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Šiluvos šventove Chieagoje
Architektūra, ornamentika, tapyba

DR. P. CELIEŠIUS, East Chicago, Dl.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo• nai yra aplenkti lankais, kurie

šventė yra jaugus lietuvių dva- 
sion keleriopu prisiminimu. Tą 
dieną buvo švenčiama Lietuvių 
Tautos šventė. Taip pat tą dieną 
buvo švenčiama ir Marijos gar
bei skirtoji šventė, primenanti 
jos gimimą. Bet ypatingai iškil
mingu būdu ji buvo švenčiama 
Šiluvoje per aštuonias dienas. 
Minėtoji šventė lietuvių lūpose 
tapo sutrumpintai vadinama “Ši 
luvinė”. šimtai tūkstančių mal
dininkų tų atlaidų proga kėliau 
davo j Šiluvą, nepaisydami nei 
oro palankumo, nei toje vietoje 
apsistoti sąlygų svetingumo 
(daugelis maldininkų nakvoda
vo arba daržinėse, arba po ve
žimais, arba tiesiog ant dirvo
nėlių, ant pievų).

Šiluvinės. atlaidų entuziazmo 
ugnj lietuvis nešėsi savo širdy
je keliaudamas į platųjį pasau
lį. Ją atsinešė ir į Chicagą. Čia 
dalis lietuvių atkūrė šiluvinius 
atlaidus prieš keliasdešimt me
tų Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Tačiau lietuvio siela 
nebuvo tuo pilnai patenkinta, 
nes minėtoji bažnyčia savo ma
žumu, savo paprastumu ir kuklu 
mu neatitiko jų dvasios polėkių. 
Jie laukė tinkamo laiko ir pro
gos, kada galės pasistatydinti a- 
titinkamą Šiluvinės Marijos gar 
bei šventovę. Tas laikas yra, 
esant geresniems uždarbiams, 
galimybė sutelkti naujos baž
nyčios statybai didesnes pinigų 
sumas. Ta proga — naujų atei
vių tarpe savų įvairios rūšies 
menininkų turėjimas. Tuo būdu 
d. gerb. prel. Jurgio Paškausko, 
lietuvių klebono, rūpesčiu ir 
darbštumu, geraširdžių parapie
čių gausiomis aukomis ir lietu-J 
vių menininkų J. Muloko, V. K. 
Jonyno, V. Košubos, K. Žoroms- 
ko, seselės Mercedes ir R. Ma
ziliausko kūrybingumu išaugo 
Marąuette Parke nauja, graži 
Marijos garbei skirta Šiluvos 
šventovė, kurią Jo Em. kardi
nolas Stritch šių metų gegužės 
12 dieną pašventindamas atvėrė 
lietuvių katalikų viešosioms pa
maldoms. Dabar rugsėjo 8-15 
dienomis pirmą kartą įvyksta 
Šiluviniai atlaidai. Ta proga ten 
ka nors sutrauktai atžymėti mi
nėtos bažnyčios meninę vertę, 

a) Architektūra

Marąuette Parko Marijos Gi
mimo naujoji lietuvių bažnyčia 
architektūriniu požiūriu gimė 
dviejų pagrindinių faktorių są
veikoje. Pirmasis faktorius yra 
architekto J. Muloko lietuvių me 

| no įsijautimo rezultatas; antra
sis — bažnyčios užsakytojo va
lia pagal jo pasirinktą meninį 
skonį. Pirmojo architektūrinis 
projektas savo konstrukcijoje 
daug kur privalėjo rikiuotis pa
gal užsakytojo skonį. Dėl to,
žvelgiant į minėtos bažnyčios portalis yra atžymėtas trejomis 
architektūrinę kompoziciją ir ją originaliomis durimis, kurios į 
vertinant meniniu požiūriu, ne- viršų siaurėdamog rezonuoja 
leistina tų dviejų momentų ne- bokštų siaurėjimui ir kurios da-
paisyti ir ją vertinti tiktai vie
nu kuriuo požiūriu.

Arch. J. Muloko sielos gelmė- atsidarys, arba atsiverdamos nu
se telkėsi per eilę metų Lietu
voje matytų originalių varpinių, 
šventoriaus vartų, lietuviškų 
kryžių meninis įsijautimas, jų 
individualinis išgyvenimas. To 
matyto liaudies meno lytys t.ar- 
pusavyj glaudinos, organiškai 
suaugo, subrendo ir galutinai gi
mė naujos bažnyčios pavidalu, 
lietuviško meno nuotaikoje. Pa
žvelgęs į Marąuette Parko lietu
vių naująją bažnyčią, junti jos 
autorių kvėpuojant lietuviško 
meno atmosfera. Jos bokštai, 
nors ir originalūs, o visdėlto 
mums primena kaikurių Lietu
voje matytų bažnyčių varpines. 
Bokštų galvenos byloja apie daž 
nai sutinkamą lietuviškų kryžių 
koplytėlę, arba stilizuotą kop
lytstulpio galvelę. Tiek centra
lės, tiek kryžmos navų fronto-

mums mena matytus Lietuvoje 
mūrinių šventorių vartus (bro
mas). Bokštų smailė jančios vir
šūnės su kryžiais gali būti drą
siai lyginamos su retkarčiais su 
tinkamais Lietuvos kapinėse ak 
meniniais smailėjančiais stul
pais, kurių viršūnėje randasi pri 
tvirtinti metaliniai kryžiai (Jėz- 
no kapinėse). Centrinės ir kryž
minių navų rožiniai langai nėra 
pakartojimas labai dažnai sutin 
karnų kitose tautose bažnyčių 
“rožėtų”, bet drąsus lietuviškas 
kryžius, apvainikuotas stilizuo
tų tulpių ornamentika. Tų pat 
navų frontonus dengią stogeliai 
yra aliuzija į Lietuvos gyvena
mų namų stogų užlaužąs.

