki šiol labai 
atsilikusiai, kūrybos sričiai su- 

kyti, vystykluose. Visos kana-; klestėti — dramai. 1920 m.

tai vadinamas Bernardo Shaw 
mokiniu. Deja. išskiriant Sinc- 
lairio veikalų rinkinį “A Play of 
VVords”, kitų veikalai atskiro
mis knygomis neatspausdinti. 

Tematika

Agrikultūrinio ir kaimiško gy 
venimo būdo keitimas industri
niu ir miestiniu buvo ryškus so
cialinės raidos požymis per pas
kutinįjį pusšimtmetį. Palaipsniš 
kas valstybinės nepriklausomy
bės ir tautinės sąmonės kilimas, 
Kanados žygiai pasauliniuose ka 
ruošė ir pasaulinėje politikoje, 
trisdešimtųjų metų depresija ir 
sausra, naujos politinės idėjos 
■— visa tai buvo pavaizduota 
Kanados literatūroje, ir suteikė 
jai individualumo. Anne Mar
riott poema “Vėjas mūsų prie
šas’’ ir Sinclair Ross trumpos 
istorijos “Lempa dienovidyje” 
yra ypatingų kanadiškų sąlygų 
produktai.

Tačiau dar ryškiau negu so
cialinė istorija Kanados litera
tūrai skirtingą formą ir prie
skonį davė šio krašto savitas 
klimatas ir gamtovaizdis. Kana
da yra didelių nuostolių, lau
kinių kalnų ir didelių sraunių u- 
pių kraštas, yra smurtingų kon
trastų, staigių sezono kitimų, 
stačiai neįtikėtinai ryškių spal
vų kraštas, savitai šiaurinis, 
arktikinis, sniego ir ledų, aki
nančio baltumo ir mistiškosios 
aurora borealis (šiaurės pašvais 
tės) kraštas. Tokia gamta nega
lėjo nepaveikti šio krašto kūry
bos. Įdomu pastebėti, kad anglų 
ir prancūzų kritikai, kuomet Sep 
tynių Kanadiečių grupės paveiks 
lai pirmą kartą buvo išstatyti 
parodose Londone ir Paryžiuje, 
juos sulygino su rusų ir skandi
navų kūryba; tą patį kritikai 
pasakė apie de la Roche ir F. P. 
Grove ankstybąsias noveles. Bet 
tai nebuvo nei rusų, nei skandi
navų. o grynų kanadiečių origi
nale kūryba, kurią su tais kraš
tais siejo geografijos ir gamtos 
panašumas.

Teroras ir maldinga egzaltacija

Prof. Northrop Frye, recen
zuodamas Smitho knygą “Book 
of Canadian Poetry” (1943), ją 
charakterizavo kaip “nuogo te
roro evokaciją”. Tikrai, Kana
dos literatūroje apstu teroro — 
dykumos, audrų ir tvanų, lau
kinių žmonių, kraštutinumų 
tarp karščio ir speigo, bet joje 
nemažiau apstu maldingos eg-i 
zaltacijos ir baimingo žavesio1 
didžiosiomis jėgomis danguje,! 
ore ir žemėje.

So lone ir the land that in this 
/lonely room

Never before has breathed a 
/human thing, —

Elena Tumiene

IN MEMORIAM
Manu jaunų dienų pasaulis mirė.
(O aš sutikti negaliu su tuo)
Aš jam dar auksų, smilkalus ir mirų
Tcbcnešu. Jis tebėra mano šventuo-

Ju aukuru iš kur į dangų kyla «
Ir stojasi prieš Veidų Amžiną šventon švieson
Mano atodūsiai — kentėjimų kodylui
Ir „Kyrie eleison“.

•
Mano pasaulis kraujų atidavęs gyvų
Pašaukt gyvaton amžiuj ateities,
Atsigulė į kapų ne tarp kvepiančių alyvų;
Tarp kraujo, „duns macabre“ ir ugnies.

Ir merdėdamas man kalbėjo: „Brangi,
Ach, neliūdėk. Juk daugelis norėjo pamatyt
Prasiveriančių naujo amžiaus angų...
Giedok paeaną, ne elegijų, šįryt.“

„Aš netikiu. Matydama tikėt nenoriu!“
Suklykau. „Mano širdis ilgėsis, prisiglaudus prie betono, 
Sulos, medaus laukinių bičių korio,
Ant lapų ajerų keptos šviežios ruginės duonos“.

„Tavo jaunų dienų pasaulis mirė“,
Sucypė fabrikų sirenos, sukaukė motorai,
Sugirgždo ratai traukinių. Ir ė-
mę išnešė plieniniai paukščiai jų žodžius į orų.

,Jr tau“, ateivis tarė, „Ašen mirtį...
Ir tau aš mirtį (ar gyvenimą) nešu;
O pasirink ir pasiskirti
Pati gulėsi tu. Taip! Tu.“

I •
Mano jaunų dienų pasaulis mirė,
O aš, o aš jauna numirt dar negaliu..........

Kultūrine kronika
• Povilas Matulionis yra mi

ręs 1932 m. kovo 15 d., taigi 
šiemet sueina 25 metai nuo jo 
mirties. Tai didelių nuopelnų 
žmogus Lietuvos ūkio kultūrai. 
Buvo gimęs 1860 m. rugpj. 5 d. 
Kupiškyje. Mokėsi Daugpilio 
realinėje gimnazijoje ir Petrapi
lio Miškų institute, kurį baigė 
1889 metais. Nuo pat mokslei
vio dienų žadino lietuvybę. Už 
etnografines žinias apie lietu
vius buvo išrinktas Petrapilio 
Geografijos draugijos nariu ko
respondentu. Kaikurį laiką tar
navęs girininko padėjėju Pet- 
rapilio-Pskovo valstybės turtų 
apygardoje, buvo 1894 m. per
keltas į Vilnių, čia sudarė slap
tą draugiją lietuvybei gaivinti. 
Jau 1895 m. pradėjo kovą. kad 
lietuviams būtų pavesta Šv. Mi
kalojaus bažnyčia. Buvo pirma
sis Lietuvių Susišelpimo dr-jos 
pirmininkas. Gavo dalį Pranciš-

• Vinco Krėvės vardo litera
tūrinė premija. Lietuvių Akade
minis sambūris Montrealyje 
(Kanadoje) nutarė 1955 m. 
įsteigtą Vinco Krėvės vardo li
teratūrinę premiją $500 sumo
je. skirti reguliariai kas antri 
metai. Pirmoji premija buvo 
įteikta 1955 m. Jonui Aiščiui už 
1954 m. pasirodžiusią literatū
rinių atsiminimų knygą “Apie 
laiką ir žmones”. Antroji pre
mija bus skiriama 1957 m. gegu 
žės mėn. už 1955-56 m. bet ku
riam laisvo pasaulio krašte iš
leistą ir dar nepremijuotą lietu
vių grožinės literatūros (poezi
jos, prozps, dramos) veikalą.

Premijai skirti sudaroma pen
kių asmenų Jury komisija, ku
rios sąstatas šiomis dienomis bus 
paskelbtas visoje lietuviškosios 
išeivijos spaudoje.

Visos lietuviškos leidyklos yra
, , , , . kviečiamos atsiųsti 1955-56 m.konų mūrų, kur buvo įkurta dvi -• .- ,•iii - išleistų lietuviškos grožines h-klasė lietuvių mokykla ir prie- teratūros knyg 
glauda, o vėliau — Lietuvių
Mokslo dr-ja Buvo pirmas lie- ris tiklsl susilaukti auk fflai 
tuvių spektaklių rezisonus VU-1 premijai paremli B yjso pasau.
niu^e' lio lietuviškosios visuomenės.

Dėl smulkesnių informacijų

Lietuvių Akademinis sambū-

diškosios novelės ne tik tebe
pasilieka žemiau poezijos ir hu
moreskos, bet ir savo įvairumu 
yra labai siauro pasirinkimo — 
jos yra istoriniai romansai arba 
sritinė idilija. Rezultate Kana
dos novelė yra masė fikcijos, iš 
vienos pusės, dirbtinai meilikin- 
gos ir jaudinančios, o iš kitos 
— sentimentalios ir persaldin- 
tos. Novelės tipas, kur stengia
masi ko giliausiai įžvelgti į cha
rakterių sąžinę, į žmonių ben
druomenės prigimtį arba į visa
tos paslaptis, Kanadoje nebuvo 
praktikuojamas iki Frederick 
Philip Grove pasirodymo 1925 
metais, o net ir po to pasiro
dymo nepasidarė patvaresniu 
reiškiniu. Jieškant tokio atsili
kimo priežasčių, jos irgi, spė- 
jant, glūdi Kanadųs žmonių ben
druomenės prigimtyje. Didžios 
novelės paprastai yra bendruo
menės radikalių perversmų rai-

prasidėjęs Mažojo teatro sąjū
dis per vėliau užėjusius depre
sijos metus buvo visiškai miręs, 
kuris atgimė tik 1933 m. per Do
minijos Dramos festivalį, o fak
tiškai gi tik po antrojo Pasau
linio karo. Dramos atstovų tar
pe minėtini iš senųjų Heavysege 
(Saul), Mair (Tecumseh), 
Merrill Denison; iš naujųjų pa
žymėtini Robertson Davies, 
John Coulter ir Gwen Pharis.

Tačiau dramai augti Kanada 
yra dar nedėkingesnė dirva, kaip 
visoms kitoms literatūrinės kū
rybos sritims.

Kanada neturi veik nė vieno 
pakankamai didelio miesto, kur 
drama galėtų susikurti pašto? 
vią profesinę pastogę, ir tų pa
čių miestų begalinis atstumas 
nuo vienas kito net keliaujantį 
teatrą paverčia neim nomu ver
slu. Kadangi radijo drama ne

rašo Duncan Campbell, arba

The stars are glittering in the 
/frosty sky,

Freąuent as pebbles on a broad 
/sea-eoast;

And o’er the vault the eloud — 
/likę galaxy

Has marshalled its innumerable 
/host.

Alivc all heaven seems! with 
/wondrou8 glow

Tenfold refulgent every star 
/appears,

As if some wide, celestial gale 
/did blow,

And thrice illumine the ever- 
/kindled spheres —

nusako šiaurės dangaus majes- 
totingumą Charles Heavysege 
sonete “Žiemos konsteliacija” 
(Winter Galaxy). j

Trumpai, Kanados geografija 
veikia kaip kiekvieną žmogų, 
taip poetus, ir geriausi jos poe
zijos peisažai yra vaizduojamo,

NEPAŽĮSTAMAJAI
Vai kaip anksti tu pražydėjai
Pavasarį ankstyvą
Nėra nė lapų; tik žiedai, žiedai,
Ir tu viena nuogų medžių alėjoj,
Kaip nuotaka, kaip fėja tarp įšalusių alyvų
Stovi, nes taip anksti gyvenimui štai prabudai.

O juk žinau, kad šie žiedai trapieji,
Tarytum gėlės kiniškojo porcelano
Teliks pavasarinis ornamentas
Ir nužydėję nudainuos su vėju;
Ncnoks į vaisių, nesuteiks, o, sese mano,
Tau motinos džiaugsmų, kančios ir vardo švento.

Drugeliai tebemiega. Kas rytą sodus
Glosto šalna ledinėm rankom (ir ledine širdimi),
Bitelės vasarą tebesapnuoja avily
Ir noro atsibust nerodo .. .
O, sese, nepažįstamoji, nuostabi,
Ach, kam pražydai per anksti?

POETUI
BERNARDUI BRAZDŽIONIUI

Keliaudamas per platųjį pasaulį,
Kalbėjai svetimiems kalnams, upelėms, ■
Saukei didžiojoj kryžkelėj apie dar negirdėtą žemėje apgaulę 
Ir ko tremtiniui širdį gelia.
O jis pro Tavo šauksmų Viešpaties žingsnius girdėjo
Ir jautė Jo Apvaizdą ir Jo globą. Rodės
Visais takais, visom alėjom tėviškėn atgal skubėjo,
Arba vidudienį sapne ilsėjos jos baltuose soduos.
Kai mes čia, pakelėj susėdę
Auksinės Kalifornijos kalnų papėdėj,
Snekučiuojam, Tu mums toks paprastas ,kaip mes, atrodai; 
Bet, kai išgirstam Tavo įkvėpimo žodį,
Jau galvos svyra, tartum rytmečio rasa nugirdytos kvietinės

varpos:
Poetas ir Jo Pranašas atėjo vėliai mūsų tarpan.

negu
Grove

Jungt. Valstybių. Toksdžiuojantis optimizmas. Bet tas 
savo veikalais vaizduoda kuklumas yra daug artimesnis 

mas krašto pažangą, lėtai ir sun Kanados tikrovei, ir todėl rodo, 
kiai iškovojamą darbščių pionie- kad jos literatūra, kaip ir jos 
rių ryžtu bei pastangomis, pa- naujas gyvenimas, tebebūdama 
teikia visai kitokį vaizdą kaip pionierė šiandien, turi didelę a- 
Whitman ir Sandburg pasidi- teitį rytoj.

dos produktas, gi Kanados ben-1 ra suvaržvta tokiomis sąlygo- 
druomenė iki pačių naujausiųjų mis, tad Kanados dramaturzai į gamtos aprašymo, pobūdžio, pa
laikų vystėsi labai iš lėto ir bei Padėjo veikliausiai reikštis |tį žmogų paliekant nusižeminu-

per šį mediumą. Ridijo drama-J siu mikroskopiniu stebėtoju, 
j turgų tarpe labiausiai pasižy- Apskritai, Amerikos literatūra 

neturėjo krizių, apie kurias ga- mgję yra Andrevv Allan, JosephĮyra optimistinė kaip ir reikia 
lėtų koncentruotis tautinė vaiz- schull, Ix>n Peterson ir Lister laukti iš jauno kontinento, bet 
duotė. 1812 m. karas tik antra-I Sinclair; pastarasis užtarnau-1 kanadiškė yra žymiai kuklesnė

žymesnių sukrėtimų. Kanada

Juozas Kaminskas
K

Prieblanda

Spaudos draudimo metu 
(1903) gavo leidimą lietuviškai 
išspausdinti ir valsčiuose iška
binti “Žuvų kalendorių” su lietu 
višku tekstu. Buvo Kauno ir Vil
niaus miškų tvarkymo viršinin
kas. Atsisakydamas nuo kvieti
mo profesoriauti Petrapilio ir 
Pulavų miškų institutuose, pasi
liko Vilniuje. 1906 metais pa
baigė botanikos žodyną, prie jo 
dirbęs 15 metų. Nuo 1910 m. 
apsigyveno Smolenske, kur jam 
buvo pavesta tvarkyti 7 guber
nijų miškus. 1915 metais kaip 
Liet. centro komiteto įgaliotinis 
Smolenske tremtiniams įsteigė

J. Kaminskas Lietuvos laukuose

ar aukų prašome kreiptis į Lie
tuvių Akedeminio sambūrio pir 
mininkę Birutę Ciplijauskaitę, 
3472 Hutchison St., Montreal, 
Que.
Lietuvių Akademinis sambūris 

Montrealyje
• Didžioji savaitė — šiuo pa

vadinimu patogus kišeninio for
mato leidinys išėjo Romoje. Iš
leido Lietuvių Kunigų sąjunga, 
norėdama paruošti Didžiosios 
savaitės maldų lietuvišką rinki
nį. Prie šio leidinio paruošimo 
prisidėjo kun. St. Žilius, iš Ka
nados nuvykęs j Romą studi
juoti liturgijos ir bažnytinio me 
no, prof. A. Liuima ir kuri. dr. 
V. Balčiūnas. Duodami pagal 
naują vertimą paruošti tekstai 
ir visa knyga sudaryta pagal 
naują Šv. Apeigų kongregaci
jos patvarkymą (1955 m. lapkr. 
16 d.). Knyga turi 244 pusk, kai 
na $1. Naudojantis šiuo nauju 
patogiu leidiniu Didžiosios sa
vaitės pamaldos pasidarys kiek 
vienam lietuviui giliai prasmin-

prieglaudas, mokyklą, klumpių i Knygoje duodamas loty 
, Iniolfaa ir linfnviskas tekstas VI-dirbtuvę.
1918 m. persikėlęs į Lietuvą 

buvo Žemės Ūkio ir Valstybės 
Turtų viceministeris ir miškų 
departamento direktorius. Be 
to, buvo Dotnuvos Žemės Ūkio 
akademijos steigėjas ir pirma
sis jos rektorius; bendradarbis

niškas ir lietuviškas tekstas vi
sų pamaldų, pradedant Verbų 
sekmadieniu, kiekvienos tos sa
vaitės dienos, ir baigiama Vely
kų sekmadieniu. Protarpiais 
įterpiami trumpi, taiklūs paaiš
kinimai. Duodami ne tik apei
gų tekstai, bet ir išverstos į lie
tuvių kalbą šv. mišių maldos.

“Lietuviško Balso”. “Varpo”,! Knyga iš Romos laivu jau išsiųs 
“Lietuvių Laikraščio”, “Vii-į ta į Chicagą. laukiama ateinant 
niaus Žinių” ir kt. laikraščių bei i šio mėnesio pabaigoje; bus gau 
žurnalų; išleido lietuvišką bota- narna Drauge.
nikos žodyną, Lietuvos žemėla
pį ir net eilėraščių knygą “Mar
gumynai”.

• Vysk. Vincentas Brizgys, 
— du kartu laimėjęs Draugo 
romano konkursą Jurgis Gliaudą 
-Gliaudys, literatūros istorikas 
Pranas Naujokaitis, eilės litua
nistinių vadovėlių autorius An

• Juozapas Ignas Kraszcvvs- 
kis, lenkų k'alba lietuviškomis 
temomis rašęs beletristas, yra 
miręs 1887 m. kovo mėn. 19 d. 
(savo vardinėse) Genevoje; nuo 
jo mirties šiemet sueina 70 me
tų. Buvo gimęs Napoleono žy
gio 1812 metais, liepos 28 d. 
Varšuvoje. Mums artimi jo kū-

tanas Rinkūnas (Kanada), bu- riniai: “Kunigas” — apysaka iš 
vęs įgal. ministeris Edv. Turaus į senovės Lietuvos gyvenimo 
kas (Prancūzija),'astronomijos (pagal šį kūrinį M. Šiaulėniškis
daktaras Georgetovvn universi
teto profesūros narys Romual
das Zaluhas atsiuntė savo straip 
snius knygai "Mano pasaulėžiū
ra”. Laukiame ir kitus užpra
šytuosius bendradarbius savo

sudarė tragediją “Pilėnų kuni
gaikštis"), Vilniaus miesto mo
nografija (keturi tomai), poe
ma “Anafielis” (apie Vytauto 
laikus), studija apie Lietuvą. J 
lietuvių kalbą buvo išversta jo

straipsnius atsiunčiant knygos kūriniai: “Lietuvių dainos”, 
redaktoriui dr. Juozui Pruns-: "Karalių motina" (Jogailos ga- 
kiui. | dynė, 2 tomai), “Kunigas". Ben

dravo su lietuviais ir yra tarę
sis su Višteliausku apie reikalą 
leisti lietuvišką laikraštį.

I’rof. V. Šilkarskis porą me

• Komp. Antanas Nakas su
kūrė dvi naujas giesmes —L 
“Aušros Vartų Marijai” (Braz
džionio) ir "Malda”. Abudu tuos.... , , , nėšių važinėjo su paskaitomiskurmius pirmą kartą atliks so- . * ... ..... . .. . . universitetuose, filosofinėselistas Stasys Citvaras religines...................... , . ,. * . • • . draugijose, vienuolynuose* ir komuzikos koncerte, kuris įvyks . .. . . ... ..., . .. egi)ose Šveicarijoje. Musų dien-balandzio 7 d. Šv. Kryžiaus! j . , ,..... J raščio kultunnio priedo redakto
par. bažnyčioje. a,giųgtame ,aiske pr0fMo.

• Dail. Vladas Drėma Vilnių-1 rius džiaugiasi, kad patiria gra 
je rengia didelį leidinį — Lietu-1 žaus prielankumo iš savo buvu- 

l vos meno istoriją. • šių studentų.
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Palaidojus dail. J. Kaminską

Savanoris-kūrėjas, menininkas, visuomen'hinkas

KONST. PETRAUSKAS, Chicago, III.

Po užtrukusios ligos, kovo 10 
dieną, 3 vai. 15 min. ryto Mir
ties Angelas nukirpo a. a. sava- 
norio-kūrėjo, menininko, visuo
menininko, nuoširdaus lietuvio 
patrioto Juozo Kaminsko gyve
nimo siūlą. Gyveno: Chicagoje 
4104 So. Maplewood Avė., bu
vo paalido.tas kovo 3 d. A. a. Juo 
zas Kaminskas buvo gimęs 1898 
m. sausio 21 d. Panevėžyje, kur 
savo metu pradėjo mokslą reali
nėje gimnazijoje, o baigė klasi
nę gimnaziją jau nepriklauso
mybės metais.

1924 metais velionis Italijoje 
pradėjo tapybos meno studijas, 
kurias 1926 metais sėkmingai 
baigė Angers mieste Prancūzi
joje. Kaip menininkas a. a. Juo 
zas paišybos mokytoju yra dir
bęs Telšių ir Panevėžio gimna-... ... • “L” raidės lietuvių laikraš-
zijose kur jis uvo ir mo imu, jau re(jagUOjama Lietuvių 
,r mokytojų aba. mylimas ir enclkl dijos L raid5. gio3 rai. 
gerbiamas. Velionis buvo peisą- kartotekon įtraukti Sie lietu 
žįstas, romantikas realistas su K laikraMiai: Labdarybė. Lai- 
ekspresionizmo polinkiais Pel-| ka8 (Skotij Argentinūs ir 
saza. domino JI labiausiai todėl. Ra Laikinosios Vyriausy-
kad tuo būdu turėjęs daugiau
sia progos vaizdais išreikšti sa
vo tėvynės meilės grožį. Tėvy-

bės Žinios, Laiko Žodis, Laimė,
Laisva Lietuva, Laisvam. Lais-

, ... i vamanių Žiedai, Laisvas Kari-ne,e Lietuvoje, kuro, J» besą- ninkas žodis
lyginiai mylėjo, velionis Juozas, „
savo meno darbai turėjo lai- ^1944) "Laisvė (KrikSč"' Lietuviškas Baraa. Lietuviškas 
męlęs kelias premijas, kaip tai: d™okrat Rygos^rtfatai^ 
pas o ženklų metalinių pinigų 50 Nw y LaiavSs
centų monetų, žemes Banko ce- Laigvės Kovot()j Laisvės R 
kių. antspaudų bei ,vairių laik-, g
rascių antgalvių. Jo darbo ne- Laisvšs Laisv5s
maz , buvo grazių-prasmingų ž
eadrbristų, taipogi knygų .liustra Lfetuva (mg V^gvajaus,
11 . , . • . v- Chicigos), Laisvoji LietuvosVelionis dar gimnazistu bu- ,, , ,. T . .. ,. .....
damas stojo 1 beskunancios Lie- .. , _ . .. _ ..a , . . .. Lietuvoje), Laisvoji Žmonija,tuvos kariuomenes eiles savano- . ... .J .. . . J _. , . • • Laiškai Karžygiams, Laiškairiu ir fronte jam teko aktyviai T . . .. _ ’ ..., . .. , x u 1 Lietuviams, Laiškai Tremtiniam,dalyvauti kautynėse pne. bc- Laivas
sevikus. Atitarnavęs pasiz.de> Laukininkas Lauki-
tuosius metus kanuomeneje su ninko Patarįjas Laukininko 
gr,zo gimnazijos suolan bet
1920 metais lenkų kavalerijai . ’
Lietuvą užpuolus, vėl išėjo iš 
gimnazijos lenkų iš Lietuvos va 
ryti.

Susikūrus Lietuvos kariuome 
nės Savanorių-Kūrėjų sąjungai 
nuo pat pradžios iki savo mir

ties uoliai dalyvavo jos veiklo
je pozityviu darbu. Vis kūrė, 
vis planavo, vis rūpinosi, kad sa 
vanorių idėja kuogražiausiai bū 
tų visur išreikšta, kad tuo pa
trauktų lietuviškąjį jaunimą 
sekti savanorių pėdomis. Net ir 
Savanorių sąjungos blankams 
jis yra nupiešęs antgalvį. Trem
tyje turima L.K.S.K. s-gos cent
ro valdybos vėliava taipgi velio 
nies darbo; ją atkūrė iš atmin
ties tremtyje.

Kaip sąžiningas veikėjas ve
lionis visuomenės ir vyriausy
bės buvo įvertintas ir apdova
notas visa eile ordinų, būtent:
Savanorių Kūrėjų medaliu, Ne
priklausomybės medaliu, Gedi
mino, Vytauto ordinais, Saulių 
žvaigžde ir kt. Sunkiausias trem 
ties dienas velionis Juozas iš
gyveno Vokietijoje,_Hanau a/M 
D. P. stovykloje, bet ir tenai visH} 
kūrė, dalyvaudamas ir visuome 
nės veikloje.

Chicagon (iš Vokietijos) ve
lionis atvyko 1956 m. spalio 30 
d. Tada dar jautėsi gerai, nors" 
prieš išvykstant iš Vokietijos 

t Frankfurto a/M. universiteto 
klinikose jam buvo atlikta sun
koka vidurių operacija. Atvy
kęs tuojau įsijungė savanorių 
veiklon ir pastarosiomis dieno-|

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

A U J A S
19 5 7

CHRYSLER

NAUJAS
19 5 7 

PLYMOUTH

%11 . . . . . . . . . *1732
Daugybė garantuotų visų Kdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER — PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovė* praeitimi, nno pat jo* įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų naSumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinius pas mus gausite ne tiktai Baugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augfitą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir modemifikiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pafttn.

Rąžykite dėl informacijų. Mūsų tnrtaa $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tek GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nno 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o žefttadlenį nno 9 iki 2 valandos po pietų.

mis buvo išrinktas L.K.S.K. s- 
gos Centro Valdybon.

Nuo Kalėdų velionis pasijuto 
blogiau. Gydytojų patarimu bu
vo paguldytas ligoninėn. Vėliau 
kurį laiką gydėsi namie; buvo 
vėl ligoninėje, o mirė namie.

Dailininkai, o taipgi savano- 
riai-kūrėjai liūdi su likusiais šei
mos nariais: žmona Teodora, 
dukterimis Elvyra ir Vyda, žen
tu Zigmu Degučiu bei mažuoju 
vaikaičiu.

Velionis, kaip talentingas dai
lininkas, ryžtingas savanoris, 
rūpestingas visuomenininkas 
bus gyvas mūsų širdyse ir mū
sų istorijoje.

KRONIKA

N

Juozas Kaminskas Paliktame krašte

lijų Žiedai, Les Annales dės Na- 
tionalites, L’ Europa Orientale, 
Liaudies Balsas (Rygoje, 1940, 
Kanadoje), Liaudies Menas, 
Liaudies Sveikata, Liaudies Ū- 
kis, Liaudies Varpas, Liepsnos, 
Lietuva (Chicagos, Kauno, po
grindinė, Laisvės komiteto, Tys- 
liavos), Lietuvaitė, Lietuviai 
(Kauno. Berlyno), Lietuvinin
kų Paslas, Lietuvio Žodis, Lie
tuvis (Philadelphijos, Kauno,
Vilniaus, Latvijos, Brazilijos,' mistas, L. Evangelikų Kelias,
mokytojų 1906), Lietuvis Bra
zilijoje, Lietuvis Teisininkas, 
Lietuviška Zeitunga, Lietuviškai 
Konservatyviškas Laiškas, Lie
tuviškai Vokiškas Savaitraštis,

Bitininkas, Lietuviškas Darbi
ninkas, Lietuviškasis Balsas, 
Lietuviškas Knygynas, Lietuvis 
kas Laiškas, Lietuviškas Politiš 
kas Laikraštis, Lietuviškas Prie 
laiškas, Lietuviškos Žinios, Lie
tuviškoji Medicina, Lietuviškos 
Knygos Mėgėjas, Lietuvių Ai
das Brazilijoje, Lietuvių Archy
vas, Liet. Balsas (Kauno, Lat
vijos. Petrapilio, Italijos), Liet. 
Biuletenis, Liet. Dienos, Liet. 
Kelias, Liet. Laikraštis, Liet. 
Mintys, Liet. Naujienos, Liet. 
Politiškasis Balsas, Liet. Taut. 
s-gos Žinynas, Lietuvių Ukrai

niečių Draugijos Žinynas, Lietu 
vių Žinios (Chicagos, Pittsbur- 
gho, Danijos), Liet. Žodis, Liet. 
Žurnalas, Lietuvos Abolicionis- 
tas, Liet. Apžvalga, L. Aidas, 
L. Apžvalga, L. Atstatymas, L. 
Auto, L. Balsas (Klaipėdos, 
tautin., 1006), L. Bitininkas, L.
Banko Biuletenis, L. Darbinin 
kas, L. Darbininkų Balsas, L. trauktų spausdintų laikraščių 
Darbo Balsas, L. Dirva, L. Eko-. (ne spaustuvėje leisti atskiru
nominis Gyvenimas, L. Ekono-

L. Farmaceutas, L. Filatelistas, 
L. Gaisrininkas, Lietuvos Ge- 
ner. Srities KP Žinios, L. Gy
nėjas, L. Girios, L. Įstatymai, 
L. Jaunimas, L. Judas, L. Kelei
vis, L. Kelias, L. Keliu, L. Lais
vės Trimitas, L. Mokykla, L. 
Sargas, L. Rytai, L. Sesuo, L. 
Sportas, L. Sparnai, L. Namų 
Savininkų Tribūna, L. Naujie
nos, L. Politechnikas, L. Pra
eitis, L. Rinka, L. Sparnai, L.

DR Ji.
i

EXTRACTION*-Nltnn On, LMS 
PLATE AND BRIDGE W0RK

Į Hrt.: 9 AJM.-8 P.M.; Sm. 10-11 
DR. J. S. O'CONNELL, PINTI2T .

320 SO. STATE ST.

L. Užsienio Prekyba, L. Vieš. 
Sveikatos Apžvalga, L. Studen
tas, L. Šaulių S-gos Biul. po
grindyje, L. Ūkininkas, L. Ūkis 
ir Rinka, L. Vakarai, L. Žinios, 
L. Žvaigždė, Lietuvis, Ligonių 
Kasos Narys, Linija, Linksma 
Valanda, Linksmas Daininin
kas, Linksmi Vakarai, Liuosy- 
bė, Liuosoji Valanda, Litauen, 
Litauisches Amtsblatt, L. Rund 
schau, Literatūra, Literatūra, 
Literatūra ir Menas, Lit. Lan
kai, Lit. Naujienos, Lithuania, 
Lithuanian YVeekly Magazine, 
Lithuanian Bulletin, Lithuanian 
Catholic Youth Bulletin, Lithu
anian Leader, Lithuanian-Ame- 
rican, Lith. Review, Lith. Situ- 
ation, Litova Stelo. Litva, Lit- 
wa, Litovskaja Rus, Litovskij 
Kurjer, Litovskij Golos, Litwa 
Niepodlegla, Litwo, Ojczyzna 
Moję, LMS, Logos, Lurdas, Lu- 
teronas, Lux Christi, Litwa Srod 
kowa. »

Labai sunku susekti tikslius 
duomenis apie tuos laikraščius. 
Kas pastebėtų į šį sąrašą neį-

vardu enciklopedijoje nežymi
mi, eina prie organizacijų), ma
lonėkite pranešti. Taipgi malo
nėkite pranešti, jei kas žino:

Tel. ofiso HE 4-6680. rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. rurfieP Rlvti
V AL: 1 4 tr 6 J

š-študteniaie nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
'ėskvrus Ketvirtad. Ir aekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-a vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ‘elefonas: PR 8-3220 
Res telef. WAlbrook 5-5076

"H. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. I. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Re*, tel. GRoveblll 6-5603

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenne

(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečtad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenne 
Chicago 20, m

pasimatymai pagal sutartie* 
telefonas REpublio 7-4000

Rezldmcia: Gltoveliill 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0036. 

Reatdenciijo* tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava. 

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

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Reddendjo* — STevrart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We«t 85th Street 
(kampas Halsted Ir 36-ta gatv5) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 'SSS. rez. RE. 7-»l#»
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 68rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai Trečiad. ir šešt. uždaryta

fe'efonas GRovehill 6-1691
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST® 
PRITAIKO AKINIUS 

alandoa 9—12 ir 7 » ♦ » page
•uaitarim, Išekyrue tračl* llaniiia

2422 W. MarųnetU Boad

kada kuris iš laikraščių pradėjo 
eiti, kas jį leido ir redagavo, ka- 
''a sustojo kiek numerių išėjo., 
(teikia tikslių davinių. Rašyti

žurnalistinio skyriaus redakto
riui dr. Juozui Prunskiui “Drau 
go” adresu.

DR. J. J. SIMONAITIS
fiVnvTO.JAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St 
Ofiso tel. KEItanoe 5-4416 

Rezld. telef. G Itoveliill 6-6617 
Vulandos- i-S p m 6 8 p m

1‘enktad. tik (mi pietų.
Trečiad ir šeštad pagal sutarti

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

JAS IR CHIRliRG*
l -TM VIfJ IVDY VIKIAI

392.5 t 59th Street
>1*1 v 10 * »

Ofiso tol. Cl.iffslde 4-2806 
Rezidencijos: lAravette 3-1172
HR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(KainiMts 47th Ir Hermltnge)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Rez. 1634 S. 49th' Avė., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 0-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v. 

i • Trečiad. tik susitarus.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North \Vaeker Orive 
(Civic Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. C teatrai 6-2204

6002 West ltlth S t r.. Cicero
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnhall 3-0050
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tol. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASDR. IRENA KURAS

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIOŲ

SPECIALISTE
7156 South Westem Avenu*

(MEDICAL BUILDING) 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tol. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospe'Ct 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

TtM. ofiso PRospect 6-2246
l’Rospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHlRT’RGblOS I.1GO8 
5700 So. Wood Street 

I Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 1 
1 ir nuo 6 iki 8 vaL pirmad. ir penkt. | 
. Trečtad. ir sek ūži

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
DR. A. VALIS-UBOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
DR. JULIJA MONSTAVIčIUS v«i. 1 m , . „ p >r

Ždaryta.

GYDYTOJA IR CHTRURGŪ 
Offiee: 10748 South Mieliigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien 'nuo 6 v. v. jkt 9 v. v*., 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman .'4-6766 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. K A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečtad. uždaryta
LAfayette 3-4040.

Namų — CEdarcreKt 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tol. Republio 7-8818.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Ąrcher Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sckmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC; CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublio 7-2200 

VAL.: Pirm., antr.,. Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

kidėia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už- 
daryta), šeštad. i0 ryto iki 8 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Protezistas

Aparatai-Protezal, Med. ban
dažai. Sįicc. 1 Migai ha kojom

(Arch Supports) ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDMOS TECHNIKOS LA B.
2850 W. 68rd St.. Chicago 29, III 

Tel. PRoHitect 6-5084

DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinois,__________ Tel. LUdlow 5-9500
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Men.ber of thn Catholic Presą Aas’n 
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Olcagot ir Cicnrol 
Kt*nr JAV Ir Kanadnf 
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Redakcija strntpanlua tnlso aavo nuožiūra Nesunaudotų stralpanlų na- 
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Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Gib. 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<5255 South VVestern Avenue
VAI,, kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

4 v. p. 
Šeštadieniais 1- -4 v. p. p.

Tel. o/iso PRospect 6-0400
Rezld. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Yaškevlėlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenne

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va, 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-6650 

Rezld. 6600 S. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Įtempimą, kuria 

yra priežastis gaivos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
Į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.
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HUMORISTAS IR LYRIKAS
Intsrview su Pulgiu Andriuš'u, sulaukusiu 50 m.

keliui prisiminkime “Šauniojo 
kareivio Šveiko” autoriaus Ha- 
šeko tragišką biografiją, taip 
pat nesklandu O. Henry gyve
nimą. Smagu ir linksma pieme-

— Daug metų besidraugau- į nims mėtyti akmenis į gumbuo
tą alksnį!

— Man, eiliniam laikraštinių 
feljetonų kuinui, dienos temų 
atrajotojui tiip pat teko išgy-

Mūsu neseniai iškilęs talen
tas — humoristas ir lyrikas Pul damas su Servantesu, visuomet 
gis Andriušis, begyvenąs dabar stebėjausi jo vis • pasikartojan- 
kengūrų žemėje Australijoje, ėiais tam tikrais nuotaikų mo- 
šiemet švenčia 50 m. amžiaus tyvais, kuriuos galima būtų su-
s.kiktį. Yra gimęs 1907 m, ko- versti į kaltumo kompleksą. Be- venti savo laiku šleikštu kaltu- 
vo mėn. 18 d. gražiose Taurag- veik kiekvienas kritikas Ser- mo pajautimą. Tuo atpuola rei- 
nų apylinkėse. Gaidžių kaime, vantesui prikiša, kam jis į Don- kalas atsakyti ir j jūsų alter- 
Pradėjęs vidurinį mokslą “S’U- kichotą prismaigstęs tiek daug natyvą.
lės” gimnazijoje Utenoje, bai- >r tokių ilgų “nehumoristinių“ , — Jūs Išgyvenote gražių nuo
gė jį Kaune ir studijavo litera- novelių, rimtų įtarpų. Martynas ; tykių savo kelionėse po Vidu- 
tūrą Vyt. Didžiojo universitete.; &pk* gumbuotą alksnį vedi į pa- rio Europą, Ispairją. Kokių 
Jau nro 192S metų pagarsėjo gundą spręsti, jog Servantesas stambesnių nuotykių esate pa
savo linksmais aprašymais kelio kitaip ir negalėjo 'pasielgti. Juo-
nės žemaituku po Europą ir Ma 
roką; periodinėje spaudoje da
lyvavo ir savo apysakaitėmis, 
beletristiniais gamtos populari- 
zacijos rašiniais, feljetonais, kri 
tikos straipsniais. Išvertė Don 
Kichotą, Dorgeles Medinius kry 
žius.

Tremtyje ėmė dar stipriau 
reikštis humoristikoje, duoda
mas rinkinius: Ir visdėlto juo- 
kimės (1946), Siuntinėlis iš A- 
merikos (1947). Vaikams buvo 
skirta 30 1948 m. pasirodžiusi 
knyga Vabalų vestuvės. Šviesių 
lyrinių augštumų pasiekė savo 
prozoje Anoj pusėj ežero 
(1947), gaudamas Liet. Raudo
nojo Kryžiaus premiją ir už Su
diev kvietkeli (1951) gaudamas 
Liet. Rašytojų dr-jos premiją. 
Vėlybesnieji jo kūriniai — Lai
vas linksmybės ir humoristinis 
romanas Tipelis.