Apskritai, žvelgdami į baž
nyčios fasadą, gauname žydin
čios bažnyčios įspūdį. Fasado 
pagrindinį meninį svorį neša jo 
bokštai. Jiedu besmailėdami ir 
kildami augštyn sudaro lyg sti
lizuotų tulpių stiebelius, kurių 
galvenose, prasiskleidę patys 
tulpių žiedai, teikia fasadui gė
lių puokštės vaizdą. Žiedams nuo 
oro grėsmės ginti yra keturkam 
piai stogeliai, kurie atbaigia kop 
lytines bokštų galvenas. Tačiau, 
kad bokštai nesudarytų savo gal 
venose užlūžusio įspūdžio, jie 
persimeta už stogelio į naujus 
pakaitalus — smailėjančius stul 
pelius. Tačiau šių bokštų buvi
mo prasmė yra ne stiebeliuose 
ir ne žieduose su stiebeliu, nei 
smailėjančiuose stulpeliuose, bet 
kryžiuje. Dėl to jie galutinai at
siskleidžia kryžiumi, kuris kil
damas padangėn skelbia žmoni
jai pergalę ir rodo kelią į dan
gai-

Tiedu bokštai nėra palaidi ir 
nėra vienas nuo antro nepri
klausomi. Jiedu yra jungiami 
vienumon lyg gėlių puokštės 
juosta, kurion skulptorius V. 
Košuba įaudė lietuviškas skulp
tūras: Aušros Vartų, Pažaislio, 
Šiluvos ir Žemaičių Kalvarijos 
Madonas. Frontono rožinis lan
gas yra tarsi tos gėlių puokštės 
deimantinė sagė — kryžius, pa
skendęs stilizuotų tulpių puoš
menose, kad pastiprintu puokš
tės žiedų įspūdį. Virš rožinio lan 
go atsiskleidęs kenčiančios Lie
tuvos simbolis — Septynių Ka
lavijų Madona — atkurta skulp
toriaus R. Maziliausko pagal lie
tuvių liaudies motyvą. Reikia 
pastebėti, kad tos rūšies Sopu
lingoji Dievo Motina (kurios 
širdį veria septyni kalavijai) 
yra būdingas lietuvių bažnyti
nio meno reiškinys, nes dažniau 
šiai randamas tik pas lietuvius. 
Madonos papėdėje matome Lie
tuvos valstybės simbolį — Lie
tuvos Vytį (V. Košubos), nes 
Lietuva yra Marijos žemė ir 
savo skausme glaudžiasi prie So 
pūlingosios Madonos. Fasado

ro žiūrovams neįprasto bažny
čios įspūdžio: rodos ims ir ne-

svirs į šoną. Jos didžiuojasi nau
ja ir puikia architekto konstruk 
cija ir atitinkama dail. V. K. Jo
nyno ornamentika.

Tenka kartais nugirsti, kad 
naujosios Marąuette Parko lie
tuvių bažnyčios bokštai kaiku- 
riems smarkuoliams nepatinka, 
nes, girdi, panašių bokštų niekur 
bažnyčiose nėra matę. Taigi, tik 
dėl šios bažnyčios fasadas ir yra 
mums labai vertintinas ir bran 
gintinas, kad jie nėra kitų baž
nyčių bokštų kopija nei suroga
tas, bet jie yra išaugę iš archi
tekto meninės sielos įsijautimo 
ir organiškai vieningai, stilin
gai, išvystyti. Su šiuo bažnyčios 
fasadu architektas gali drąsiai 
žengti ne tiktai per Ameriką, bet 
per visą Europą ir didžiuotis, 
kad jis sukūrė naujo stiliaus

bažnyčios fasadą ir nėra kopija
vęs nė vienos iš esamų bažny
čių. Panašaus stiliaus ir išvys
tymo nei Lietuvoje nerasi nei 
vienos bažnyčios. Jos dvasia kvė 
puoja lietuviško meno įsijauti
mu. Dėl to ji mums yra tokia sa
va, artima ir lietuviška. Ji savo 
konstrukcija yra nauja. Liaudies 
meno elementai ir lytys yra ar
chitekto dvasioje ištirpę ir per
siorganizavę į naują meninį pa
vidalą.