Ypač miela jo kūryba tose 
premijuotose apysakose, kur 
t'ek daug žodingumo, daug gi
laus lyrinio įsijautimo, toks nuo 
širdus Lietuvos kaimo žmogaus 
aprašymas.

Pulgis Andriušis šiuo metu 
yra nuolatinis mūsų kultūrinio 
priedo bendradarbis. Jo sukak
ties proga pasiuntėme jam ke
letą klausimų, kuriuos čia su jo 
atsakymais ir spausdiname.

— Mielas sukaktuvininke, Jū
sų kūryba mus žavi tokiu artu
mu lietuviškam kaimui, tokiu 
lyrizmu piešiant Lietuvos gam
tą ir tokiu taikliu humoru. Kaip 
būtų galima aiškinti tą visą kū
rybos turtingumą? Kas Jums 
pačiam būtų labiausiai prie šir
dies?

ko gamyba paties autoriaus psi
chikoj išaugina parazitinius

tyręs Australijoje?
— Komercinėje anglosaksų 

santvarkoje nuotykiai prieina- Juozas Kaminskas Tylos belaukiant

KRONiKAkiekvienas žmogus jiems, atro
dė daug geresnis už juos“.

Šventajam žmogui yra bfdin-; . Ja„„„„ _ sit0.
ga tobulas daiktų, vertybių Ir. kla antra-tc nauja knyRa

leista Ghicagoje. Autorius — 
Pušaitis (slapyvardis), išleido

.. . ,, , ,. . . ., Eilutės leidykla 2745 W. 44 str.,u buvo normalus, kasdieniniai,,,, . . . .,e .. ..... , Chicagoje. Knyga turi 116 pusi.,žmones. Ne visi jie buvę kara- . . ,.... , t kaina nepažymėta. Siužetas —
iš op im.s. e visi uvę pa . .. gydytojų gyvenimo. Perso n .- 

vyzdlngoe praeities. Ne retas, įa._ rba balti. ntekSai
buvęs iš ne labai tvarkingos sc- , ., ,. . ■ , , • „„‘ . arba ’uerlistat. Gydytojas Vil
nies Daugelis kilę iš, tampaus . ... ,, . .j . ... , , kaltis savanaudis, lupikas, tokaimo vidurio. Vienas kitas bu- ,. .... , , . paties tipo ir jo žmona, o jųvęs namestinukas arba gimęs . ,, . , . • • .v T_ . r-į. sun.:s Vytautas r- tinginys, lene moterystėje. Kas gi Dievą. I . ... . . , ... . .. -. , . „„ 1 tu nelis, girtuoklėlis. Visi jie uždo mule ir tikslus supaisys? .. , . . . . •,. d , isideza kerbtu prieš tarną, įde-Sis skyrius yr’ vertas, kad. ... 1 , • 1.11 •/ • / v-i. , • 1 alistę mokytoja hieną irUlPnn k it n mintis Kutu no»»uk»n. v .

asmenų vertinimas, šventasis 
vra didelis reabstas. Tėvas Mar
kaitis rašo: “Praeities šventie-

gumbus, iš jo normalios psichi- mi tiktai dviem žmonių katego- 
nės apyvartos atitraukia per-, rijoms: 1) finansiškai nepriklau 
daug psichinių jėgų toms nenor- somiems piliečiams, ir 2) vteuo- 
malioms ataugoms maitinti. Juo menės atmatoms. Nepriklausy-
didingesni ir keistesni gumbai, 
tuo daugiau groteskos, tuo dau
giau suardomas paties autoriaus 
mentalinis planas. Tad ir supran 
tamos Servanteso pastangos po 
ligūstos įtampos vėl vis grįžti 
į normalų planą, čia ir ten įter
piant pastoralinę, didaktinę no
velę, išlyginant savo paties (ne 
skaitytojo, šisai neišgyvena to 
alinamojo proceso) dvasinę pu
siausvyrą. Galime spėti, kaip 
jaučiasi tėvai, jeigu jiems gims
ta kuprotas arba aklas kūdikis. 
Kaltumo kompleksu jiems neat- 
sikratyti iki mirties! Palygin
kime per visą Don-kichotą vis 
pasikartojančius Servanteso pri 
minimus, kad jis parašęs ar dar 
rašo ir kitokius kūrinius: pas
torales, intermedijas, pamoko
mąsias noveles. Šios dažnos aliu 
zijos nėra kas kita, kaip tik pas 
tangos atsipalaiduoti nuo kal
tumo komplekso, rašant “ne
normalų” Don-kichotą. Deja,

damas nei pirmai kategorijai 
(esu tik menkas Adelaidės pašto 
raštininkėlis), nei antrai (trijų 
moksleivių tėvui būtų nepaida- 
gogiška) kategorijai, jokiems 
nuotykiams netinku. O vidu
rio, kaip kad nekomercinėse vi
suomenės santvarkose, čionai 
nėra.

Br. Markaičio Širdies gelmė
Yra religinių rašytojų, kurie negu knygos uždavinys. Paga-

rašo labai ramiai, taip ramiai, 
kad galima užmigti beskaitant 
jų knygą, nepaisant labai įdo
mios religinės realybės.

Galima sutikti religinių rašy
tojų, kurie rašo karštai, jaut
riai ir taip perversmingai, kad 
juos skaityti labai įdomu, tik 

. a. . , ... ... . visas vargas su jais yra tas,
. aip s p a 1 A . 8 kad nesi tikras, ar jie dar Dievo

jieško, ar jau vejasi kieno pa-

viena kita mintis būtų perskai
tyta jaunimo susirinkimuose ir,, 
gyvai padiskutuota. Iš viso “Šir 
dies gelmė” yra labai kultūrin
ga religinė dovana šiai gavė
niai. Ji yra papuošta Algio Ku- 
musko viršeliu. Viršelis iš esmės 
gal kiek persunkus šiai knygai, 
tačiau labai nusisekęs piešinys. 
Knygą išleido Immaculata lei
dykla. Ji turi 146 psl. ir par-

liau netenka abejoti, kad šios 
knygos skaitytojas ir jos auto
rius dąr turės progos susitikti
mūsų visuomenėje ir turės apie , davinėjama do du dolerius, 
ką pasiaiškinti. , __ y Bgd.

Krikščioniškasis realizmas

prieš
gyventoj ims pasišventusį, dide
li altruiste naują gydytoją Gau- 
lį. Vaizduojamas nuotykingas 
provincijos miestelio gyvenimas, 
su vagyste, nužudymu, daugybe 
kitų nuotykių, bet baigiasi tau
riųjų personažų laimėjimu ir ve 
dybomis. Daugeliui skaityti gali 
būti įdomu, bet literatūrinių 
puošmenų veikalas neturi.

— Mano du dėdės, kun. Tilvy- 
tis-Ža arnis ir Teofilis Tilvytis 
— d< skirtingų žanrų poetai: 
vienas lvrikas, o antras humo
ristas, kuntaplistas (nors ir taip 
pat perdėm lyriškas). Vadinasi, 
per savo motiną (Tilvytytę) no 
rom nenorom paveldėjau abu 
žanrus iš karto, jeigu taip arit- 
metišksi galima būtų kalbėti. 
Be to, ir mano tėvas buvo visa
me kaime žinomas humoristas, 
na, ir drauge lyrikas, grodavo 
smuiku, buvo medžiotojas, žu- 
vautojas. Motina melancholikė, 
dainininkė, žolininkė, gėlių dar
želio mylėtoja iki pat mirties. 
Visas lyrinis griaudulys iš moti
nos, gamtos pomėgis — iš abie
jų: tėvo — medžiotojo ir moti
nos — žolininkės. Galbūt, tie 
pradai yra bendri visiems rytų 
augštaičiams pagal gaida:

Pulgis Andriušis

gyvenimas reiškiasi australuo
se?

— Jeigu Australijoje atsiras 
pasaulinės reikšmės grožinis li
teratūros veikalas, tai, būkit ra 
mūs, jo nepramiegosite: juk 
čia knygos rašomos ta pačia 
anglų kalba, juodukai dar ne
turi savo rašytinių ženklų. Oro 
paštu bus išplatintas toks vei
kalas Anglijoj, Amerikoj ir Ka
nadoj. Gausi vietinės reikšmės 
beletristika ir poezija svarsto 
istorines, gamtovaizdines ir nuo 
tykinės temas. Bet stipriausi ro 
maną bus parašęs anglas Mar- 
cus Clarke “Iki gyvos galvos” 
(iš. pirmųjų katorgininkų bui
ties), o moderniais laikais — 
garsusis anglų D. H. Lawrence 
— “Kengūrų”. Yra čia valdinis 
Literatūros fondas, trys litera
tūriniai žurnalai, bet australų 
universitetuose ir gimnazijose 
australų literatūra nedėstoma, 
nors jau kartais apie tai rašo
ma. Iš literatūros čia pragyve
na du ar trys žmonės.

— Kokiais JAV lietuvių dar
bais daugiausiai domisi Aust
ralijoje gyveną mūsų išeiviai?

— Skaito laikraščius, knygas, 
rietenas. Yra tam tikro pasidi
džiavimo, skaitant apie Dainos 
šventę, Washingtono sąskrydį, 
būsimą šokių festivalį. Bet par 
tinės peštynės, panagių krapš- 
tymai, praeities kaltininkų jieš- 
kojimai vėl apgriauna dides
nių kultūrinių žygių pastatus.

— Jums iš tolimos Australi
jos stebint tremties lietuvių di
džiosios dalies gyvenimą JAV- 
se, koksai kartais gimsta patari
mas?

— Vienas nepartinis dienraš
tis (apmokami sričių specialis
tai bendradarbiai), vienas ne
partinis iliustruotas savaitraš
tis, vienas storas mėnesinis žur
nalas, vienas impozantinis tri
mestrinis lituanistikos žuma-

Kada noriu verkiu, 
Kad’ noriu dainuoju.

mes neturime Servanteso biogra 
fijos, neturime asmeninės ko
respondencijos, tiesioginio rakto 
į jo santykį su Don-kichotu.

— Bet gi Vėlybesnieji humoro 
genijai, kurių biografiniai davi
niai gerai žinomi, visiškai pa
tvirtina gumbuoto alksnio teo
riją. Kad ir rusų M. Gogolio 
atvejis. Visi žinome “Mirusiųjū 
sielų” autoriaus tragišką kaltu
mo pajautimą (gimus tokiam 
“nenormaliam” kūdikiui), dva
sinę saviknisą, mistinį siaubą, 
nesėkmingus bandymus “atitai
syti klaidą”, parašant antrąją
savo šedevro dalį, kur būtų tei- i 1“"7į,“roflj;7j'rtorija, 'kalta, 
giąmai atvaizduotas rusų gy
venimas. Tatai jam nepavyko
ir jis baigė dienas, pabėgęs į re
liginę mistiką, už kažką atgai
laudamas, kažką atpirkdamas. 

— Jei ant alksnio išauga gum "M. sielų” pabaigoje pranaši š- 
bas arba raganos šluota, tasai ^kos fugos į Rusiją yra ne kas

leistą sviedinį.
Markaičiui yra būdinga tai, 

kad jis rašo labai jautriai, net 
karštai, bet kartu nepraleisda
mas iš akių reikalo nurimti pa
čiam ir padėti nusiraminti skai
tytojui. Pasak jo pilnutiniam 
žmogui reikia ne tik didelės šir
dies, kuri jautriai reaguoja į 
didžiąsias tiesas, bet ir “ramaus 
žingsnio ir ramaus žodžio”. 

Turtinga mokykla

Tėvas Bruno Markaitis S. J. 
yra graži jauna pajėga lietuviš
koje dvasiškijoje. Jis yra įsi- 
šventęs kunigu jau po karo. 
Jam, kaip ir daugeliui mūsų 
jaunosios šviesuomenės, yra bū 
dingą, kad jie turėjo progos stu 
dijuodami pervažiuoti kone visą 
pasaulį. Nuo Valkininkų, kur 
jis yra gimęs 1922 m., per Lie 
tuvos mokyklas, per Muenche- 
ną, per Romą, jis pagaliau stu
dijas užbaigė Škotijoje. Tai gal
būt vienintelis iš mūsų dvasiš- 
kijos, mokęsis Anglijoje.

Tėvas Markaitis didelius žing 
snius yra nuėjęs ir muzikinėje 
kūryboje. Jo mišios vaikams, 
aną vasarą išpildytos Nek. Pra 
sidėjimo seserų stovykloje, yra 
sulaukusios ekspertų pripažini
mo. Gilia muzikine kultūra pa
dvelkė ir jo daina “Apie kara
liaus šunį”, atlikta Stephens 
mergaičių ansamblio. Girdėti, 
kad nauji stambesni Markaičio 
kūriniai ruošiamasi atlikti dar 
šį sezoną.
Knyga žmogaus, kuris moka 

harmonizuoti

Šiomis dienomis pasirodžiusi 
Markaičio knyga “Širdies gel
mė” yra religinių mąstymų rin
kinys. Gražu žiūrėti, kaip šios 
knygos autorius eina nuo vieno 
prie kito Kristaus gyvenimo fak 
to ar nuo vienos prie kitos di
džiosios tikėjimo tiesos. Visur 
jis lieka ištikimas savo priėji
mo būdui. Niekur jis nepraeina 
paviršutiniškai. Visur pas jį jau 
čiamas gilus reagavimas, kone

Autoriaus nuotaikoms pažin
ti būdingas yra dviejų sūnų sky 
rius. Autorius čia domisi ne tiek 

sakančio žmogaus nuodė-ne
mėmis ir jo nihilizmu. Markai 
tis jame pastebi giliai žmogiš
ką reiškinį — nenorą betką da
ryti neapsisprendus. Autorius 
yra linkęs atleisti šiam žmogui 
ir už sugaištą laiką, jeigu jis 
pagaliau tiesą randa ir paskui 
ją nueina.

Gražus realizmo ir tikėjimo 
derinys yra skyrius “Pasaulio 
nesuprastieji”, kuriame auto
rius mums pristato šventuosius. 
Jis mums juos pristato ne fan
tastais, bet tokiais žmonėmis, 
“kurie niekada neužmiršo že
mės ir jos gyventojų”. Ir šitas , 
jų bruožas nėra viena iš jų keis , 
tenybių, bet natūraliai seka iš, 
didžiojo jų principo — Meilės Į 
įstatymo praktikavimo. Tai yra 
žmonės, kurių širdis visada at
vira Dievui ir žmogui. "Už tai

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

SOPHIE BARČUS
RRDIO PROGRAMA

1S WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N'.’O PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki .9:30 .vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1IOO kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413Tel. BIshop 7-7075

J. G. TfiLEVISION OOMPANY

2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo. 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, naterijiniai. RA
DIJAI; vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitariniai.

ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai

Atliekame didelius !r irsžua automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav. 

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telež. PRospect 8-9842, Namu tel. Wfllbrook 5-5934

alksnis jau per akmens sviedį 
skiriasi iš kitų. Be to, šios para
zitinės išaugos pasiglemžia sau

kita, kaip nevykusi pastanga 
nusimesti kaltumo kompleksą.

— Charles Dikensas elgiasi
neproporcingai daug gyvybinių Į servantisiškai savo humoro še- 
medžio sulčių, nuskriausdamos' devre "Pikniko klubo užrašuo
kitas jo dalis, sutrukdydamos 
bendrą ūkinį medžio planą. Gum 
buotą arba šluotuotą alksnį visi 
kaimo piemenys pažįsta iš tolo 
ir jį mėto akmenimis. Tai yra 
groteskinis pradas gamtoje, nu 
krypimas nuo normalios tvar
kos, keistas, juokingas reiški
nys. Iš gumbuoto alksnio, rei
kia manyti, juokiasi visi kiti svei 
ki, normalūs alksniai, patys nė 
nepagalvodami, kaip brangiai 
turi apmokėti tasai linksminto
jas savo išskirtiną padėtį. Ka
raliai savo dvaruose laikydavo 
kupriukus arba neūžaugas, va
dinasi, kūniškai nenormalius 
juokdarius.

se”, taip pat prikaišiodamas tra 
giškai liūdnų apysakų (klajo
jančio aktoriaus mirtis ir t.t.). 
Tai buvo jo jaunystės debiutas, 
po to jis surado “normalaus” 
rašytojo talentą ir į humorą nie 
kuomet nebegrįžo, žinoma, jo 
neatsisakydamas ir toliau, kiek 
viename romane pabarstydamas 
normaliomis dozėmis, nesugriau 
darbas pusiausvyros. Tai yra 
laimingas autoriaus išsivadavi
mas iš nesveikų ataugų, nes Ch. 
Dikensui buvo iš ko pasirinkti, 
jis buvo lygiai talentingas ir hu 
moristas, ir romanistas (Deja, 
Servantesui nebuvo iš ko rink
tis, taip pat ir M. Gogoliui). Pa

literatūra, menas ir t. t.). Vie
na Bendruomenės arba Kultū
ros fondo leidykla. K. fondas iš
liks. jeigu turės visiškai konkre 8^iįud^į^s 
čių darbų planą, ir kuo mažės- mQ faktaig visur
nį planą tuo genau. Partijos jajčiama8 ir jo ramus žvilgsnis 
tegu apsirūpina rotatoriniais įr ramug žodįg Taj tįkro muzį. 
biuleteniais ir mitingais, tenai Ro darbag kQria gugeba apval. 
iškraudamos savo sąskaitas,, d j gaVQ jausmug įr gayo idg. 
priešų likvidacijas ir narsybę., duoti ritmi f
O šiaip bus ir toliau tik laikraš
čių karikatūros.

— Turite kokių savo ateities 
kūrybos planų?

— Turiu, ką gi veiksiu netu
rėjęs !

PIGIAI IR SAUGIU

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIKTOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2318 W. 9Ut 8L, Chiea«A, III. 

Tel. PRrese/.tt 9-2781

Knyga parašyta žmogaus, ku
ris moka harmonizuoti.

Tiesa, dar turbūt nemaža tė
vui Markaičiui reikės padėti pa
stangų, kol jis mus visus įti
kins tuo, ką jis jaučia ir ką jis 
sako. Kaikas jo knygoje daug 
kam atrodys perstaigiai pasa
kyta. Daug kas pasiges įrody
mų. Bet tai greičiau gyvenimo

VIKTORO KO2ICO8 
IJetuvišlr. gazolino stotU ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

S759 S. tVESTBRN AVB. PK 8-9RSS

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

' I. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas ...................... ........................... $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš ...................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš U-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

'JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vlce-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings
y------AND LOAN ASSOCIATION

B!i!

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVt., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: Vlrglnia 7-114!

J u

i
i



DTRNT? a stu? nPATTnAC riTrrArn tt t tkt/itg šeštadienis, kovo 16 1957

"KNYGŲ LENTYNA"
J. KREIVĖNAS, Cicero, III.

Amerikos lietuvių gyvenimas linkėjimas semtis stiprybės iš
su sava spauda prisidėjo vos 
prieš kelias dešimtis metų. Bet 
jau dabar turime sunkumų vi
sų Amerikoje ėjusių lietuviškų 
laikraščių vardus surinkti. Ge
rai. kai ateina į pagalbą koks 
nors angliakasys, kaip Fr. La- 
vinskas. Šiaip vis tebeturime Į sikalbėti 
palinkimą išsiversti be kultūri
nio palikimo ir be iš seniau su
sidariusių tradicijų. Vis tebegy
vename pionieriško kūrimosi lai 
kus. Daug kas iš naujų ateivių, 
bent pradžioje, buvo ir tvirtai 
įsitikinę, kad lietuvių kultūrinė

praeities mums liko lyg skam
bi frazė, naudinga bent tuo, kad 
ja kartais galime prisidengti. 
M. Biržiška jau prieš d'ugelj 
metų kaltino lenkus, kad jie 
Vilnių perdaug myli. Ir gal mum 
lengviau būtų dėl Vilniaus su

su tais lenkais, kurie
pirmoje eilėje galvoja apie Vil
niaus fabrikus, apie žemės ūkio 
produkciją, strateginę reikšmę. 
Bet beviltiška laukti Vilniaus 
išsižadant iš tų lenkų, kurie my
li jo praeitį. Šias eilutes rašan
čiam kartą teko Vilniaus kraš-

veikla Amerikoje prasideda tik te praeities temomis kalbėtis 
su naujųjų atvykimu... Toks su sena lenke mokytoja. Ėjo

Juozas Kaminską/; Vienkiemis

kad ir netolimos praeities never 
tinimas labai blogai atestuoja 
visuomenę, nes praeities never
tinimas reiškiasi tik primityvių 
tautų tarpe.

Štai kažkas slapyvardžiu pri
sidengęs rašo Lietuvos ateities 
sienų klausimu ir visai neboja 
ne tik informacijos, bet ir kitų 
anksčiau sienų klausimu rašiu
sių. Už tai beveik “įrodo", kad 
vien mūsų nusistatymo pakaktų 
atstatyti Lietuvai jos istorinėse 
sienose, "įrodo”, kad gudų kaip 
ir nėra ir t. t. Ir tai mūsų spau
doje nuolat tenka susidurti su 
rašiniais, kuriuose teigimai pa
remti pačiu didžiausiu autorite
tu: “aš pats taip manau".

Štai vėl nieko bendro su mu
zika neturįs ir net muzikos rei
kalais nesidomintis kultūrinin
kas rašo apie lietuvių dainas. 
Ir vis remiasi tuo pačiu “aš 
manau” ir "man taip atrodo". 
Aišku, kad ir spaudos amžius 
tokioje visuomenėje nėra ilgas. 
Pavyzdžiui, tremties laikais Vo
kietijoje ėjusi periodika galima 
būtų tik su dideliu vargu su
rankioti pas atskirus kolekcio
nierius. Teko nustebti patyrus, 
kad Amerikoje kaikurių einan
čių lietuviškų laikraščių kom
plektų neturi net tų laikraščių 
redakcijos. Reiškia, garantuo
jama ir ateities kartoms lietu
vių kultūrinį gyvenimą pradėti 
"iš pradžios”. Ir daug kas ste
bisi tokiu nepraktišku V. Liu- 
levičium, kuris griebėsi rinkti 
atlikusių graudi jų atlikusius po 
pierius. J. Žilevičius muzikolo- 
giniam archyvui medžiagos, Lie
tuvių enciklopedija medžiagos 
laiškais dažnai ir šen ir ten el
getauja, o visuomenėje šio rei
kalo entuziastų taip ir tesiran- 
da vienas kitas.
Meilė kraštui ir jo praeičiai
Visų istorinės Lietuvos pali

kuonių darbuose, nežiūrint, ar 
jie būtų įsijungę į lenkus, į lietu 
vius ar į gudus, randame kaž
kokios dažnai irracionalios mei
lės savam kraštui ir jo praei
čiai. Nepriklausomos Lietuvos 
auklėtiniams tai nėra lengvai 
suprantama. V. Kudirkos gilus

kalba apie Rokantiškių storas- 
tiją, kurios centrą dabar beveik 
apima Naujoji Vilnia. Ji jokiu 
būdu negalėjo suprasti, kaip ji 
gali nežinoti, jog Rokantiškius 
siekę Šatriniu kai senovėje bu
vo taip pat storastija (storost- 
wo niegrodowe). Ir ji rytojaus 
dieną paskyrė išsiaiškinimui, 
pėsčia nukeliavo į Vilnių. O ki
tos dienos vakare ji jau žinojo 
ne tik apie Šatrininkus, bet ir 
daug kitokių ir man įdomių 
dalykų. Tai tautinio nusistaty
mo stiprybę ir sudaro savo kraš 
to meilė sujungta su giliu kraš
to pažinimo.

Ir daugiau ar mažiau su pra
eitį garbinančia ideologija su
sidūrę mūsų senieji veikėjai su
rado didelių tautos turtų. Be 
abejo, toji ideologija turėjo įta
kos ir Biržiškoms. Iš trijų nuo 
Lydos brolių Ivanauskų vienas 
teko lenkams, kitas gudams, o 
ir mums — gamtininkas Iva
nauskas, kurio “Lietuvos paukš 
čiai” neturi kito sau lygaus. 
Nors vienas Narutavičius len
kas, bet jo brolis pasirašė Ne
priklausomybės deklaraciją. Ne 
reikia stebėtis, kad senosios Lie 
tuvos palikuonys naujaisiais lai 
kais netilpo į mažų tautinių vai 
stybių rėmus.

Bibliografas Ružancovas
Per šiuos vartus mūsų kultū

rinio darbo laukuose turime su
tikti gudą Al. Ružancovą, t3da 
jis bus suprantamesnis. Jis ra
do darbo lietuvių bibliografijo
je, ir tai — ne senovinėje, bet 
dabartinių laikų bibliografijoje. 
Šiuo metu jis laisvajame pasau
lyje vienintelis lietuvis biblio
grafas. Ir šią sritį pamėgęs 
taip, kaip retas kuris lietuvis. Ir 
ar mums patinka, ar ne, tas gu
das įėjo į mūsų kultūros istori
ją su labai rimtai ir su meile 
dirbamu lietuvišku kultūros dar 
bu. Jo darbas nėra labai sudė
tingas: renka žinias apie visus 
lietuviškus periodinius ir nepe
riodinius leidinius, juos rūšiuoja 
pagal tarptautinę bibliografų nu 
statytą tvarką ir skelbia viešu
mai. Visa tai nėra labai sunku, 
bet tik reikalauja pas mus re

tai pasitaikančios dorybės — 
niekados nenutraukiamo kruopa 
tumo.

Tremtht* meto bibliografija

iš viso laisvojo pasaulio lietu
vių spaudos per paskutinįjį de
šimtmetį.

Istoriniu atžvilgiu “Knygų 
lentyna” garantuoja, kad ateity"Knygų Lentyna" yra pats, _ , .. ....

didžiausias šio bibliografinio dar1 b?,s syvas mu^ la,k5 ve!drodl_s
bo rezultatas. Nekalbant apie 
Ružancovo veiklą Nepriklauso
mybės laikais, šiuo metu jo dė
ka turime atliktą tremties lai
kų lietuvių bibliografijos dar
bą.

“Knygų Lentyna” turi didelės 
politinės reikšmės. Ji pasiekia 
pačias didžiausias pasaulio bib
liotekas. 1949-50 metais Al. Ru
žancovas, emigracijos ir naujo
se sąlygose įsikūrimo užimtas, 
nespėjo “Knygų Lentynos” pa
rengti. Štį straipsnį rašančiam 
teko kurį laiką “Knygų Lenty
ną” rotatorium multiplikuoti ir 
susidurti su kaikuriuo susira
šinėjimu. Buvo keista, kai pavė
lavus išleisti naują numerį, tuo 
jau atsiliepė bibliotekos iš New 
Yorko. iš Helsinkio ir iš kitur, i 
O Britų muzėjus pasiteiravo,; 
kodėl šis leidinys sustabdomas, j 
Iš “Knygų Lentynos” Jeruzalės 
universitetas sužinojo, kad lie
tuviai tremty išleido lietuvišką 
arkiv. J. Skvirecko vertimą Do
vydo psalmių, ir “Knygų Len
tynos” paprašė vieno tų psalmių 
egz. universiteto bibliotekai, kur 
komplektuojama visi bet kur pa 
šauly pasirodą tos rūšies leidi
niai. Iš gautų laiškų, atsiliepi
mų bei pasiteiravimų teko su 
nuostaba konstatuoti, jog su 
“Knygų Lentyna" ne tik įeina
me į pasaulinius knygų loby
nus, bet ir užimame reikšmin
gą vietą. “Mus domina laisvų
jų lietuvių darbai”, — rašė vie
nas suomis.

Nepakeičiamas informatorius
Kultūriniu atžvilgiu “Knygų 

Lentyna” yra nieku nepakeičia
mas vadovas ir informatorius 
kiekvienam sąžiningam spaudos 
darbininkui, kuris tik pripažįs
ta ne tik “aš manau”-, bet ir ki
tus autoritetus. Tvarkingai lai
komas komplektas per penkioli
ka minučių patiekia pilną bib
liografiją bet kuriuo klausima

SVARBI ŽINIA VISIEMS, KURIE SIUNČIA DOVANŲ 
PAKIETUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ

IR Į VISAS U. S. S. R. DALIS
Kad ateityj” paderinus patarnavimo Ir pa«rci- 

tlnus dovanų pakirtą pristatymų J IT. 8, 8. R, vlw»s 
agentūrom Ir tarpinčs-agentflroH (miK-agcncics) bu
vo uždarytos. KliJrntų patogumui, jų vietoje ati
darome

SAVO SKYRU S
teminu Išvardytuose mirsUioac. I>abar pakirtai (rali 
būti siunčiami

GREIČIAU, SAUGIAU IR PIGIAU.
Mm viekiame pagal specialų susitarimų su 

INTOURIHT (MOSCOW)
Ir siunčiame pakletUH TIESIOG | visas U. S. S. R.

dalis. Kiekviena* paklotas yra apdraustas. Kvitas 
su (ravėjo parašu yra pristatomas ui kiekvienų 
siuntini.

PAKIETAI SIUNČIAMI KASDIEN.'
Pakvitavimus Jūsų siuntinių (ravimo (tas mus, 

prisiųstus paštu — “parcel j»ost”, ir sąskaitų Išslnn- 
čtame tų imčių dienų.

Siųskite jūsų dovanų pakirtus per iiatlkimų fir
mų turinčių gerą vardų gerai imtarnanjaneių per 
-5 metus. Dėl Informacijos ar naujo katalogo ra
šykite šiuo adrera:

PARCEL DEPARTMENT

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.

LOmbard 3-3455 LOmbatd 3-6977
Raštinė atdara kasdien, (skaitant ir šeštadienius. Iki 5 v. v., treėlad. iki 8:30 v. v.

MCSŲ SKYRIAI — JŪSŲ PATOGUMUI:
lUfll RrtKuiu.y
New lork, N. Y.
Tel. LYceum »-0«00
• Iki 5 v. kasdien, Išskyrus sek m.

8148 Mlchlgan Avenue. 
Detmit 10, Mlchlgan 
TAshmore 5-7580 
Ketvirt. A penkt. 9 Iki 9 vai. 
Aeštad. iki 4 vai. popiet

vak. i

4102 Archer Avenue, 
Uhlcngo 32, Illinois 
FRontJer 0-0390.
Kitądien un 9 valandos ryto iki 
7 vai. vakaro. Keštad. nuo 9 
vai. rytd iki 5 vai. vakaro.

IIOO E 7lst si r 
Cleveland. Ohlo, I Tai, I-II8O7

Kasdien, išskyrus urkmad.,
12 dienų Iki 8:80 tai. vak.

Kuom IO Eitis IUd(£. 
IOW \V. Itroiulvvny 
Itos ton, Mass. 
ANdretv 8-8781

riaus multiplikuojama rašant 
mašinėle per kalkę, o aukso lai
kai atėjo, kai Vilko vykdomoji 
tarnyba finansavo spausil uiiną 
spaustuvėje. Bet ir vėl užėjo) 
sunkūs laikai. 1956 metų lietu
vių bibliografijos derlias dar tik 
dabar rengiamas spaudu, lei
džia JAV LB Kultūros fondas.

1955 “Knygų Lentyna” Ame
rikoje turėjo 55 prenumerato
rius, o kituose kraštuose — 28. 
Čia kalbama apie šimt|nę kita
taučių asmenų ir įstaigų, kurie 
“Knygų Lentyną” gauna be pre
numeratos mokesčio, kartais 
mainais už savo leidinius. 1957 
metams jau susirinko 55 prenu
meratoriai, kurių tarpe net 20 
užsakyti Juozo Bachuno. Bet 
"Knygų Lentyna" vistiek bus 
leidžiama, nes mažas lietuvių 
prenumeratorių skaičius nema
žina šio leidinio nei politinės, nei 
istorinės reikšmės. Viena aišku, 
kad turime daugiau kaip 55 nuo
lat spaudoje bendradarbiaujan
čius lietuvius ir kitokius kul
tūrininkus.

Gi mūsų gyvenamieji laikai bū 
simųjų laikų lietuvių istorikams 
žl'4'la būti daugeliu atžvilgiu 

įdomus objektas net ir tuo at
veju, jei paskęsime kitų tautų 
jūroje.

Aišku, “Knygų Lentyna” ne
gali turėti tūkstančių skaityto
jų, nes ji nėra masėms ir ski-1 
riama. Per dešimtį metų jos iš
vaizda ir tiražas buvo įvairus. 
Buvo ji multiplikuojama rota
torium, buvo paties redakto-

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

r

i
VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdranatoM Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga

Universal Karinga 
na Ir gražų pelną

and lxtan Aaaoeiatton užtikrina aaugi-

Kaugumą ožtrirtina še vienytų Valstybių valdžios agentūra Ik 
$10,00000 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną - 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

I tai i te taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei 
vmm Ir draugiškas patarnavimas.

'►Al paskolų Ir visais finansiniais reikalais krelpkltžs

UNTVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1AT1ON 

IttOO 5. Halsted Street, Chicago 8, lllnot-

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO 
#49.50

augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAM (VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
EEEIX A. RAUDONIS, NEOJE BERTUOS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Talei. SEeley 3-4711

K rautu vS atidaryta nekmadieniaia nuo 11 Iki 4:30.
J

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FIINOGRAFM • VOKIŠKI RADIJAI

OIDE1J8 PASIRINKIMAS • PARDUODAME [R TAISOMI*

FRANKS TV & RADIO INC
1740 Sn MaKtėfl Si Oilumg* 6-7252

'S

, 1
įJles

Aug&i

MIDLAND1 Sdvings And Loan-™ 
AsijOCidtion

niėsuRt o

r PM «0 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
BAUGIAUSIA 19 

PELNINGIAUSIA Eįfi TAUPYMO 
Sf 4END9OV#

4031 Archer Avenue T«i uta-ųzt* 
AUGUST SA L DŪKAS

Lietuviu Prekybos Namai
Visos prekės 1957 metų stiliaus, be broku sąskaitos 

neparduodamos Finansų Kompanijon

Studio sofos, įvairių spaJvų, dienai sofa, nakčiai lova,
pas mus parduodama .1.................................................................... $ 39.00
5 dalių: sofa ir nakčiai lova, kėdė ir attuman nakčiai pa

daroma lcka, 2 pagalvėlės, pas mus..................................$129.00
2 dalių svečių kambario setas, puikios Nylon medžiagos,

gražaus stiliaus, pas mus .......................................................$189.00,
2 dalių sofa ir kėdė Nylon ar vilna, geriausių Amerikos

fabrikų, Kroshler, Apolstering Ki,ng .............................$249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Alevander Smitb, Magee, Bigel-

low, naujų spalvų .......................................................................$ 69.00
9x12 kilimai (patingai modernūs, gartfntut.ti 10 metų,

parduodami pirmą kartą Chicagoje ....................................$129.00

5 dalių valgomieji su fonmica viršumi, virtuvėm . $ 39.00
5 dalių valgomojo kambario italas ir 4 kėdės su fonni-

ca, ąžuolo medžio, naujo stiliaus .........................................$ 99.00
7 dalių ąžuolo ar riežuto medžio valgomieji, už šią nu

statytą kainą ..............................................................................$129.00
S dalių valgomieji ąžuolo; riežuto, raudonmedžiu, tik $299.00 
9 dalių valgomieji raudonmedžio ar riešuto, su šlifuoto

stiklo stumdomam durim, įpatingai pavykusio sti
liaus — 16 asmenų laisvai susėsti, tik ............................. $400.00

Miegamieji riešuto ar ąžuolo su šlifuotu veidrodžiu, nau
jo stiliaus, tik ...............................................................................$129.00

Miegamieji 5 dalių ąžuolo medžio ar riešuto ............................$149.00
Miegamieji 6 dalių labai vykusio stiliaus, raudelio me

džio ar riešuto, 2 lempos dovanai ....................................... $199.00
Matracai spygliniai visų dydžių nuo ................................ $19—49.00

RAŠOMIEJI STALAI — KNYGOM SPINTOS

Rašomieji stalai, raudonmedžio, ąžuolo, riešuto su 4 stal
čiais, tik mriksleiviams ............................................................$ 29.00

Rašomieji stalai dviem eilėm stalčių ............ ................................$ 39.00
Rašomieji stalai, specialus įdėjimas rašomai mašinėlei,

riešuto medžio .............................................................................$ 59.00
Rašomieji stalai Europietiško dydžio ir stiliaus ofisams

ar profesionalams, visi stalčiai užrakinami, regu
liuojamas augštis, tik ................................................................ $135.00

Knygom spintos su stiklo durim, 4 eilės knygų, lentynos
reguliuojamos, tik ......... ............................................................ $ 29.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdumom durim,
ąžuolu ar raudono .medžio, tik..............................................$ 39.00

T V
ACA, Zenith, General Electric nuo ........................................... $ 99.00

ŠALDYTUVAI. SKALBIAMOS MAŠINOS VIRIMUI PEČIAI

6 |»čdų šaldytuvai VVesUnghouse, Admiral, Norge, Frigi
darė, General Electric, nuo................... ..................................$149.00

Virimui pareelano krosnys, automatišku uždegimu, ne-
dūžtamo pareelano, žymios Croun kompanijos, po $ 99.00

Virimui pečiai, Crown, RCA, Roper, Tapan, Universal . $169.00

Jei jūs pavargote hejieškodami puikių baldų už prieinamą 
kainą atvykite pas mus. Jūs būsite nustebinti mūsų žemomis 
kainomis ir gražiu .modemišku stiliumi.

Kas turi gera skoni viską perka 
pas Lieponį.

FURNITURE UENTER. INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybom Narna! vedėjas--Justas Liepoms
TF.L. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA 
Pirm., Kctvirtad 
Kitom Dienom 
šekmadiemaif

0—9:30
9—6.00

10—5 valandos

i
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ŽIEMOS POPIETĘ
BIRUTE EMPAKERITC, Ncw liritiin. Conn.

nei viena neturi. Ir lengvutę, 
kaip pūką! Aš noriu būti graži! 
Aš noriu, k?d visi matytų tą 
mano puikią suknią ir pasaky
tu jog ji iš tiesų graži... Bet ne.