Žvelgiant bažnyčios išorėn, 
gali pajusti ir bažnyčios užsaky 
tojo valios įtaką. Jis yra įsimy
lėjęs visa širdimi baroko stiliaus 
bažnyčias. Todėl jis vertė archi
tektą lietuviško stiliaus įsijaus
tą bažnyčios konstrukciją įgiau 
dinti baroko stiliun. Todėl ir 
junti, kad architektas lietuviš
ko stiliaus fasado, frontone ir 
šoninėse navose įspraudė boro- 
kinę kepurę, tuo truputį pažeis
damas bažnyčios stiliaus vienu
mą, bet išgaudamas naują re
zultatą. Matai autorių tolstant 
nuo baroko ir neriantis į naują
jį stilių. Ši bažnyčia yra archi
tekto paskutinis atsisveikinimas 
su tradiciniu baroku ir perėji
mas į naująjį lietuvišką stilių. 
Dėl to jis nepaisė visų baroki
nių konstrukcijos elementų, kaip 
volutų, karnyzų, piliastrų, ni
šų; žodžiu, nepaisė barokinės 
elegancijos ir judėjimo. Kitaip 
architektas būtų pasinėręs į žy
dinčio baroko kopiją ir tapęs 
neoriginalus. Dabar gi, jis, įneš
damas užsakytojo valios meni
nį skonį, ir jį stipriai atmiešda- 
mas savo lietuviškuoju stiliumi, 
pajėgė išspręsti sunkią proble
mą : paisyti užsakytojo valios 
ir kartu išlaikyti savo individu
alumą kūryboje. Ir vilkas sotus, 
ir avis nepaliesta.

Toliau, juntama užsakytojo 
valia, kuri neigiamai rezonuoja 
autoriaus kūrinyje, yra išreika- 
lavimas pastatydinti bažnyčią 
be jai atitinkamo pagrindo (rus 
tikos). Visai kitą darytų įspū
dį, jeigu ši bažnyčia būtų buvus 
pastatydinta mažiausia bent ant 
septynių laiptų augštumo rus- 
tikos. Tada nesijaustų, kad ji 
neturi nuosavios žemės ir tik

Naujoji lietuvių bažnyčia Marąuette Parke

Kotryna Grigaitytę

PALAIMINTOSIOS RANKOS
O palaimintosios rankos —
Naujagimiui dangaus vartus atkėlę, 
Uždegę žiburį nežinomu keliu 
Išklystant vėlei,
Šventoj sargyboj budėję eilę metų,
Pirmos Komunijos baltom miniom 
Išaugę pirmos gretos,
Ir nuotakų būriai,
Kai vyšnios soduose pražydę,
Kasdienę lydi žemėj šioj 
Jūs šventą žygį.

Jūs nuimat sunkiausią naštą 
Savo broliui nuo pečių 
Ir nepavargstat niekados 
Ir sopuly be skundo ...
Nors raktai paslapčių

„ Išdegintų Jums delnus
Lig gyvos žaizdos 
O palaimintosios rankos!.. >

laikinai apsistojus svetimoje, 
bet justum ją esant savininkę 
lietuvių kvartale.

Tačiau ir užsakytojo negalima 
kaltinti tuo atveju, kada jis nė
ra pats bažnyčios mecenatas, 
bet parapija. Jis yra taip pat 
sąlyguojamas parapijos ištek
liais. Gelbėdamas parapiją nuo 
perdidelio skolomis apkrovimo, 
jis yra priverstas mažinti sta
tybos išlaidas meno sąskaitom' 
Dėl tos priežasties yra atsisaky 
ta ne tiktai nuo augštos bažny
čios rustikos (fundamento), bet 
taip pat augštų šoninių navų 
ir daugelio vidaus ornamentikos 
dalykų. Dėl to dabar bažnyčia 
savo išvaizda stiepiasi augštyn, 
o jos šoninės navos, priešingai, 
smugdo ją žemyn.

Kitaip atrodo bažnyčios vi
daus architektūrinė kompozici
ja. Bažnyčios erdvė yra paskirs 
tyta labai prasmingai ir tiks
liai. Erdvės supjaustymas navo
mis, langų nišomis ir skliautų 
trikampiais yra taip išdėstytas, 
kad tarpusavyj harmonizuoja, 
daro jaukų įspūdį, ir viskas o- 
rientuojasi didžiojo altoriaus 
link. Šoninės navos, nors išorėje 
atrodo peržemos, bet viduje yra

labai darnios ir gražios. Jos pir 
mu žvilgsniu pagauna žiūrovo 
dėmesį savo lengvumu, ritmiš
ku linijų ir skliauto trikampių 
bangavimu, ornamentinių vaini
kų puošnumu ir kreipia žmo
gaus žvilgsnį į kolonas. Pasta
rosios, labai lengvai ir propor
cingai išsirikiavusios, veda mus 
į centrinę navą, skliautine rit
mika nulydi į presbiteriją ir per

© Dail. J Paukštienė šią va
sarą nemažai piešė gamtoje; 

leidžia altoriaus globai. Erdvės sukūrė akvarelinių peisažų.
supjaustymas yra dar tuo ge-1 
ras, kad visos konstrukcinės da 
lys turi pakankamai šviesos, ryš 
kiai, viena kitos nedengdamos, 
pertiekia ornamentinį grožį ir 
taip išsirikiavusios, kad iš vi
sur būtų matomas didysis al
torius.

b) Ornamentika

Vidaus meninį svorį architek
tūra perleidžia ornamentikai, 
kurią sukūrė dailininkas V. K. 
Jonynas. Jis, prisitaikindamas 
prie architektūrinių sąlygų ir 
bažnyčios stiliaus, nesistengė or 
namentiką atkurti borokinėj pil 
numoj. Nevartojo bažnyčios de
koracijai spalvos, nei freskų. Ne 
sistengė supjaustyti sienų plok-

tNukelta į 2-rą pusi.)