— Pagaliau visa susitvarkė, kyti. Kodėl, kodėl aš negaliu jų nc jį ket aį graži.._ sako už-
- pasakė Hienas žmonai. — Al- sugauti?... Rodos jau sulaikau susvajojusi mergaitė

dutė išteka. Ką gi — laikas. Gy-j už sparnelių, tai ir vėl dingsta,
venimas yra lyg prekyba. Daž-i — skundžiasi mergaitė. ' — Turėsi, — girdi ji vyro žo-
nai nežinai: laimėsi ar pralaimė-j — Jos nepabėga, — sako ji džius, sakomus mergaitei. — 
si. Tačiau reikia mėginti. Ir mergaitei. — Jos tik miršta kai Turėsi tokią, kokios nei viena 

tu sugauni ir atskridę angelėliai kita neturės. Ir tu būsi gražiau- 
nusineša jas, o ant tavo rankos šia. iš visų. Pavydės tau. Tačiau 
palieka vien jų nuriedėjusios tu neliūdėk. Pavydas visuomet 
ašaros. J03 nenori būti sugau- lydi žmones. Pavydas visuomet 
tos. Jos nori gyventi, kaip ir gyvena širdyje tik kartais jam 
tu, ir toliau skrajoti ore. — neleidžiama prasiveržti. Jis nu- 

Mergaitė daugiau nieko neat- slopinamas. Tačiau retkarčiais 
sako, tik nuleidžia ištiestą ran-‘ prasiveržia tartum audra ir iš- 
kutę. Tačiau, greitai tamsus še
šėlis dingsta nuo jos skruostų, 
ir ji vėl bėgioja linksma ir iš
tiesusi galvutę, kad daugiau 
sniegulių nukristų ant jos ran
kos. Juk ji nekalta, jeigu jos 
pačios nukrinta ant jos delno?

— Mama, — sako vėl pribė
gusi mergaitė ir jos veidelyje 
šiuo metu pasirodo nežinojimas,
— kodėl tik angelėliai turi spar
nelius? Kodėl tik jie gali būti 
visur kur panori? — ir žiūri 
klausiančiomis akimis.

— Jie yra vieninteliai Dievu-
v. . . . , , . ., tarnai, — sako ji veik ne-ciusi sniego. Arba, lvg tau Al- , , ., . _..s—: galvodama mergaitei. —Turbut

jie buvo patys geriausi tvari
niai, o gal jie turi taip greitai 
visur būti, todėl reikalingi špar 
nelių. Kitaip nesuspėtų. —

Snaigės dar smarkiau prade
da skristi ir ji nemato daugiau 
mergaitės nei veidelio, nei akių.
Sniegas užtemdo visa. O gal ne

prekybininkas nežino kaip iš tie 
sų, seksis, tik gali apgalvoti, ap
skaičiuoti. Žinoma, ten gali bū
ti klaidų. Tas klaidas reikia sten 
gtis kaip galima greičiau atitai
syti, jeigu nenorima pralaimėti, 
— pasakė jis, ir linksmai per
žingsniavo keletą kartų per kam 
barį. Tuo parodydamas žmonai, 
iš tiesų kaip jis šiandien džiau
giasi. Tačiau ji nieko neatsakė, 
tilf sėdėdama toliau žiūrėjo pro 
langą lyg kažką nepaprasto ten 
matydama. Staigiu žingsniu pri
ėjo ir jis, ir pravėręs užuolaidą 
pasižiūrėjo į gatvę. Iš tiesų nie
ko ten nesimatė. Nuleido pra
dengtą užuolaidą, keistu žvilgs
niu dirstelėjo j žmoną ir moste
lėjęs ranka, ėmė toliau vaikščio
ti <po kambarį.

— Tu tik žiūri pro langą, tar
si niekuomet dar nebūtum ma-

Juozas Kaminskas Kapeliai

dutės ateitis visai nerūpėtų, 
piktai pridėjo. Tačiau ilgiau ne
norėjo bartis. Gal buvo perdaug 
laimingas ir nenorėjo kalbėti a- 
pie tai, kas atneša nemalonu
mą, o gal norėdamas daugiau1 
kalbėti ta tema, kuri jam šiuo 
momentu pasirodė pati įdomiau
sią ir aktualiausia. Po šių jo 
žodžių žmona tik pasižiūrėjo į 
langą, lyg negirdėjusi ar nesu
pratusi vyro žodžių. Net jos vei 
de nepasirodė nei liūdesio, nei 
šypsnio. Argi iš tiesų ji galėjo 
negirdėti jo žodžių? Tačiau, gal 
ji mintimis buvo nuskridusi to
li, toli nuo dabarties, ir taip 
staiga negalėjo grįžti į dabarti
nę minutėlę? Gal mintys turėjo 
tik pamažu atšokuoti per daugy 
bę dienų, ir tuomet, pavėluotai, 
pasirodyti dabartinėje dienoje. 
Mintys greitai perbėga per vi
sas dienas, po trupučiuką pas- 
toviniuodamos kiekvienoje. Ar 
verta perdaug skubėti? Juk vis- 
tiek jos įstengs dar pasivyti da
bartį.

— Kaip greitai laikas bėga, 
— sako Ulėnas. — Rodos, dar 
kiek čia dienų praslinko, kaip 
Aldutė buvo maža, o dabar štai 
jau panelė ir metas ištekėti, — 
atsiduso pats. — Rodos, dar 
kiek čia laiko praslinko kaip 
mes pradėjome keliauti drauge. 
O štai jau ir mūsų vaikas žada 
iškeliauti į pasaulį. Turbūt, kad 
dienų jau ne maža praslinko, 
nors mes jų ir neskaičiuojame.

Už lango sninga. Žiema. Snie
gas tokiais dideliais gabalais 
krinta ant žemės, ir žemė vis 
baltėja ir baltėja. Greitai susi
lygins šaligatviai su gatve ir 
tarp jų nebus tarpo. Bus tik 
lygu ir gražiai balta. Ir sniegas 
gulės purus, kad norėsis paimti 
ir pakėlus prie veido priglausti, 
tartum pūką. Ir tikriausia ne
būtų šalta.

Ponia Ulėnienė vis tebežiūri 
pro langą. Vyras dar pora kar
tų pasižiūri į ją, tačiau maty
damas, kad ji paskendusi savo 
mintyse, nieko daugiau nesako. 
Argi verta būtų dėl to drumsti 
šią gražią žiemos dieną? Šią žie 
mos popietę, kai už lango tyliai 
krinta baltos, didelės snaigės?

Ir tarp tų švelnių, baltučių 
snaigių, ji mato mažą, linksmai 
besisukančią mergaitę. Jos švie
siai gelsvi, garbanoti plaukučiai 
blaškosi švelnaus vėjelio supa
mi. Akutės pilnos gyvo vaikiš
ko džiaugsmo. Ji gaudo negai
lestingai snaiges ir juokiasi.

Kofjėl jos tokios vikrios, 
mama’ — klarnia. — Aš noriu 
bent vieną pasigauti ir pašilai-

eina. Tačiau tu neturėsi liūdėti. 
Aš noriu matyti tave tik links
mą. Tu visa turi. Visa gauni. 
Ar gi verta būtų liūdesiui atke
liauti pas tave? Jis vis tiek ne
turėtų ką čia veikti ir turėtų, 
lyg vagis, pamažu pradingti. —

— Aš nebijau pavydo. Man 
patinka kuomet kitos stebisi ma 
nimi. Aš džiaugiuos kad niekas 
daugiau neturi tokio rūbo kaip 
aš. Ir jaučiu neapykantos žvilgs 
nius. Tačiau aš juokiuos. Jiei 
man patinka. Tuomet žinau, kad 
esu centras žvilgsnių. —

— Ne visi yra vienodai lai-1 
mingi — sako motina kiek nu-i 
stebusi ar nusigandusi mergai
tės žodžių. — Vienus aplanko1 
laimė vieną dieną, kitus kitą. 
Ar verta džiaugtis, jeigu šian
dien laimė yra tavo dienose? Ar 
verta juoktis, jeigu nuo kito ji 
yra nusisukusi? Tačiau reikia

sniegas, gal tik praėjusi diena? i žinoti, kad gali nusisukti ir nuo
— Ji visuomet būdavo tokia 

linksma ir juokdavosi lyg kūdi
kis, — pasakė vėl Ulėnas. —

tavęs. —
— Tu vis panašiai kalbi, ma

ma, — sako mergaitė ir jos vei-
Gal dėl to mes nemokėjome skai du minutėlei perbėga nepasiten-
čiuoti metų. Gal dienos daug 
greičiau praslenka pro džiaugs
mą negu pro liūdesį, — kartoja 
jis tarsi žmonai, o gal tik pats 
sau. Gal norėdamas pats sau

kinimo šešėlis. — Ar aš kalta, 
jeigu kitos mano draugės nega
li nusipirkti tokių rūbų kaip aš? 
Ar aš turėčiau liūdėti? —

— Visai nereikia apie tai kal-
pasakyti, kas ne taip yra, gal! bėti, — girdi ponia vyro žodžius, 
norėdamas pats save įtikinti. — I — Dėl to reikia žinoti, kas yra 
Tačiau mes darėme visa, kad tavo draugai. Dėl to reikia su
jos dienos būtų pripildytos vien 
džiaugsmo. Mes darėme, kad 
prie jos niekuomet nesustotų liū 
desys. Nors tos dienos, rodos, 
buvo tokios trumpos. O gal jų 
ir nebuvo labai daug. —

Ir vėl ponia mato mergaitę, 
tačiau jau ne tą mažutę, bet 
gerokai paaugusią, tik veido 
bruožų dalis ta pati palikusi ir 
akys tokios pat linksmos. Plau
kai taip pat trupučiuką garba
noti, tačiau jau nėra toki galsvi 
ir šviesūs, bet kiek patamsėję. 
Už lango pavasaris. Žydi aly
vos. Obelų žiedai vos spėję už
simerkti ir žiedlapiai nupūsti vė- 

’jo.
— Aš noriu turėti tokią švie

siai gelsvą suknią, plačią, kokios

prasti, kad negalima perdaug 
išsiskirti iš' tų, kuriuos vadini 
savo draugais. Reikia žinoti, kas 
gali būti tavo draugai. —

Tačiau mergaitė ilgai nenori 
kalbėti apie liūdnus dalykus. 
Kam čia liūdėti, kai džiaugsmas 
kaišo dienas? Kam kalbėti apie 
liūdesį, jeigu jo nėra? Geriau vi 
sai neprisiminti, kad jis kartais, 
lyg vagis, neįslinktų, norėdamas 
sudrumsti džiaugsmą. O įsilei-

dus jau būtų sunkiau išvaryti. 
Tad geriau tvirtai užsklęsti du
ris, kad neįsiveržtų.

Ir vėl ponia mato tą pačią 
mergaitę tik jau kelioms die
noms praslinkus ir su savo iš
svajota suknia.

— Aš norėčiau būti šokėja,
— girdi motina mergaitės žo
džius. — O gal ne?... Gal dai
nininkė? Tačiau geriau šokėja. 
Juk aš mokiaus šokti. Tik vė
liau nenorėjau. Kodėl tad ne
pamėginti dabar vėl? —

— Mėginti tam, kad vėl pa- 
vargtum bešokdama ir daugiau 
niekuomet nenorėtum? — girdi 
motina savo žodžius', tačiau tar
si nejaučia kad galėtų pasakyti 
šią tiesą. — Gal tu tik šią minu
tėlę taip galvoji? Ar ne geriau 
pagalvoti dar vėliau? O gal ką 
kitą pamėgintum? —

— Ne, mama., aš apsispren
dusi, — sako mergaitė tvirtai.
— Aš šoksiu ir visi žiūrės į ma
ne. Ir aš būsiu laiminga, nes 
niekas kitas taip negalės šokti
— nusišypso ir kiek pasėdi sva
jodama ir matydama save atei
nančiose dienose. Veidas šypso
si, ir motina mato, kad ji stebi 
vien tik gražią ateitį. Tik gra
žias dienas. Liūdesio nėra jo
se, nes ji nenori jo ir nešaukia. 
O gal ji niekuomet nesutikusi 
liūdesio nepažįsta jo? Gal ji ne-

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

JOHN T. ZURIS
LAWYER AND COUNSELLOR

II HO. f,A KAI.I.E STREET 
Room 1415

Pilone: RAodolph H-4425 
Home pilone: IjAfayette 3-9177

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

TeL CLiffside 4-G37K
Pristatome 1 visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — W A LB R 00 K 5-8202

S E L F 
SERVICE

MARCII — KOVO 14, 15, 16 D. D.

(.KAM) ARMAGNAC 21
Ini|Mirtt*<l B raudy

y r. old
Eifth $4.98

IMPORTE!) 1(1 YR. OLD BRANDY Flfth $3-88
KON CII1CO 15 yr. old Importcd Rtun Eifth $3-«
(iRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.8.P. Eifth $4.89

ASSORTED IMPORTED LIQUEURS ’ 
ttt.rawherry, Banalia, Blackberry,

r
K
I
i
i

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Tfllef. WAlbrook 5-7870 ir 
Olbson 8-4938

• Oeneralis kontraktorlils mui
lų mimų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patvs 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkalnavimai nemo
kamai.

RsiKpherry Fi«h $2.89

GINZANO VERMOI1TII
Dry or Swifl Eifth $.|30

KIJAEA VVINE Fifth $|.69

LANG’H H Ycar OLI) SUOTCII Fifth $4.59

RLATZ BEEIl Lase oi 24 cans Case

LOWENBRAU IMPORTED BEER 
Case of 24 bottles Case $8-55

P

gali suprasti kaip negalima gau
ti norimo daikto?

— Rytoj pakalbėsiu su mo
kytoja, — sako tėvas. — Džiau
giuos, kad taip sugalvojai. —

Mergaitės akys dar daugiau 
juokiasi. Ji atsisėda ir žiūri į 
tolį. Tačiau tikriausia nieko ne
mato, tik ateinančias dienas. 
Paskui pašokusi apsisuka kelis 
kartus po kambarį. Ir nusisuka 
taip toli praėjusioje dienoje, 
kad ponia negali jos matyti.

— Kaip dabar pagalvoju, keis 
ta pasidaro, — sako Ulėnas. — 
Aldutei augant tiek daug daly
kų buvo mano nenumatyta, net 
visai nei nepagalvota! Ir kai da 
bar prisimenu, kaip keistai aš

anuomet galvojau! Kaip daug 
ddykų nenumačiau. Tačiau gal 
taip buvo geriausia? Nereikėjo 
rūpintis apie ateinančią dieną. 
Juk ta diena vis tiek būtų vie
ną kartą atėjusi, tačiau man 
nežinant, nereikėjo dėl jos dre
bėti. Pamačiau tik, kai pasibel
dė į duris ir reikėjo įsileisti no
rint ir visai nenorint. Ji neklau
sė mano norų. Tik tuomet pa
mačiau kokia ji buvo. — Jis vėl 
peržingsniavo keletą kartų per 
kambarį. Net pats pakraipė gal
vą prisimindamas praeitį.

Žmona kiek pajudėjo, dar pa
togiau atsisėdo ir vėl paskendo 
savo mintyse. Šiandien ji nenore 
jo kalbėti. Tiek daug įvairiausių 
minčių atsilankė pas ją. Tiek 
daug dėl kurių reikėjo abejoti. 
Todėl ji mėgino palikti jas nuo
šaliai ir susigrąžinti bent minti
mis praėjusiąsias.

Tose dienose buvo pradžia va 
saros. Medžių lapai buvo jauni 
ir kvepėjo. Ir saulutė švietė pa
dangėje, tarsi ir ji būtų pano
rėjusi čia ilgiau pastoviniuoti. 
Dienos buvo gražios. Tik tos pa
čios mergaitės veidas pasirodė 
liūdnas. Tokio niekuomet nebu

vo. Tokio niekas nebuvo matęs. 
Taęiau ji nieko nusakė, t k tylė
jo ir buvo paskendusi savyje. 
GaJ ji nematė nei šiedu, nei jau- 

(Nu!:- ta j J psl i

.............. ................ m,
i'elef. REpublic 7-68t*T 

ADOMAS VAITKEVIČIUS
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos (vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigos 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovai

<919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniimuiiiiimmiiiiit"iiuii

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
naga U rainiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimų ir skau 'ėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins Jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskllsios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. I>e
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
••v.Ind. ir Petroit, Mi- 
chlgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order j

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy 8t, Chlcago 34, I1L

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI’
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTYVINAS, Pres.

3039 So. Halsted St.
Tek VIctory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS . . .

NET IKI 70%
-Dabar nupiginti visi: lii-fi fono

grafui • Televizijos • Vėsintuvai- 
Vėdintuvai AM/FM radijo aparatai
• Vokiški trumpų bangų rad. apar.
• Įkalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėlės • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

Dflino-

TCLC Vision
[sales - Service)

Sav. Inž. A. SI-31ENAS
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5««5 
Atdara; kasdien 9—6. pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—-9

GUŽAUSKŲ i
BEVERLY H1LLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. I*Kospect 8-0S33 ir I’R 8-0M34.

j ’ KNYGELE EGZAMINAMS 
AR JAU ĮSIGIJOTE

PASIRUOŠTI 
PILIETYBEI

KAIP 
J. A. V.

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W©lls.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 

| įsigyti JAV pilietybę.
Pinigus su užsakymais Siųsti:

DRAUGAS,
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

1957 BUICKAS
Tik

#2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, !"©• 
907 W. 35th St., Chlcago 9, III. LA 3-2022

. . . PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS . . . 
GAUSITE AUGŠCIAUSĮ DIVIDENDĄ ... O BE TO, 
APDRAUSTĄ SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR,

NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JCSŲ PRILANKUMĄ

ST. ANTHONY SAVING
AND LOAN ASSOCfATfON 

1447 So. 49th Ct.y Cicero, III.

JUOZAS (.RIBAIISKAS, Vedėjas 
TH.: TOunhaJI 3-8131 Ir BIshop 2-1397

• Antradieniais, ketvirtad. ir penktad.
nuo 9 Iki 5; pirmadieniais iki S va
karo; šeštadieniais iki 1 v. po plutų: 
trečiadieniais uždaru.

RASTINfiS VALANDOS:

DYKAI PLUŠINIM ZUIKUTIS VAIKINIAMS TAVI’YTOJAMH

Pradekit Taupyt Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

IŠ TOU IR ARTI ''M
NAUJI OtOEU TPOKAI- NAUJAUSI KPAUSTTfAO (PANK/AJ 

UJRU METŲ PATTPIPIAS - PIGUS !PSAŽIP/P6AS MTAPNAVPfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
Į 2022 W. 69 St. CHICAGO 3G ill T«» „u 5-32O9

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

• vn 104*'
♦ ASS’N 

I.Afayette 3-IOK-S
P1etklewle/., •»«•!< r Ir advnkafAS

GRANESAVINGS
»555 WEST 47lh STREET 

K. K. I’let.klewlcz, prez.; E. K.
dokam* aukštu* rtlvldendim. Kelrtame čekius. 1’ardiKNlnme Ir perkam* 

valutytiAa bonus. Titu py tojams imlarnai linai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta Iki Gltl.oon

Darbo valandos pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki b vai vakaro 
antr. Ir penk. 9 Iki 5; treė. uždaryta o Beit nuo 9 iki vidurdienio
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ŽIEMOS POPIETI
(Atkelta iš 5 pusi.) 

nų, žalių lapų. C gal ir saulė jai.) 
nesišypsojo, o tik žiūrėjo tarsi 
pikta pamotė ncrėd’ma barti. 
Šį kartr j’ n?i nepagalvojo kal
bėti apie džiaug3mą. Gal nei a- 
pie grožį negalvojo. Akys buvo 
taip pat įsmeigtos į tolį, tačiau 
ten matė vien nežinią. Ten džiau 
gsmo nei kibirkšties daugiau ne 
regėjo. Gal ir p t’ stebėjos, kaip 
greitai visa pasikeitė, ir tikriau
sia pati negalėjo atpažinti. O 
gal ir savęs neatpažino? Tik ži
nojo, kad nutekėjo kiek dienų, 
kai pradėjo truputį kitaip žiū
rėti į daiktus ir į žmones.

— Tu turi išeiti į gamtą, Al
dute, — sako motina apkabinu
si ją. — Matai, tokia graži pa
vakarė. Tiek daug žiedų. O gal 
nueitum pas kurią savo drau
gę? — klausia motina matyda-Į 
ma liūdesį jos akyse.

— Aš neturiu kur eiti, mama,
— sukužda mergaitė. — O gal 
aš nenoriu niekur eiti. Nenoriu 
nieko sutikti. —

— Bet tu dažnai eidavai, — 
sako motina abejodama.

— Eidavau... bet kas iš to? 
Būnant linksmam rodos visi juoi 
kiasi drauge su tavimi ir tas pa 
didina džiaugsmą. Tik liūdėti1 
nemoka drauge. —

— Kartais tik pats žmogus 
įsikalba sau liūdesį, — sako mo 
tina, tačiau kiek pati abejoda
ma.

— Ko aš jieškau, mama, man 
nei vienas jūs to duoti negalite, į
— sako ji liūdnai žiūrėdama į! 
motiną. — Jūs davėte man vi
sa. Ir aš buvau laiminga ligi šiol į 
tuo ką davėte. Tik dabar pama-; 
čiau, kad negaliu būti vien tuo! 
laiminga. Yra dar, ką man nie
kas duoti negali. Turiu tik pati j 
surasti. Aš džiaugdavaus, kai 
nei viena negalėjo būti tokia 
kaip aš. Aš džiaugdavaus tu- • 
rėdama visa, ko norėjau. Ta
čiau dabar pamačiau, kad to ne
gana. —

— Laimės niekas negali duo
ti, — sako motina, žiūrėdami į, 
tolį. — Ją reikia pačiam pasi-1 
gauti už sparnelių ir taip tvir
tai laikyti, kad nepabėgtų. Kar-| 
tą sugavus reikia mokėti išlai
kyti. O išlaikyti galima. Tik rei-J 
kia tvirtai pasirįžti laikyti. —j

Mergaitė vėl žiūri pro langą.1 
Nieko ten daugiau nemato tik 
vieną veidą. Tačiau tas veidas į 
matosi taip miglotai, taip toli,: 
kad ji negali net gerai jį matyti.' 
Ir ji sako jam: “Tu tik vienas 
gali mane suprasti, tačiau neno
ri. Ir kodėl žmonės yra tokie ne
gailestingi? Jie nenori matyti 
kitą laimingą, nes tik patys ga
lėdami laimę atnešti jos neat

neša”. “Tu neturi į mane žiūrė
ti” girdi ji žodžius. “Juk nie
kuomet manęs nepastebėjai? 
Dabar atsisukai minutėlei, kad 
vėliau galėtum nusisukti”.

“Ak, kodėl, kodėl aš negaliu 
rasti džiaugsmo?” k’rtoja patil 
savj mergaitė. “Kodėl laimės1 
reikia jieškoti pačiai?” Ir ji vėl 
lieka praėjusioje dienoje su klau 
simu, kurio niekas negali jai at
sakyti.

— Kodėl ne visa galima nu
pirkti? — klausia dabar pats 
eaves TTlė^es va rsčiodamas po, 
kambarį. Juk dažnai žmonės sa-i 
ko, jog turėdami diug pinigų* 
būtų labai laimingi. Tuomet nie-Į 
kas- nerūpėtų. —

— Tuomet tik turtingieji bū
tų laimingi, nes jie vieni įsteng
tų laimę nusipirkti, — sako pa
galiau ir ponia. — Gal šitaip 
yra geriausia. Ir teisingiausia.—

— Bet tuomet mūsų Aldutė 
nebūtų sutikusi liūdesio, — sa
ko jis. — Juk pati žinai, aš tu
rėjau visuomet laimę ir mums 
nieko netrūko. Tikrai esu neblo
gas prekybininkas. Juk kiek pra 
deda, o vėliau turi pasitraukti, 
nes tik nelaimę atsineša patys 
sau. Man to niekuomet nebuvo. 
Pati žinai kaip pradėjau, o da
bar jau esu žinomas. Tačiau 
reikia mokėti. Niekas laimės 
neatneša į namus, nei pinigų. 
Reikia pačiam eiti pasiimti. Rei
kia pačiam jieškoti. Ir reikia 
žinoti kur ir kaip jieškoti. Ki
taip niekais nueis visas jieškoji- 
mas. —

Ponia vėl pasižiūri pro langą. 
Tačiau mintys vėl veja viena ki
tą ir jai nėra laiko kolkas gal
voti apie šią dieną ar šį vaka
rą. Kai praeitis pasibeldžia, ne
galima ją nuvaryti, nes kitaip 
ji gali daugiau niekuomet nesu
grįžti. O kartais gali net norėti 
susigrąžinti, tačiau tuomet jau 
būtų pervėlu.

(Bus daugiau)

Juozas jxauuudaas
- ■' • "• n

Svajonė

.1. Nurūnės-Niirutavičienės <><xx>ooo<kxxx>o<><>oo<xx><>o<x><><>

“Gintarėlės” legenda,' leidžiama 
edelline (Kolumbijoje) lietu-j 

vių ir isp nų kai omis. D’l gau- 
,'mo ir didelio brangimo poli-,

.h m'-ni-; klišių projektuojama

IN’COME TAX SERVICE
Daily 9 A . M. to 9 P. M. 

A. K. JONĖS 
9205 S. Utica

(3 bloeks East of Kedzie) 
EVERGREEN PARK, ILL. 

GArdem 2-6668
•re U to’o nač’oi" spaustuvė- <xxxhxkxkx><xkxxxxhx><xh>o<x:^ 

■ trimis kalbomis iš karto —__________

C'hicagos * variausias ir moli *- 
niškiausiaM PP.u.kii Daržas — 

BUCO D z K Ž A S
WILLOW WESl ’NN AND 

PICKiC GftOVE
*liru auti W,llow Springs

\Villow Springs, Illinois

/F

n»-lirioijH food expertly aervt-d in 
cheerful, spaclous dining halla

Weddlngs • Showers • Anniver- 
saries • Ran<|u<*ta • Conventlons 
Be a guest at your next party 

Makfi reservatlons today!
KAYS KATERIN6 KJTCHEN 

7547 Irving Park TV #-7289
Evenings call AV 3-0860

MIRACLE CLUB—MERGAITĖMS 
St. Gertrude’s Parapijoj 

Puikūs kambariai, skanūs valgiai 
Labai gera transportacija 

$14 ir augščiau
6156 Sheridan Rd., SH 3-9336

SUK

Siunčiame pinigus į 

LIETUVA 

ir visas kitas šalis.

Turime tiesioginį ryšį te
legramų ar oro paštu.

Pristatymas pilnai garan 
tuotas, ir jums persiunčia
me kvitą su asmens pa 
rašų.

Dėl pilnesnių informacijų 
rašykite arba telefuonuo 
kitę — Foreign Depart 
ment FRANKLIN 2-4100

AMALGAMATED TRUST 

& SAVINGS BANK 

III Su. Dearborn Street

Chicago, Illinois

KRONIKA
• Agronomė Eugenija Čepu- 

lydė, ilgametė Antalieptės Že
mės Ūkio mokyklos mokytoja, 
mirė 1.956 m. gruodžio 13 d. U- 
tenos ligoninėje.

Antrajai sovietų okupacijai 
Lietuvoje įsigalėjus. Antaliep
tės Ž. Ū. mokykla buvo užda
ryta. Mokytojai atleisti. Toli
mesnis jų likimas pasidarė ap
gailėtinai sunkus, nes darbui 
kitose mokyklose jų nebepasky 
rė.

A. a. Eugenija Čepulytė gimė 
ir augo Liepiniškio vienkiemyje 
Kuktiškių valsč., Utenos apskr. 
Jos tėvai — Juozas Čepulis ir 
Veronika Šlepetytė-Čepulienė — 
ten turėjo tvarkingai vedamą 
ūkį.

Eugenija baigė Utenos gimna 
ziją ir 1933 metais Dotnuvos 
Žemės Ūkio akademiją. Buvo 
gabi pedagogė ir pavyzdinga mo 
kyklos kl. auklėtoja. Pedago
ginį darbą ji dirbo 12 metų su 
dideliu pamėgimu' ir atsidavimu.

Dėl būdo gerų savybių ir ryš 
kių pedagoginių sugebėjimų ji 
buvo gerbiama ir mėgiama tiek 
savo kolegų-mokytojų, tiek ir 
mokyklos mokinių.

'.'ant ir argi” kalba. Uiust- 
c ’-'s p: 55 dailininkė Vlada 

i fanė?ka‘tė-Ab-'a'.t’enė, kuri d.-
yvcna Brazilijoje.

i “( int-’r'l"-” I Narūnė p" 
• "• palaką “Snaigi” Karalai- 

‘ kur ą iliustruos taip pat VI.
i \brniti<nė. ,

T s pačios utorčs parašytos 
lc‘ i ndos: “I'ąsčio ežero pasa- 

! ka”, “Kunigaikštis Kęstutis ir 
Birutė” (jos pagrobimo legen
da). “Vilnius” (jo įsikūrimo le
genda), “Miego Senis” ir mažie-

i siems eilėraščių knygutė suI
daugeliu paveiksliukų.

Naujasis Testamentas- 

Šventas RastasNuo pat gimnazijos laikų ji 
priklausė ateitininkų bei kitoms 
katalikiškoms organizacijoms, J *
kaip aktyvi tų organizacijų na- Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
rė. SKVIRECKAS — Kauno Arkivys

kupas Metropolitas. IV laida. Iš-
Negailestingoji mirtis ją iš- leido “LUX” 1947 m. Štutgarte, 

tiko pačiame amžiaus pajėgu-j 620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 
me — 44 metus beeinant. Nor-Į “DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
maliose gyvenimo ir darbo sąly-1 CHICAGO 29, ILL.
gose ji galėjo dar daug patar-j e-
nauti mūsų lietuviškojo jauni-' ____ ___
mo švietimui ir mielosios Tė

TIKTAI MISŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASIŲSTI PAKILTUS. PALYGINKITE TIK 

KELETĄ SIUNTINIŲ:
Turime naują katalogą — virš 50 standartinių siuntinių, ku

rie gali būti pasiųsti Velykų šventėms.
Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5—6 savaites 
Nr. & UI svarų cukraus

............................................................................ $20.50
Nr. 67 20 svarų sviesto ............................................................... $32.95
Nr. 69 5 svarai sviesto

5 sv. jautienos - corned beef 
5 sv. cukraus
5 sv ryžių ......................................................................... $26.60

Nr. 86 10 sv. ryžių
5 sv.taukų 
3 sv. cukraus
2 sv.sviesto ................ ........................................................ $21.50

MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO AVĖ, CHICAGO 22, ILL.

Telef. EVerglade 4-5220

vynės Lietuvos pažangai.
(J. Rmt.)

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str„ Chi
cago 9. III., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat

ANGLU KALBOS PAMOKOS galanterija'

R. G I N E I T 1 W 
6402 S>Fairfield Avė., ('Iii, ilgo 2# 

Tel. HBmtečk 4-8037
FLORIDA — FLORIDA

„ , . . Atvažiavę į Floridą sustokite,
Vertimai — Pilietybė — Laiškai Neptūno Viloje, pas p. šeštokus, 
luoda pamokas. 1-rieS kariį baigęs i jjg jums patars kur geriausia 

privačios. jums apsistoti arba apsigyventi.'Hagos universitetų.
1 tini. 25 et. vai.

S-člas augAtau. durys po kaire, ai ■ 
63-čios gatvės ir Califoinia Avė. l

666 — 76th Avė., St. Petersburg 
Beach, F)a. Tel. 21-8204.

DR. H. B. HINES
Praneša atidarymą dantisto kabineto 

44872 N. Jackson Street Waukegan, Illinois
DEIta 6-0548

Niki 9 iki 5:30 kasdien. Ketvirtadieniais uždaryta

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th SI. RE. 7-1941

WHOLESALE
$49.90VOKIŠKAS VAIKŲ 

VEŽIMĖLIS ......
Siunčiam visur veltui 
Rašykit dėl informacijų 

$50.00 vertes vaikų Lo- 00
vytė su matracu ......... 0^7.30
Gražiai dekoruota įvairių spalvų 
6 -šiems metams.
Dviračiai, žaislai, lėlių vežimėliai.
Prieš perkant palyginkit kainas 
čia

BABY SHOP
4075 Archer (kampas Archer Avė. ir Calif. Brighton Park. BI 7-2889 

Valandos 10 a.m. — 6 p.m. Pirmad. ir ketvirtad. iki 9 p.m.

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

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

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

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

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tnl.: Vlrglnla 7 • 6430

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
IR GAZOLINO STOTIS

, Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui-

'tiot rliiFfi

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25 Murcery 49-51 ................. $8.95
Chev, Ali 1937-53 ........ 8.25 Olds, 6 cvl. 41-50 ......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95Plvmouth 42-56 ............. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ......... 9.91 Pontiac 37-54 ................. 8.95
Dodge 6. 42-56 .............. 9.95Biiiek 37-52 ..................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paina irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v ryto iki 9 va), vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

I

Pasilinksminimui — praleiskite vakaro čia! 
MARIE SHAW’S CLUB EVERGLADE 
Jfisų Seimininkai T<> Itose ir Budd Gloff

Užkandžiai biznieriams nuo l 1 v. r. iki 3 v. popiet 
Pietūs nuo 7 v. v. iki 3 v. r.

LAI RITE GRASI) OPEMSG!
Kokteily valanda 3 v. popiet iki 7 v. vak.

GAnlen 2-0838 2501 W. 95th St.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTELE ĮSTAIGA 
CIIIC\(«OJE, INTIJRISTO ĮGALIOTA.

Ankštos k o k y b ė s vilnonės t Anti-Polio serumas, strepto- 
angliškos medžiagos. Stan- micinas, cortisonas, serpaailis 
dartiniai audiniu siuntiniai, ir kitokie vaistai pristatomi 
Standartiniai muisto prodnk- or paštu per keletą die
tų siuntiniai. nų.

Reikalaukite mūsų naujų katalogų. *
• užsakymai be eilės priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAhash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome ?avo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 metų mes esame pristatę 
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
, 9:00 vai. ryto iki 4:30 vai. po pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Suite 1200, 220 So, State St., Chicago 4, III.

Tel. WAbash 2-9354
%--------------  ---------------------------------------------P

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3% yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik .. Sg, 50
GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI 3»/2 yardo 
MEDŽIAGA
už ............... $15.00
VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
vvorsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 

tik ................. $4,50

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą
tik .............................. $1,25

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI- 
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

I2I0 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-I2I6
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CEelau O OOflfi

l'ž KIEKVIENA PIRKINI Ofcciey 3-OoUO

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

SUMAŽINSITE SAU DARBA IR PAGERINSITE 
SAVO NAMUS

jsidėdami Juozo Spaičio aluminijaus “Storm Windows” langus. Juos 
turint nereikės rūpintis kiekvieną pavasarį ir rudenį langų išėmimu 
ir sietelių sudėjimu. J. Spaičio aluminijaus “Storm Winde«vs” lai
kys tiek ilgai, kiek jūsų namas stovės. Pašaukite mus dar šiandien 
ir mes padarysime jums tuos nuostabius langus.
Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūšių apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
3259 So. Halsted St., Tol. Vlctory 2-647B
Galite skambinti kasdien arba atvykti į mūsų įstaigą nuo 9 vai. iki 
6 vai. vak. Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, m. Telef. LAfayette 3-3085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

O<XK><X><>O<XXX><><><X>O

6715

K. (i A SIC N A S SIUVĖJAS
MOTERŲ RŪBŲ

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 
H įvairių kailių užsakyti paltai duodami limo- 
kčjimuL Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSNFIELD AVENUE

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

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

20 metai toje pat vietoje.
1666 W. 47th St., Tel. LA 3-9670

Biznieriams apsinteka skelbtis “Drauge”.
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J. Žukas-vargonų virtuozas ' KRONIKA
• Lietuviai Vienos Muzikos 

akademijoj. Austrija yra žino
ma muzikos š lis. Čia anksčiau

Nepriklausomybės lai k a i s kartų relig’ni mc muzikos kon- gyveno ir kūrė tokie unijai, 
Kauno Valstybinė konservatori- certc, kuris įvyks š. m. balan-; kaip Bethovenas, Mozartas^ 
ja auklėjo ir brandirio visų eilę džio mėn. 7 d. Sv. Kryžiaus pa- Į Strausas, Lisztas, o Vėliau Mah- 
mūsų talentingų muzikų, tačiau rapijos bažnyčioje. Šioje baž- Iena, Brueckneris ir eilė kitų

ANTANAS NAKAS, Chieaga, Ilk

nevisiems iš jų savo žemėje bu- nyčioje yra geri, koncertui tin- 
vo lemta pilnai pasireikšti ir iš- kami vargonai. Koncerte jis at- 
vystyti savo talentą. Lik;mas liks Bacho, Cezario Franko, 
juos, kaip ir mus vis s. išblaš- Boellmano ir Widoro vargoni- 
kė po visus pasaulio kraštus, nius kūrinius; koncerte daly- 
Kaikurip jie pivarco ir aptilo, vaus ir kiti mūsų žymūs muzi- 
kiti priversti buvo pakeisti savo k i bei dainininkai.
profesiją, o dalis jų tik retkar
čiais turi proga parodyti savo 
sugebėjimus nedideliam skaičiui' 
muzikos mylėtojų.

Vienas iš tokių menininkų y- 
ra Jonas Žukas, kurio sugebėji
mais, kaipo vargonų virtuozo, 
mūsų visuomenė turi retą progą 
pasidžiaugti.

Šiuo metu jis gyvena Brookly 
ne. Nors dirba ne savo profesi
joje, tačiau vargonavimo meno 
niekad neapleido. Perdaug buvo 
paaukota darbo ir pastangų už
baigti mokslus, perdaug nupin
ta svajonių, kad likimas taip 
greit sugebėtų išrauti iš jo šir
dies tai. kas jam brangiausia — 
muzika.

Mūsų menininką brandino Lie 
tuvos žemė su kvepiančiomis pie 
Vomis ir pušynais. Berniuko šir-' ———-- —1
dy neišdildomą įspūdį paliko jo Į na> būna daug įdomesni už kitus 
tėvo grojimas vargonais švėkš- į pasaulietiškos muzikos koncer- 
nos miestelio bažnyčioje, pro j tus. Jie retai girdimi. Bažny- 
kurios vasarą pravirus langus į čios aplinka ir monumentalus 
prasklisdavo augančių pievose vargonų garsų skambėjimas

kompozitorių; jie Vienoje pra-Į 
leido savo gyvenimo gražiausius 
momentus. Vienoje yra didžiau
sia pasaulyje muzikos mokyki , Į 
turinti net tris didelius pasta
tus. Jos žymus vardas ir augš- 
tas muzikos lygis yra žinomas 

Vargonų koncertai turi savoi v*same pasaulyje, šioje akade- 
ypatingą žavesį. Jie labai daž- mD°je yra pasižymėjusi muzi

kos instrumentų klasė, kaip vie 
na geriausioji pasaulyje, o taip 
pat ir teorijos, harmonijos bei 
pedagogikos srityje, įjungiant 
ir dramos fakultetą. Josios var
das “Akademie fuer Musik und 
Darstellende Kunst” — yra ži
nomas visose pasaulio šalyse. 
Kiekvienais metais spalio mėne
sį prasideda įstojamieji egzami
nai į visas klases. Atvyksta šim 
tai užsieniečių, tačiau tiktai da
lis būna priimtų ir tiktai moki
niai su augštesniais talentais 
bei stipresniais muzikiniais duo 
menimis .