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Naujas istorinis leidinys.

Prof. Z. Ivinskis, talkinamas 
tėv. Povilo Rabikausko (jėzu
ito istoriko), tėv. St. Matulio, 
MIC ir tėv. J. Navikevičiaus, 
MIC, bei kun. R. Krasausko 
ruošia spaudai Lietuvos vysku
pų relacijas Vatikanui XVII, 
XVIII ir XIX šimtmetyje. Šiuo 
metu beveik baigtas tų relaci- 
jų nurašinėjimas, patikrinimas. 
Prof. Z. Ivinskis ruošia komen
tarus prie teksto ir neužilgo nu
matoma tą leidinį atiduoti 
spaudai. Planuojama, kad lei
dinys iš spaudos pasirodys 
1958 metais. Tekstas bus lo
tynų kalba su plačia lietuviška 
įžanga, apibūdinančia Lietuvos 
santykius su Vatikanu amžių 
bėgyje. Leidiniu galės naudotis 
taipgi kitų tautų istorikai. Lei
dinys turės apie 500 puslapių. 
Išleidimą finansuoja prel. Jur
gis Paškauskas. Šio istorinio 
veikalo pasirodymu taipgi rū
pinasi vysk. V. Brizgys.

• Rašytoja Nelė Mazalaitė- 
Gabienė savo atostoginėje išvy
koje pasuko į puošnų lietuvių 
pranciškonų kampelį Kenne- 
bunkporte, Maine.

• Chicagos ir jos apylinkės 
lietuvių dailininkų apžvalginę 
parodą organizuoja Lietuvių 
-Amerikiečių Menininkų klubas 
šį rudenį, pradedant meno pa
rodų rudens sezoną. Paroda 
įvyks atidarant Čiurlionio var
do galeriją tėvų jėzuitų naujai 
pastatytuose Jaunimo namuo
se, 5600 Claremont Ave., Chi
cago, III. Išsiųsta apie 100 
kvietimų dailininkams, kvie
čiant visus be skirtumo daly
vauti parodoje. Čiurlionio var
do galerijos atidarymas numa
tomas spalio mėnesį. Koncerti
nę dalį atidarymo iškilmėse 
pakviestas išpildyti smuikinin
kas Alf. Paukštys.

• Prof. J. Gravrogko studija 
“A New Standpoint in Regard 
to the Question of the Suita- 
bility of Gyroscopic Stabiliza- 
tion of Navai Ships”, kurią iš
spausdino “Journal of the Ame 
rican Society of Navai Engi- 
neers, Ine.”, išleista atskiru lei-1 
diniu. Įžangoje pažymima, kad 
autorius yra gimęs 1885 m. 
vasario 5 d. Lietuvoje, 1915 m. 
baigė Technologjios institutą 
Peterburge, 1920 m. grįžo į 
Lietuvą ir Vyt. Didžiojo uni
versitete Kaune dėstė augštąjį 
geometrijos kursą ir techniš
kąją mechaniką. Nuo 1941 m. 
jis buvo to universiteto rekto
rius. Pasitraukęs iš Lietuvos 
1944 m. dėstė mechaniką Pa- 
baltijos universitete Vokietijo
je. Nuo 1949 m. gyvena JAV.

Savo minėtoje studijoje mū
sų profesorius paneigia nusi
stovėjusią pažiūrą, jog giros
kopinis stabilizavimas laivų 
siūbavimo esąs ištirtas ir ras
tas neįmanomas. Profesorius, 
pasiremdamas mokslinėmis for 
mulėmis, detaliais braižiniais į- 
rodo augščiau minėtos pažiū
ros klaidingumą, iškeldamas 
giroskopinės stabilizacijos ver
tę, kas pasitvirtina naujuosiuo
se aviacijos ir lekiančių bombų 
išradimuose. Mūsų profeso
riaus studija daro labai gerą 
įspūdį.

• Istorini* Lietuvos albu
mas jau spausdinamas. Jo tu
rinį sudarys lietuvių, lenkų, ru
sų, vokiečių ir olandų istoriniai 
paveikslai Lietuvos temomis. 
Iš viso bus 240 pusi. paveikslų 
ir 20 pusi. teksto. Taipgi bus 
Lietuvos pilių ir architektūri
nių paminklų paveikslai, imti 
iš visos istorinės Lietuvos. Nu
matoma, kad albumas išeis 
lapkričio pabaigoje. Jau susira
do daugiau kaip 300 prenume
ratorių. Leidžia Nemuno leidy
kla.

• Dail. Ant. Rūkštelė rūgs. 
16 d. su šeima išvyksta į Chica
gą. Pasieks Chicagą apie 
rūgs. 20 d. ir čia nuolat apsi
gyvens.