Didžiausią užsieniečių procen 
tą sudaro amerikiečiai studen
tai. šiais metais net 165 stu-

V' 'H

Juozas Kaminskas Kiemas Panevėžio apskrity

Vienoje gyvena garsusis pa- kaip prityręs ped gogas ir ge- 
saulio dainininkas Tino Pattiere. riausias mokytojas dainavimo 
Tai žymusis tenoras, kuris 1920 srityje Europoje, . a juo :;tu li- 
-22 metais pasirodė Chicagos juoti atvyksta net ir New Yor- 
operoje "Toscoje” su didžiau- ko Metropolitan operos žvaigž- 
siu pasisekimu ir ovacijomis, o dės, kaip George London, Vic- 
taip pat ir Metropolitan opero- toriu De Los An.e'es, Paul 
je. Tiktai "Caruso erai” iškilus, Schoeffer ir eilė pirmaeilių dai- 
Tino Pattiera grįžo atgal į Eu- nininkų. Daug dahumnku at- 
ropą; čia daugiausiai buvo ži- vyksta studijuoti ir iš Italijos, 
noma sMilano operoje bei Dres-į Vieni augantis pasail o 
dene, Berlyne ir Vienoje. Šiais muzikos centras, kuris gražėja, 
metais jisai švenčia 69 metus atsistato.

J. Žukas

je akademijoje studijuoja ir ita- vusi specialią stipendiją iš uni-, 
lų dainas bei operas italų kalba, versiteto, gilinasi toliau muzi-' 

Antrą vietą užima Prancūzi- koje Austrijoje. Akademijoje 
jos studentai; jų didžiuma stu- jau suspėjo gražiai pasirodyti 
dijuoja instrumentų klasėje bei ir užsirekomenduoti kaip talen-| 
kompozicijoje. Trečioje vietoje tinga jauna kompozitorė ir pia-j 
eina italai ir t. t. Matoma ir iš nistė.
komunistinio bloko studentų, ku

L1ODĖS1O VALANDOJ 
RmAim

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 Ss. Westera Avė. Air Condltloned koplyčia 
BCpaklIo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tisais, kurt* ryven* kitos* miesto dalyse: rausim* 
koplyčią Irčiau Jūsų namų.

rie čia gilinasi sąvo srityje. Ben Leonas Baltrušaitis studijuo-Į 
ja muzikos pedagogiką, jis yra

drą akademijos narių skičių bū- gavęs stipendiją „ ..Italian
tų sunku apibūdinti, betgi, pa 
gal šių metų pradžios duome- tural-Organisation Consulat Sec 

tion”. Studijuoja šioje srityje

gėlių kvapas. Švėkšnos mieste
lis, Tauragės apskrity — Žuko 
gimtinė. Berniuk^-menininko 
širdyje įsižiebė* meilė muzikai 
ir troškimas pasiekti jos vir
šūnes. Baigus pradžios mokyk
lą ir gimnaziją, 1926 m. likimas 
jį atvedė į Kauno konservato
riją pss mūsų bažnytinės mu
zikos patriarchą, didžiai kultū
ringą asmenybę, gilų muziką 
prof. Naujalį, kuris ten tuo lai
ku dėstė vargonavimo meną. Po 
akeptynerių metų studijų, užbai
gęs • Kauno konservatorijoje 
mokslus, 1933 metais, kaipo 
valstybės stipendininkas, išvy
ko į Paryžių toliau studijuoti 
muzikos į “Ecole Normale de j.
Musiųue”, pas garsų prancūzų i,i,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuilliiiiiiiui|iliiilliiiinMiiiiiilliiUllHlliUH«' 
pedagogą ir vargonų virtuozą I

perkelia mus iš pilkos kasdie
nybės į kitą pasauli, kuriame 
gyvena didybė, liūdesys, džiaug 
smss ir meilė. Neveltui didieji 
kompozitoriai daugelį savo kū-

Dramoje apie 5% visų studen 
tų sudaro užsieniečiai. Tai, paly 
ginus, labai mažas skaičius su I 

dentai iš amerikiečių išlaikė tįsto muyjkns studentais ijamUo8,UB egzaminus j Vienos Tetuviai dudentai Vienos 
miesto akademiją. Apie 80*^, akademijoje taip pat studijuo- 
visų amerikiečių studijuoja įvai ja
rias dainavimo šakas. Dalis šio- Marija-Cole Baltrušaitienė

■n n .gn-r- ----------- studijuoja Vienoje fortepiono
kė Bacho, Mozarto, Bethoveno klasėje. Ji yra gimusi. Anglijo

je ir baigusi muzikos mokslus 
— kompoziciją bei teoriją — 
Birminghamo universįtete; ga-

nis ir registracijų - siekia dau- dainavinl0 ,echnik iag„.
g,au kaip 1000-cio tiktai muzi- * giką Jis pirmiau studyas buv0 
ą stu įjuojanctų. pradėjęs Castmano konservato-

rijoje Rochesteryje bei Syra-
cus muzikos mokykloje.

Turime Pilną Pasirinkimą 
Religinių Daiktų

GUNNELL’S
RELIGIOUS GOODS

5688 W. Dlvision — CO 1-5024

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ir kitų kompozitorių genijus. 
Religinės muzikos koncertai

Vakarų Europoje labai mėgiami 
ir į juos susirenka įvairių pa

rinių skirdavo ir dabar skiria; saulėžiūrų žmonės pasiklausytij
vargonų muzikai. Ten pasireiš-' originalios muzikos. j KVALIFIKUOTAS SIUVĖJAS

- . .......... ■ -i >■ ■ = I Siuva naujus drabužius,
taiso ir valo.

JUOZAS MESKELEVIČIUS
3437 So. Morgan Street 

^k ^k^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k^.^k^k4S

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų, perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 So, Hoyne Avė., Telef. Vlrginia 7-7097

Čomptometro-Mašinraščio 
Mokykla Pradeda 

Pavasario Semestrų
Tuoj mesk dulkiną fabriką, nes 

jūsų laukia darbas švarioje raš
tinėje. Skambink mokyklos ve
dėjui P. Kešiūnui — tel. WA1- 
brook 5-4315. Mokyklos adresas: 
5543 S. Albariy Avė.

NARIAI LltlUVIt IALF. IR SKOLINIMO

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO 
MR. NELSGN,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

prof. Marcei Dupre. Šią mokyk
lą po trejų su puse metų studi
jų užbaigė: 1) diplome d’Ensig- 
nement, 2) diplome d’Execution 
ir 3) Licence d’Enseignement 
et d’Execution d’Orgue. Pasta
rasis yra pats augščiausias tos 
mokyklos diplomas ir, norint 
jį gauti, reikia suimprovizuoti 
vargonais fugą ir pirmąją so
natos dalį, be to, parašyti dip
lominį darbą. Diplominį darbą 
parašė “Vargonų istorija Lie
tuvoje”.

Sugrįžęs Lietuvon, jis buvo 
paskirtas į Kauno konservato
riją dėstyti vargonus ir impro- i 
vizaciją. Pirmas jo vargonų kon , 
certas, užbaigus studijas, įvy
ko Kaune. Įgulos bažnyčioje: 
spaudos buvo labai palankiai I 
įvertintas. Vėliau sekė kiti kon
certai Lietuvoje ir Vokietijoje. Į 
Gyvendamas Vokietijoje, studi
javo kompoziciją Bažnytinės 
Muzikos institute Heidelberge 
pas prof. Fortnerį, tačiau dėl 
emigracijos galimybių į Ameri
ką, studijas teko jam nutrauk
ti.

Atvykęs Amerikon ir apsigy
venęs Brooklyne, Žukas pasi
reiškė daugelyje religinių kon
certų, daugiausiai rytinėse Ame 
rikos valstybėse, susilaukda
mas labai gražių svetimšalių ir 
lietuviškos spaudos įvertinimų.

Chicagoje mūsų žymų vargo
nų virtuozą girdėsime pirmą

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sųlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSH.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

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

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50ih AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

Yra kaloama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

'■■S'.'*

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, Dl., tel. TO 3-8131-32

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

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
Lietuviški pašto ženklai

Geriausias prisiminas 
iš Tėvynės

50 Įvairių ........................ $1.00
£ 100 Įvairių ........................ $3.00
** 150 Įvairių ....................... $6.00
Galima gauti ir kiti lietuviški paš
to ženklai. Pareikalavus kainoraš
tis nemokamai. Prašau rašyti vo
kiškai arba angliškai. Pardavimas 
tik per laiškus.

CHAS. F. KEZBERS
2637 W. Potomac Avė.

Chicago 22, Illinois
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirV

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainui
Degiausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

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

60 colių vilnonės medžiagos ir ” flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ......................................... $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ............................................................................... $1.89

Grynų spalvų Fortlsan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEZTILE ir patys įsitikinkite. 8u kiek

vieni pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN ’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

.‘‘laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas Į rytus nuo Halsted St., V/2 bloko ) pietus nuo 
Koosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje Iki 5:80 vaL vak. 
Tel MOnrne 6-8152

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIH (PATCH), Vkte-PreeMmt

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

1

] paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportadją automobiliu.

Atdara kandim Ir sekmadieniais nuo # vai. ryto Iki R vai. popiet. 
IASIKI5KITK DABAR — BF8 PASTATYTA KAPINIŲ DIFNOJF,! 

JOKIO rMOKJ.ll M O. SUMOK ftSITE KAPINI© DIENOJE.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna- S7ŽK Mes tur'me koplyčias’
1 vimaa dieną ir nak- SBT visose Chicagos ir
I tį, Reikale šaukite Roselando dalvse ir'
I mua. tuojau patarnaujame I

PETRAS BIEL'IOHAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. ' LAfayette 3-3572

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
8854 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222$

-JURGIS F. RUDmTn

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-113H-113H

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

(ŽUDYK) ZUDYCKI
YArds 7-07X1

STEPOHAS C. LACKAWICZ
2424 U. «9th STREET • REpuhltr 7-121A
2814 W 23rd PLACE Vlrginia 7-0672

VAHCE FUHERAL HOME
1424 8. M)th AVĖ. OLympic 2-6246 ir TOvmhall 3-9687

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą”.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS CTUGAGO TLLTNOTS

I A’ŠKAI LIETUVOS BYLAI KELTI
Šeštadienis, kovo 1fi, 1957

Kodėl ne mes?
VACL. KLEIZA, Champaign, III.

Kalbėti apie vienybę lietuviai 
yra pratę. Tai gal viena iš mė-- 
giamiausių jų temų. Ne tik kal
bama, bet net ir deklamuoti pra 
dedama. Neišsemiama tema. 
Kiekvieną kartą vis naujos min
tys ir idėjos kyla. Tačiau keis
ta! Kai tik reikia ką nors kon
kretaus padaryti, 'taip vienybė 
ir pabyra, lyg žirniai išpilti iš 
maišo. Bet yra žmonių, kurie 
vienybės mintimi gyvena. Jų 
maža, tačiau yra. Ir tik jų dė
ka ta vienybė klesti, kiek ji iš 
viso pajėgia klestėti. Gerai kaž 
kas yra išsireiškęs: “Vienas lie
tuvis — vienybė, du lietuviai — 
draugija, trys lietuviai — par
tija”.

Neseniai viename studentiš
kame Vasario 16 d. minėjime 
kalbėtojas metė naują mintĮ. 
Taip, tai buvo tik mintis, bet 
prasminga mintis. Ji neturėtų 
likti protokolų lapuose. Dabar
tinis gyvenamasis momentas ją 
šaukia aikštėn. O mintis štai ko
kia : padarykime vieną mėnesį 
metuose lietuviško solidarumo 
mėnesiu. Labai paprastai skam 
ba. Imkime ir padarykime. Bet 
ką daryti? Klausimas lengvai 
atsakomas, tik nepaprastai sun 
kiai įvykdomas. To mėnesio me
tu lietuvis lietuviui būtų brolis, 
draugas, bičiulis. Būtų pamirš
ta rietenos, ginčai, nesutarimai.. 
Paduotų kits kitam ranką ir ei
tų dirbti bendro darbo. Nė vie
nas laikraštis ar žurnalas ne
spausdintų tokios medžiagos, 
kuri būtų nukreipta prieš bet- 
kurį iš lietuvių. Kas to nesilai
kytų, nusikalstų savai tautai 
bei saviems broliams. Visa tai 
skamba utopiškai, ar ne?

Tačiau tai galima įgyvendinti. 
Bent vienam mėnesiui. Pamaty
tume, ar tas įmanoma padary
ti. Vėliau būtų galima tokį mė
nesį pratęsti. Nejaugi mes tik 
vieną mėnesį tegalime būti so
lidarūs? Ar tik vieną mėnesį 
tegalime būti lietuviais, gyvo
sios lietuvybės nešėjais? To
kiais reikia išlikti visą laiką.

Kodėl tokio mėnesio reikia? 
Turbūt aiškinti neverta. Gal tik 
vienas mažas paaiškinimas čia 
reikalingas. Lietuvos reprezen
tacija laisvajame pasaulyje nė
ra pasiekusi atitinkamo lygio. 
I čia reikia mesti visas savo 
jėgas. Nesutarimas tarpusavy
je Lietuvos neišlaisvins. Gerai 
yra pabrėžęs Lietuvos konsu
las P. Daužvardis per jaunimo 
Vasario 16 d. minėjimą Chica- 
goje: “Aš jums užtikrinu, kad 
tie, kurie dabar pešasi, kas val
dys Lietuvą, jos nevaldys”. Jė
gos turėtų būti kreipiamos re
prezentacijos ir Lietuvos bylos

POS6D2IAVO CLEVELANDO ALUMNAI
Vasario 24 d. popietę Vidos 

Kasperavičiūtės namuose posė
džiavo Clcvelando alumnai, pa
sikvietę svečiuosna JAV LB 
centro komiteto narius ir kitų 
svečių. Paskaitą lietuvių aktu- 
alrisiais klausimais skaitė St. 
Barzdukas. Prelegentas išeities 
tašku pasirinko organizacinį 
klausimą ir jo rėmuose svarstė 
bendruomenės kultūrinį darbą, 
jo kliūtis, organizacijų reikšmę, 
jų santykius su bendruomene, 
jų gausos problemą ir t. t. Šia 
proga jis pasisakė apie pačius 
alumnus ir jų organizaciją, per 
spėdamas juos netapti organi
zacija tik sau. bet ribotis dau
giau socialinio pobūdžio veik
la, visas jėgas kreipiant į jau 
esamų organizacijų bei bendruo 
menės darbą už lietuviškos kul
tūros išlaikymą ir puoselėjimą.

kėlimo linkme. Štai tokiam rei
kalui tokio mėnesio ir reikia.

O per mėnesį įmanoma daug 
padaryti. Juk būtų galima su
kelti nemažai finansų “Litua- 
nus” biuleteniui! Laikraščiuose 
galėtume paskaityti daug vertin 
gų, ir įdomių straipsnių, nes po
lemikoms ir pigioms rietenoms 
nebūtų vietos! Jaunimas galėtų 
susipažinti su lietuviškąja lite
ratūra, menu, istorija. Panag
rinėtume aktualių, šiandieni
niam gyvenimui reikalingų, te
mų.

Studentija turėtų būti pirmo
ji, kuri mestų šią mintį gyve
nimam Gal geriau net ją įvyk
dytų. Tam ir puiki proga pasi
taiko. Bet vertėtų bandyti į šią 
akciją įtraukti ir vyresniuosius. 
Ar tai nebūtų didelis jaunimo 
įnašas lietuviškosios veiklos ra- 
tan ? Šiam reikalui geriausias 
mėnuo — birželis. Už tai kalba 
priežastys. Pirma, tai skaudžiau 
sias mūsų tautos laikotarpis. 
Geriausias jėgas sunaikino žiau 
rioji okupanto ranka. Birželis 
lietuviams visiems amžiams liks 
gedulo mėnesiu. Gi gedulą rei
kia įprasminti. Pasakyti, kad 
dabar mes gedim. nėra viskas. 
Tie, kuriuos palikome Rainių, 
Pravieniškių ir kituose Lietu
vos miškeliuose, nekalbėjo. Jie 
kentėjo, dirbo ir žuvo, kad dar
bu liudytų tautai apie jos dva
sią. Lietuviško solidarumo mė
nesiu mes bent maža dalele pri
sidėtume prie jų aukos tikslo.

Antra, birželio mėnesį įvyks
ta pirmasis Jaunimo kongresas 
šiame krašte. Iš jaunimo pusės 
butų tikrai gražus gestas tokį 
mėnesį įgyvendinti. Visas kon
gresas įgautų kitokią prasmę, 
kitokį tikslą. Suvažiuotume ne
tik savo lietuviškumą pademon 
struoti, bet ir savąją dvasią pa
rodyti. Visuomet jaunimas bu
vo ta tautos dalis, kuri laužda- 
vo ledus, kuri griaudavo sienas 
ir nešdavo tautom naujas idė
jas, tiesdavo naujus gyvenimo 
kelius, puoselėdavo naujas idė
jas. Argi šiandieninis lietuvis 
jaunuolis pristigo kūrybingumo 
dvasios? O gal jam tik trūks
ta drąsos?

Visa tai skamba gražiai ir 
patraukiančiai. Bet ar ši mintis 
neuždeda studentijai pareigos? 
Mes galime ją įgyvendinti ir pa
rodyti kitiems, jog kartais ir 
utopija galima priartinti prie 
realybės. Mūsų pavyzdžiu tikrai 
paseks ir vyresnieji. Kviečiame 
tad visus akademikus apie šią 
idėją giliau pagalvoti, kelti ją 
spaudoje ir bendrai viešajame 
gyvenime. Kas nors turi pra
dėti. Kodėl ne mes?

Plačiose ir daugiausiai pas
tarąją mint, lictusiose diskusi
jose pasisakė visa eilė svečių: 
prelegentas St. Barzdukas, dr. 
N evytis, J. Liūdžins, J. Virba
lis, A. Mikulskis, J. Smetona, 
J. Staniškis bęi alumnai J. Na
vickaitė. J. Puškorius, Stp. Ma
tas. p. Kazlauskienė ir kt. Susi
rinkimas baigtas kavute ir alum 
r.ių paruoštais skanėstais, karš- 
tesniėftcms d r vis diskutuojant 
klausimo plonybes. Reikia pašte 
bėti, jog tokios diskusijos yra 
labai vertingas veiksnys tiek 
kartų bendradarbiavimo, tiek 
veiklos planavimo prasme ir to
dėl alumnai, jas ruošdami, nu
sipelno padėkos. Jiems linkėti
na ir toliau aštrinti mintį, gi
linti patyrimą ir plėsti gyveni
mo augštumas. a. e.-

KONGRESUI
BESIRUOŠIANT

Prieš kiek laiko šio skyriaus 
skiltyse mesta mintis ruošti Jau 
nimo kongresą, atrodo, kad ra
do derlingą dirvą. Šiandien jau 
galime sakyti; jog paruošiamie
ji darbai baigti ir belieka lauk
ti tik to didžiojo momento, kuo 
met Chicagoje susirinks lietu
viškasis jaunimas į sayo pirmą
jį kongresą svetimoje žemėje.