• Rio de tlaneįro Lietuvių 
Metraštis (Anuario Lituano) 
išėjo iš spaudos. Leidinį reda
gavo kun. Juozas Janilionis. 
Veikalas suskirstytas į 4 sky
rius : Informacijos, Kultūrinis 
—socialinis kalendorius, Lietu
viškai braziliški rašiniai, Reli
gija su Eucharistiniais aidais 
ir misijų veikla. Priede yra 
Tyliosios Bažnyčios iliustruoti 
Kryžiaus keliai (Via Crucis). 
Visame veikale suminėta 600 
lietuviškų pavardžių, tų asme
nų, kurie turėjo kokio nors ry
šio su Rio miestu. Bendradar
bių skaičiuje randami ir šie 
vardai: kardinolas Camara, ar- 
kivysk. Camara, vysk. V. Briz
gys, kan. Z. Ignatavičius, kun. 
F. Jokubauskas, R. P. Aude
nis, Karolė Požeraitė, S. Sau- 
norienė, Fr. Meieris, P. Babic
kas, K. Audenis, adv. J. Pet
raitis, inž. J. Ąbraitis ir K. 
Azbaras. Veikalas turi dau
giau kaip šimtą puslapių. Ja
me yra 100 iliustracijų ir keli 
specialiai dedikuoti žymių as
menybių autografai. Užsieny
je kainuoja 4 dol. Išleistas 
1957 m. ir skirtas paminėti 
Tarptautiniam Eucharistiniam 
kongresui. Puošnus viršelis — 
lietuviška juosta, tulpėmis pa
puoštas kryžius bei Gedimino 
stulpai. \

• Lietuviški filmai, paga
minti hamiltoniečių brolių J. K. 
Žukauskų, jau bus rodomi šį 
rudenį Kanados lietuviškose 
kolonijose. Spalio mėn. įvyks 
pirmas parengimas Hamiltone, 
lapkričio mėn. pabaigoje Mon- 
trealyje ir gruodžio 8 d. Prisi
kėlimo salėje Toronte. Filmai 
liečia ne tik Hamiltono gyve
nimą, bet taip pat didesnius 
rriūsų kultūrinius ir tikybinius 
įvykius: Toronto, Montrealio, 
Windsoro Lietuvių dienas; Ka
talikų kongresą, pamaldas Auš
ros Vartų parapijos bažnyčio
je Montrealyje, kertinio ak
mens pašventinimas Prisikėli
mo parapijos bažnyčios Toron
te, Dainų šventė Chieagoje ir 
paskutinė Tautinių šokių šven
tė, kuri nufilmuota su origina
liu garsu, griežiant Jonušo or
kestrui, dainuojant parapinėms 
mokykloms. Filmai tęsiasi 
beveik 3 vai. Muziką pritaikė 
V. Rabeckas ir įkalbėjimai — 
paaiškinimai K. Barono.

• Lietuvių festivalis Mede
lline, Kolumbijoje, Medelline, 
vyksta didelė lietuvių šventė 
6—7—8 rugsėjo mėnesio die
nomis. Kun. M. Tamašiūno rū
pesčių suorganizuojamas dide
lis, viešas koncertas, kuriame 
dalyvauti iš J. A. V. pakvies
ta solistė Aldona Butkutė- 
Stempužienė.

Šių trijų dienų programoje 
numatytas iškilmingas minėji
mas su prakalbomis ir užbai
gai kviestųjų svečių vakarienė.

• Dailininko E. Kulviečio 
paroda, neperseniai įvykusi Bo
gotoje, turėjo nenumatyto pa
sisekimo. Nupirkta nemažai 
ja padarytų paveikslų ir gauti 
užsakymai.

Eugenijus Kulvietis dabar 
gyvena su savo šeima Medelli- 

! ne ir ruošiasi naujai parodai—
' dailininkas pakviestas savo pa
veikslus išstatyti Cali mieste.

• Iliustruotame latvių žur
nale “Tilta” nr. 22 Anšlaus 
Eglitis duoda gražų reportažą, 
kaip jis su lietuvių žurnalistu 
ir rašytoju Algirdu Gustaičiu 
lankėsi Metro - Goldvyn - Me- 
yer filmų studijoje. Straipsnis 
gražiai iliustruotas foto nuo
trauka: A. Gustaitis, Jean Si- 
mons, A. Eglitis prie tos fil
mų žvaigždės durų.

J. Grušo novelė išspausdin
ta tame pat žurnale. Vertėjas 
nepažymėtas.
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Apie Lietuvos ežerus
Dilentantizmas B. Bieliuko knygoje

DR. V. LITERSKIS, Chicago, III.