Chicagos jaunimo organizaci
jos aktyviai darbuojasi kongre
so darbuose. Sudaryta visa ei
lė komisijų. Visas komisijas ap
jungia vienas bendras komite
tas, į kurį įeina visų jaunimo 
organizacijų atstovai. Čia dar 
vienas pavyzdys lietuviško soli
darumo ir vienybės. Pagarba 
jauniesiems.

Komitetui vadoovauia A. Mic 
kevičius, J. Štuopis ir R. Vaitys. 
Programinę komisiją sudaro J. 
Kregždys, J. Štuopis, A. Micke
vičius, R. Mišauskas. R. Vaitys 
ir A. Antanaitis. Jau sustatyta 
tentątyvi kongreso programa. 
Kongrese būtų 5 posėdžiai: du 
šeštadienį priešpiet, du po pie
tų ir iškilmingasis uždarymo 
posėdis sekmadienį prieš pie
tus. šeštadienį vakare įvyktų 
paskirų sekcijų susirinkimai. 
Numatomos sekančios sekcijos: 
meno, veteranų, sportininkų, 
lietuviškos dainos ir šokių, lite
ratūros ir spaudos, griežtųjų 
mokslų ir moksleivių.

Sekmadienį vakare įvyks ban
ketas ir šokiai Morrison viešbu
tyje, kuriame vyks ir visi kon
greso posėdžiai. Posėdžiuose kai 
bės patys akademikai. Bus nag
rinėjamos tokios temos, kaip 
“Jaunimas, šeima, organizaci
jos, sportas”, “Jaunimas ir ap
linka”, “Jaunoji karta ir vy
resnieji”, “Jaunimas ir ateities 
perspektyvos”.

Technikinę kongreso komisi
ją sudaro R. Vaitys (pirm.), 
G. Musteikytė, J. Pakalka, R. 
Slėnys, L. Šmulkštys ir J, Ža- 
deikis.

Birželio mėn. 30 d. Chicago- 
ję vyks ir tautinių šokių šventė. 
Tad visi kongreso dalyviai tu
rės progą dalyvauti ir šiame 
įspūdingame susibūrime.

Ko pageidaujama iš pačio jau 
nimo? Dėmesio kongresui, da
lyvavimo jame ir gražaus lietu
viško jaunimo reprezentavimo. 
Kongreso dalyvius stebės ne tik 
mėsų vyresnieji, bet taip pat 
ir amerikiečiai. Nuo jaunimo tin 
kamo pasirodymo daug kas pri
klausys. Vertėtų jau dabar vi
siems pradėti ruoštis šiam įvy
kiui. Tenelieka nė vieno lietuvio 
jaunuolio, kuris nedalyvautų 
kongrese. Tegul kongreso šūkis 
“Lietuvai” randa atgarsį ir mu 
myse. “Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę, jai 
ir neturim leist pražūt” — 
skamba kongreso šūkis. O ar ji
sai skambės ir mūsų širdyse?

V.

Juozm Kaminskas Rugiui

K b H ms’nt
politinių mokflų kurso, teko iš- 
•ib.c'bė'i su v’cnu profesoriumi. 
Kalba nukrypo ap'e JAV sena
to ir atstovų rūmų nariu domė-j 
įimąsi p'liečių korespondencija, | 
laiškais, organizacijų prašy-J 
mais, sumanymais, sveikinimais 
ir padėkomis.

Profesorius pareiškė, jog jis 
pats prieš keletą metų buvo vie
no senatoriaus vyr. sekretoriu
mi ir mielai suteikė sekančias 
informacijas.

Kiekvieno senatoriaus ar at
stovo korespondencija yra su
rūšiuojama į kelias grupes. Po
rą svarbesnių čia patiekiu:

1. Masiniai siunčiami mimio- 
grafuoti laiškai yra (beveik vi
si) metami į šiukšlių dėžę. Jie 
klasifikuojami kaip “Pressure 
groups”. ’

2. Mašinėle spausdinti laiš
kai bei telegramos labai retai 
pasiekia patį adresatą. Apie 
95% visų šių laiškų yra atsa
komi eilinių sekretorių pagal 
jau anksčiau nustatytas laiškų 
formas. Tik apie 5% šių laiškų
pasiekia vyriausią sekretorių.

RINKIMŲ IŠVAKARĖSE
Artėjant rinkimams į Liet. 

Stud. sąjungos JAV centrinius 
organus, vėl iškyla problemos. 
Kas kandidatuos? Kuriuos as
menis siūlyti kandidatais? Ar 
jie pajėgs tinkamai atlikti savo 
darbą? Kokie darbai laukia Są
jungos sekančiais metais?

J visus šituos klausimus ver
tėtų atsakyti tik ilgiau apie juos 
pagalvojus. Sąjunga nėra orga
nizacijų ąr partijų federacija. 
Ji sukurta ne tsm, kad išban- 
dytume savo pajėgas. Ji įsteig
ta lietuviui studentui. Jos tiks
las — apjungti visus lietuvius 
akademikus, suteikti progą pa
žinti savos tautos kultūrą ir 
leisti socialiniai pabendrauti.

Atsižvelgdama j šitas mintis 
ir suprasdami reikalo svarbu
mą, turėtume siūlyti kandida
tus. Argi svarbu kurių pasau
lėžiūrų ir nusistatymų asmenys 
stovės prie sąjungos vairo ? 
Svarbu, kad bus plaukiama, bet 
nestovima vietoje. Tiesa, plau
kimo kryptis aktualu, tačiau ją 
nustato du principai bei du švy

DIDĖJANTIS STUDENTŲ SKAIČIUS
Didelis jaunimo prieauglis ke 

lia rimtą susirūpinimą Ameri
kos pedagogams. Ateinantieji 
penkiolika metų bus lemiamieji 
šio krašto švietimo sistemoje, 
— rašo dr. W. Raymond, buvęs 
Cinncinati universiteto rekto
rius. Trys pagrindiniai fakto
riai, didiną studentų skaičių, 
pagal minėtą profesorių, yra 
šie:

1. Painus modernusis gyve
nimas, reikalaująs iš asmens 
daug daugiau išsimokslinimo ne 
gu bet kada. Prezidento Eisen- 
howerio Committee for Higher 
Education spėja, kad profesio
nalinis ir techninis personalas 
ligi 1975 m. padidės 75%, kai 
tuo pačiu metu fabriko darbi
ninkų skaičius sumažės 25%.

2. Išsimokslinimas taip pat 
pakelia ekonominio gyvenimo 
lygį. Didžiųjų bendrovių statis-

i tika 1956 m. rodo, jog universi- 
' tetinio išsilavinimo asmenys už- i dirba 100,000 dol. daugiau per

kuris laiško turinį patiekia pa
čiam adresatui ir jo nuomonės 
atsiklausia.

3. R nka rašyti laiškai, pa
vienių asmenų ar organizacijų, 
baugiausiai veikia valstybės vy
lus, nes jie jaučia, kad žmonės 
čia turi asmeniškų interesų. Čia 
adresatai atkreipia s^vo dėme
sį, nes nuo šių laiškų autorių 
priklausys ir jų politinė karje
ra.

4. Daugiausiai svaros turi tie 
laiškai, kurie yra atėję iš atsto
vaujamos adresato valstybės ar 
apylinkės. Tokiais atvejais, pa
brėžė profesorius, adresatai de
da savo pastangas kaip nors 
padėti, kreipia galimai didesnį 
dėmesį, sąlygoms leidžiant, rei
kalą judina.

Mūsų studentų organizaci
joms ir viešajai visuomenei tu
rėtų būti aišku, kokios formos 
laiškai tepasiekia adresatus. A- 
t -ityje gal taip griežtai nesilai
kykime rašomos mašinėlės eti
keto, gi siųsdami laiškus orga
nizacijų vardu stenkimės varto 
ti oficialias antgalves.

S. Dobkevičiūtė

turiai — lietuviškumas ir aka- 
demiškumas.

Kiekvienas sąjungos narys tu 
ri jausti pareigą rinkimais do
mėtis ir juose dalyvauti. Pra
eityje pasitaikė momentų, kuo
met to susidomėjimo ir parei
gos atlikimo trūko. Jei iš 700 
narių pabalsuoja tik 50%, tai 
padėtis nėra visai tvarkoj. Šiais 
metais reikėtų to išvengti. Bal
suoti turime ne tik patys, bet 
taip pat paraginkime ir savo 
draugus taip daryti. Mes daž
nai mėgstame kaltinti kitus, ta
čiau pamirštame patys save. Są
jungą tvarko mūsų rinkti žmo
nės. Mes jiems patikėjome tas 
pareigas, todėl kitų kaltinti ne
galime. Galime vadovaujantiems 
žmonėms padėti, pasiųsdami 
jiems savo sugestijas, mintis 
pozityviai pakritikuodami. Bet 
išrinkti galime tik mes. Todėl 
nepamirškime šiais metais tos 
pareigos. O ji labai svarbi. Per 
Liet. Stud. sąjungą mes išeina
me į visuomenę. Jo todėl ir rū
pinkimės. K.

savo amžių negu tie, kurie to 
išsilavinimo neturi.

3. Augštesnis ekonominis ly
gis, geresnė finansinė padėtis 
ir didesnės bei gausesnės pas
kolos ir stipendijos padeda jau
nimui lengviau pasiekti augš- 
tąjį išsilavinimą.

Šiandieniniai universitetai ir 
kolegijos netarnauja vien tik 
turtingiesiems ir gabiems. Mok 
clas yra prieinamas plačiajai 
visuomenei. Nuo 1930 m. uni
versitetinio amžiaus asmenų 
proporcija padidėjo po 1% kas 
metai. Šiuo metu tas padidėji
mas yra pasiekęs net 30%. kai 
1900 m. jis tebuvo tik 4%.

Keista, bet pagal specialistų 
apskaičiavimus ir patiektas prie 
žastis, pastebime, jog studen
tų skaičių didina tik geresnis 
materialinis gyvenimas, didesnė 
pinigų suma ir visa tai, kas už
tikrina geresnę ateitį. Beveik nė 
vienas nepasisako už mokslą 
kaip vertybę savyje. Kyla klau
simas, kur ši dvasia veda pašau 
lį? Pagal dr. J. Grinių, bus daug 
mokytų, bet tamsių inteligentų. 
Įdomu, ar ir mūsų studentija 
yra vedama šių pačių motyvų?

— 8. R.

Dr. Vydūno vardo
Šalpos fondas

Dr. Vydūno Vardo Šilpos 
fondas buvo įsteigtas 1952 m. 
gegužės mėn. tuometinės ASS 
valdvbos. susidedančios iš prof. 
I. Konč’ai s dr. D. Kesiūnaitės 
ir Br Kviklio. Fondas pavadin
tas didelio skautų bičiulid ir 
Vyties korporacijos garbės na
rio dr. Vydūno vardu. Atsiklau 
stas dar tadi Detmolde begy
venąs dr. Vydūnas atsiuntė se
kančio turinio atsakymą:

STUDENTŲ SĄJUNGOJ. Artėja rinkiniai į sąjungot, cent
rinius organus. Rinkiminė komisija sudaryta Urbanoje. Ją su
daro R. Vanagūnas (pirm.), A. Mogenytė, P. Abelkis, L. Kuz- 
niarskis ir S. Radvila. Visus raštus siųsti komisijos sekretorei 
A. Mogenytei, 1005 S. Lincoln Avė., Champaign, III.... Philadel
phijos skyrius suruošė diskusijas apie jaunimo organizacijas. 
Pravedė L Jurskis ir A. Gečiauskas... Sąjungos studijų dienos 

1 rytinių pakraščių akademikams numatomos balandžio mėn. 27- 
28 d. d. Philadelphijoje... Naujon Cle ve lando skyriaus vaklybon 
įeina V. Malcanas (pirm.), M. Dabrikaitė ir A. Orintaitė.

TARP ORGANIZACIJŲ. Hartforde įsteigtas naujas skau
tų akademikų skyrius... K. Remėza paskirtas naujuoju New Yor 
ko Tauro tunto jūrų skautų “Audros” laivo vadu... Worcesterio 
skaučių vietininke yra J. Mičutaitė... New Yorko skautų vyčių 
oktetas, švęsdamas 5 m. sukaktį, tupėjo koncertą... Studentų 
Ateitininkų sąjungos pirmininkas A. Gečiauskas lankėsi Chica
goje organizaciniais reikalais... St. Louis studentai at-kai su
ruošė šventę-sąskrydį. Draugovei pirmininkauja R. Savickaitė... 
L. Petrauskaitė išrinkta Philadelphijos draugovės pirmininke... 
Šį mėnesį vyksta Santaros skelbiamas Gyvosios lietuvybės mė
nuo... Chicagos santariečiai suruošė nuotaikingą Užgavėnių ba
lių, kuris sutraukė gražų jaunimo būrį... Pasirodė Santaros me
tinė knyga “Mintys ir Darbai”.

DARBAI IR VARDAI. A. Jurkus Montrealyje gavo Athlon 
stipendiją pokoleginėms studijoms tęsti Anglijoje... A. Alksni
nis ir D. Stasiukaitytė sukūrė šeimą... Dail. K. Varnelis vedė 
G. Prialgauskaitę. Jaunavedžiams linkime darnios gyvenimo lai
mės... K. Kudžma globoja New Yorko moksleivius ateitininkus. 
Panašias pareigas Philadelphijoje eina B. Majauskas... Akade
minis sporto klubas Lithuanica dalyvavo Clevelahde apygardi- 
nėse krepšinio ir tinklinio pirmenybėse... V. Šoliūnas išrinktas 
į Krikš. Demokratijos Studijų būrelio valdybą Chicagoje. Jis 
yra De Paul universiteto lietuvių klubo pirmininkas... Montrea- 
lio akad. sambūrio valdybą sudaro B. Ciplijauskaitė, J. Aniuo- 
lauskas, P. šultė, P. Povilaitis ir P. Pundzevičius*.. V. Dudėnas 
įeina į “Kęstučio” korporacijos valdybą Chicagoje... M. Vygan
tas laimėjo pirmą vietą 600 jardų bėgime Michigano AAU leng
vosios atletikos varžybose. Mindaugas yra gavęs stipendiją Lo
jolos universitete už sportą. Priklauso savo universiteto laikraš
čio redakcijai... J. Vitėnas gavo teisės magistro laipsnį VVashing 
tone... S. Bobelis baigė studijas New Yorke... J. Šoliūnas laimė
jo Illinois univ. YMCA stalo teniso turnyrą... A. Kanavkaitė ga
vo magistro laipsnį muzikoje, pianino srityje, iš Columbia univ., 
New Yorke...

Neseniai įvykusiame Baltų Stud. fed. susirinkime New Yor
ke išrinkta nauja valdyba, kurion iš lietuvių įeina R. Šilbajoris 
(pirm.) ir J. Bendoriūtė. Šiais metais fed. pirmininkavimas ten
ka lietuviams, todėl mes turėtume uoliau žvelgti į federacijos 
darbus.

“Mielai sutinku, kad būtų pa
vadintas mano vardu Šalpos fon 
das mokslus einantiems Skau
tams ir Skautėms pašalpai teik
ti.

Kartu pareiškiu nuoširdų lin
kėjimą, kad visiems skautams 
ir visoms skautėms mokslas bū
tų netiktai visokių labai svar
bių žinių įsigijimas, kad jis tap
tų reikšmingu pasauliniam, ypa
čiai žmonių gyvenimui ir žmo
nių susivokimui viso gyvenimo, 
visos Visatos Išeigoje ir Jus Ma 
lonės Palaiminime”.

Fondo tikslas yra remti augš-( 
tuosius mokslus einantį jauni
mą, teikiant jam stipendijas, 
paskolas, pašalpas ir kitokią 
materialinę pagalbą, leidžiant jį 
į mokslines studijas, kad tokiu 
būdu būtų paruošta nepriklau
somai Lietuvai įvairių sričių 
specialistų.

Stipendijas gali gauti lietu
viai studentai-ės, kurie negauna 
kitų organizacijų nuolatinių pa
šalpų ar stipendijų. Prašantie
ji stipendijos turi užpildyti nu
statytos formos pareiškimo 
blanką ir atsiųsti fondo reikalų 
vedėjui. Pareiškimas svarsto
mas fondo valdybos pagal turi
mas lėšas. Stipendijos yra ski
riamos ne ilgiau kaip vieno se
mestro laikui ir gali būti pra
tęstos tik pristačius studijų pa
žangumo įrodymą.

Skirtos pašalpos nėra išmo
kamos, kol nėra gautas iš pra
šiusio raštiškas pasižadėjimas, 
kad stipendiją grąžins, nuro
dant grąžinimo datą. Pašalpos 
grąžinamos studijas baigus ar 
jas nutraukus ir pradėjus dirb
ti.
Fondo lėšas sudaro pajamos už 

išplatintas kalėdines atviru
tes, gauta parama iš ASS sky
rių ir viena kita auka.

Fondo pirmininku yra prof. 
Steponas Kolupaila, o reikalų 
vedėiu — Edmundas Korzonas, 

'7116 S. Woodlawn Av.. Chic?-; 
go. III.

Per ketveris fondo gyvavimo 
metus buvo išduota stipendijų 
ir vienkartinių grąžintinų pa
šalpų net 16-kai studentų JAV, 
Vokietijoje, Švedijoje ir Austrą 
lijoje.
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Linkime ir toliau Dr. Vydūno 

Vardo Šalpos fondui geriausios 
kloties; tikimės, kad ir ateityje 
fondas bus nemaža parama lie
tuvių studentijai, — R, V.

Kada protinio pajėgumo 
viršūnė?

Dr. Nancy Bayley, dirbanti 
JAV Protinės Sveikatos insti
tute VVashingtone, D. C., tvirti
na, kad žmogaus intelektualinis 
pajėgumas dar vis auga iki 50 
metų amžiaus.

Garsinis 16 mm filmas
Yra naujai išrastas aparatas, 

kuriuo galima pagaminti garsi
nius filmus naudojant 16 mm. 
juostelę. Čia filme įtaisyta mag
netinė juostelė, kuri atžymi gar
sus. Tokias kameras gamina 
Magnetic Sound bendrovė Chi
cagoje; jie vadinami Cinepho- 
nic.

Išradimas stovintiems 
darbininkams

Ace Hose & Ruber bendrovė 
Chicagoje išrado specialias gu
mines pagalvėles, kurias laiky
dami po kojų padais darbinin
kai, kuriems tenka ilgai stovėti, 
nepavargę gali daug ilgiau iš
tverti.

Naujos medžiagos — 
keičiant elektronus

Parmojo, Ohio, įkurta nauja 
laboratorija, kurioje mokslinin
kai tirs eilę metalų ir kitų neor- 
ganininių medžiagų, kaip pvz. 
siera, jieškodami galimybių kei
čiant atomu elektronus gauti 
naujas medžiagas, kaip jau mok 
alininkams pasisekė kitaip sugru 
puojant molekulas g luti naujas 
plastines medžiagas. Ta labora
torija kainuos $6 miliomis. Ją 
pastatė Carbon Division of U- 
nion Carbide & Carbon Corp.

• M. Pulauskas, MIC, išvertė 
iš italų kalbos kan. dr. Ottavio 
Musumeci knygą “Verkianti Die 
vo Mot;n' Svrakūzuose". Veika
lą leidžia Marijonu kongregaci
ja. Knyga bus gausiai iliustruo
ta ir turės daugiau kaip 100 pus
lapių. Veikalas jau spaustuvėje.