K. Bieliukas parašė knygą 
“Lietuvos TSR ežerai. Knyga iš
leista Vilniuje, 1956 m.

K. Bieliukas, buvęs Vytauto 
Didžiojo universiteto Matemati
kos Gamtos Fakulteto Geografi
jos katedros asistentas, bolševi
kų laikais padarė didelę akade
minę karjerą, šiuo laiku jis yra 
tikrasis Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos narys. Tiesa, K. -Bie 
liukas nėra geografas, bet bio
logas. Sistemingo geografijos 
kurso K. Bieliukas nėra išėjęs. 
Tuometinis Matematikos Gam
tos fakulteto dekanas prof. Z. 
Žemaitis, profesoriai T. Ivanau
skas, K. Sleževičius, L. Vailio
nis, M. Kaveckis ir k. K. Bie- 
liuką pastatė Geografijos kate
dros asistentu, tuo norėdami 
ilgiems laikams užtikrinti to fa
kulteto socialistinę
Matematikos Gamtos fakulteto 
vadovybė stengėsi neįsileisti geo 
grafo dr. V. Viliamo, kuris, ga
vęs Rockfelerio stipendiją, Ber-

kurio duomenys "gana tikslūs”. 
Bet iš kur tas duomenų tikslu
mas? Pats Bieliukas sako, kad 
tik maža dalis Lietuvos ežerų 
ištirta. Tuo būdu tas katalogas 
galėjo būti sudarytas tik iš se-

šventuosius: šv. Kazimieras, skelbia ramybę ir sutelkia visą šti pora žodžiu: ji yra maldos
šv. Jurgis, šv. Antanas ir kiti.

Bažnyčios altoriai, kaip įpras
ta, yra paskutinis jos stiliaus 
ir stipriausias jos ornamenti
kos užakcentavimas (toriu min
tyje didįjį altorių). Kalbant 
apie Marąuette Parko naująją 
lietuvių bažnyčią, jos didysis al
torius yra savyj didingas, puoš
nus ir brangus (sukurtas iš Ita-

jausmo svorį į linijas, išpuoselė
tas linijas ir jų tarpusavio žais-

namai. Tuo noriu pabrėžti, 
ši

kad
bažnyčia tidk savo archit ek- į 

mą trikampiniais pavidalais, t tūrine kompozicija, tiek gražia 
Pirmajame paveiksle užakcen- ornamentika kiekvieną jon pa- į 
tuotas nepaprasto skausmo tekusi žmogų neblaško, nenu- j 
riksmas.'Antrajame dangiškoji kreipia nuo maldos tikslo bet,! 
ramybė. Pirmajame — gyveni- priešingai, pagauna, sutelkia ir 
mas dega ir vyksta didžioji pa- švelnaus meninio jausmo pagal- 
šaulio Tragedija — Kristaus ba įveda religinėn nuotaikon.

Ofiso Ir buto tel. OLympto 9-1081

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court. Cicero
Kasdien 10—12 tr 4—7 vai. Trečiad 

tr fteštud. tik 10—12 vai.

nų Lietuvos žemėlapių, kurių lijos įvairiaspalvio marmumo). 
daugumas buvo pagaminti prieš Tačiau jis yra nepriderintas nei
pirmą Pasaulinį karą.

Visam darbeiy jaučiasi K. Bie 
liuko geografinis diletantizmas. 
Ežerų klasifikavimas atliktas be 
rimtesnio pagrindo. Mokslinės 
vertės šitas darbas neturi. Lauk

bažnyčios stiliui, nei crnamen' 
tikai. Jis yra barokinio tipo, sa
vo majestotingumu besiveržiąs 
į dangų. Bet, svarbiausia, jis nė
ra atbaigtas. Pagal bažnyčios 
erdvės paskirstymą, jis yra per
siauras ir peraugėtas. O svar- 

sim, kada pasirodys Lietuvos biaugįa yra Rad jig vra šali§. 
ežerų katalogas, kuriame bus
duotas ežerų sąrašas, ežerų il
gis, plotis, gilumas ir kit.

mirtis. Antrajame — ekstazės 
laimė. Lyg norėtųsi tarti: mums 
čia gera būti, pasilikime ilgiau.

Lyginant tuodu paveikslu me
no požiūriu, reikia pripažinti, 
kad dail. K. Žoromskio į Kris
taus kančią įsijausta stipriau ir 
išgyventa intensyviau, negu se
selės Mercedes į Marijos apsi
reiškimą. Pirmojo paveikslo 
skausmo idėja tokia stipri, kad

kas: palaiko tik baroką. Tuo j jį išgyvena ne tiktai Marija, lai- 
tarpu pati bažnyčia, kaip buvo kydama Kristaus kūną ant savo

Šiluvos šventovė
(Atkelta iš 1 pusi.)

persvarą. I štumų oramentinėmis lytimis 
taip, kad neliktų tuščių sienų 
plotų, nes nenorėjo atkurti tra
dicinio baroko, bet, įsijausda
mas lietuviškam stiliun, sukūrė

minėta, baroką akcentuoja tik 
antraeliu būdu. Joje visas svo
ris sutelktas į lietuvišką stilių. 
Bažnyčios kompozicija, ypač jos 
bokštai, turi atsispindėti alto
riuje ir čia rasti paskutinį už- 
akcentavimą. Taip pat ir vidaus 
bažnyčios ornamentika. Bet šia
me altoriuje, išskyrus taberna-

... , .. . . kulą,nėra nei fasado lietuviško
lyne studųavo geografiją. V. V- naujas ornamenfikos lytis .r jo- ne( ornamcntj.
liamas, sėkmingai baigęs geog
rafijos mokslus Berlyne, tik po 
ilgų ir sunkių pastangų buvo 
priimtas Geografijos katedros 
neetatiniu asistentu. Prieš dr. 
V. Viliamo įsileidimą i Matema
tikos Gamtos fakultetą daugiau 
šia kariavo prof. T. Ivanauskas, 
neblogas zoologas, bet didelis ir 
fanatiškas tikėjimo priešas, ku
ris per kiekvieną zoologijos pa
skaitą užkabindavo klebonus, 
zitietes, davatkas, vienuolius ir 
kt. K. Bieliukas, pasinaudoda
mas fakulteto daugumo palan
kumu, pasiryžo padaryti geogra 
f i jos doktoratą. Tai jam pavy
ko: jo disertacija buvo statisti
nis darbelis “Dovinės baseino 
ežerai”. Tą darbą vargiai būtų 
priėmęs betkuri3 Vakarų Euro
pos universitetas.

Prie bolševikų K. Bieliukas 
pirmasis aštriai pasisakė prieš 
Teologijos - Filosofijos fakul
tetą. Galbūt jis tik išpildė bol
ševikų reikalavimą. Pasisakė

mis išpuošė bažnyčią neperkrau 
tai, bet lengvai, jaukiai, stilin
gai.

Puošdamas bažnyčią, jis orna 
mentinę kūrybą centralizuoja į 
kolonų kapitelius (galvenas). Jo 
sukurti kapiteliai atsiplėšę nuo 
tradicinių Korinto, Janėnų ar 
kitokių mums labai įprastų ir 
dažnai iki įkyrumo matomų ka
pitelių stiliaus. Jis davė naują 
kompoziciją ,kurios pagrinde 
glūdi keturlapis tulpės žiedas, 
išpuoštas įvairiomis liaudies me
no lytimis. Tačiau tos lietuvių 
liaudies meno lytys nėra nuko
pijuotos, nei sugrupuotos iš esa
mų, bet naujai sukurtos, savi
tai išgyventos, organiškai išvys 
tytos. Į jas žvelgdamas, nors ir 
pirmą kartą, jauti, kad lietuvis 
kalba į tavo širdies jausmus. 
Dėl to jos jaučiamos tokios sa
vos, tokios širdžiai artimos, ma 
lonios ir gražios. Tai yra sukur
tas
tuviško

rankų, bet Kristaus kančios 
skausmu alsuoja ir kryžius, nuo 
kurio kūnas yra jau nuimtas, 
bet kančia dar pasilikus, ir ap
linka, kurioje nuo Kristaus kan
čios įtaigos susimaišė dangus 
su žeme. Tuo tarpu seselės Mer- 
celes kūrinyj Marijos apsireiš
kimo idėja tiek silpna ,kad vos 
vos tejuntama. Jos paveikslo 
fantastinė kompozicija daugiau

, . . ir savitai pergyventus motyvus,
jis ir prieš savo buvus, gerąjį y R Jonynas naujai 

sukurtais kapiteliais atvėrė nau-šefą prof. K. Pakštą. Ne kas ki
tas, kaip prof. K. Pakštas K. 
Bieliuką išmok? ežerų matavi
mo darbų. Prof. K. Pakštas, K. 
Bieliukas, P. Leknickas ir kt. 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
išmatavo daug ežerų. Ekspedi
cijomis vadovaudavo prof. K. 
Pakštas. Bet K. Bieliukas, duo
damas savo darbelyje istorinę 
Lietuvos ežerų tyrimo apžvalgą, 
prof. K. Pakšto visai nemini. Su 
prantama kodėl. Neminimas 
prof. S. Kolupaila, žym. Lietu
voj vandenų tyrinėtojas, kurio 
darbais remiasi visas K. Bieliu
ko darbelis “Lietuvos TSR eže
rai”.

K. Bieliukas tvirtina, kad pla 
ningas Lietuvos ežerų tyrimas 
pradėtas tik 1945 metais. Bet 
naujų tyrimo duomenų K. Bie
liuko darbe nėra. K. Bieliukas 
daugiausia remiasi prof. K. 
Pakšto ir prof. S. Kolupailos 
tyrimų duomenimis, kurių dau
gumas paskelbti “Kosmos” žur
nale.

* Beveik visas Lietuvos ežerų li
teratūros sąrašas, pridėtas prie 
Bieliuko darbo, yra rankrašti
nis. Pvz.: 1. K. Bieliukas ir J. 
Krikščiūnas, Lietuvos TSR eže
rų katalogas (rankraštis) 1953 
m. 2. Chomskis ir k. Lietuvos 
TSR pietryčių verslinės reikš
mės ežerai (rankraštis) 1954-5 
m. 3. K. Bieliukas, Vosylytės- 
— Saidės baseiną morfometri
ja (rankr.) 1943 m. 4. K. Bie
liukas, Riešės ir Jaruzalės ba
seinų ežerų morfometrija (raąk- 
rašt.) 1953. 5. K. Bieliukas, De
šiniosios Merkio baseino pusės 
ežerai (rankr.) 1954 m. ir t. t.

Dėl šitų rankraščių egzistavi
mo reikia parašyti didelis klau
stukas. Kodėl tie rankraščiai ne
išeina į dienos šviesą?

Bieliuko tvirtinimu yra suda
rytas Lietuvos ežerų katalogas,

kos atspindžio. Ir kodėl taip 
įvyko? Todėl, kad bažnyčios už
sakytojo tokia buvo valia. Buvo 
iš architekto sukomponuoto di
džiojo Altoriaus plano nušalinti 
altoriaus šonai, kurie kaip tik 
buvo tie esminiai elementai, ku
rie nešė bažnyčios stiliaus užak- 
centavimą ir kuriuose bažnyčios 
vidaus ornamentika turėjo at
baigti paskutiniuosius savo žing 
snius. Tokis taupumas meno są
skaiton — nedovanotinas. Tik, 
žinoma, dar galima vadinti, lai
minga yda, nes lengvai leidžia
si būti išperkama, atkuriant pa
žeistas plano dalis ir papildant 
altoriaus plotį.

Didžiojo altoriaus ta berną ku- 
las yra puikiai įglaudintas tiek 
bažnyčios stiliun, tiek io orna
mentikom

Skyrium tenka tarti žodį dėl 
stacijų. Jos yra brangus daly-

. . , .x ... .kas: iškaltos iš-marmuro ir ne
api 1S’ Pa?a ?e mašinos, bet rankų darbas. Ta- 

įsko liaudies meno įsijaustus .. . ’ ,
ciau viena esmine klaida, kad 
jos visai neatitinka nei šios baž
nyčios stiliaus ,nei jos .ornamen
tikos. Jos savo spalva ir savo 
nevykusiu padarymu yra tiek 
svetimos šiai bažnyčiai, kiek yra 
svetimi lopai, prisegti prie nau
jai pasiūto kostiumo (siūtb).-

ją mūsų istorijoj lapą.
Kapiteliai nėra vieniši. Jiems 

pritaria arkados lankų omamen 
tika, kvėpuojant taip pat liau
dies motyvu atkurtoj tulpėj, 
tiktai skirtingu variantu: ketur
kampi^ užpildytas keturių stili
zuotų tulpių sankryža. Net ir 
skliautinių trikampių viršūnė
mis dar ritmuoja kapitelio or
namentikos tęsinys, akcentuo
damas skliautines sankryžas 
vainiko (karūnos) motyvu. Ne
aplenkia išsibėgėjusi ornamen
tika nei choro balustrados, nei 
kryžmos navose paveikslų rė-f 
mų. žodžiu, visa bažnyčios vi
daus ongamentika yra labai dar
ni, vieninga ir maloniai nuteikia 
ateivį, kuris čia ateina pakelti 
savo širdį prie Dievo ir Jam vie 
nam atskleisti savo sielos gel
mes.

Viena tiktai gaila, kad ta gra 
žioji ornamentika mažai tepa
lietę kryžmos didžiausias navas. 
Ji savo kalbos nenutraukė

c) Tapyba

Man rodos, iš viso yra nesu
sipratimas, kalbėti apie netapy- 
binės bažnyčios tapybą. Juk 
Marąuette Parko Marijos Dan
gun Ėmimo naujoji lietuvių baž 
nyčia yra išlaikiusi perdėm be
spalvį gipso baltumą, išskyrus 
altorių natūralaus
spalvingumą. Šios bažnyčios spal 
vingumas yra prasmingas. Jis 
simbolizuoja Marijos nekaltybę, 
kurios garbei ši bažnyčia yra 
skirta. Ji savo skaistumu yra 
tarsi baltos lelijos žiedas, skir
tas Marijos garbei. Tokia būda
ma ji sąmoningai neprisiėmė sa 
vo ornamentikon nei spalvos, 
nei freskų, nei dekoratyvinių li
nijų. Ir visdėlto, nepaisant pa
grindinės minties, didžiosios

pasitarnauja sienos dekoracijai 
ir žiūrovo sielos pasaldinimui, 
negu apreiškimo idėjos išryški
nimui. Dėl to ir egstazės daly
viai nėra apreiškimo pagauti. 
Jie daugiau užburti linijų žais
mu, negu. apreiškimo įsijauti
mu .

Visai skirtingas dalykas yra 
paveikslo meninis stiprumas sa
vyj ir jo pritaikymas aplinkai. 
Gali būti paveikslas savyj ver
tingas, bet su aplinka nesiderin
ti ir tai vietai netikti. Taip įvy
ko su minėtu dail. K. Žoroms- 
kio paveikslu. Meniniu požiūriu 
jis savyj yra vertingas, bet vie
tai neatitinka. Mūsų kalbamoji 
Marijos Gimimo bažnyčia yra 
persunkta Marijos skausmu, le
lijos baltumu, švelnumu ir lie
tuviška nuotaika, o minėtasis1 
Pietos paveikslas kelia per daug 
triukšmo; lyg atrodo būtų gais
ras ištikęs. Jis lipte lipa nuo sie
nos ir gąsdina ramius žmones. 
Jis tiktų aštromis spalvomis de 
keruotose bažnyčiose, bet ne 
šioje bespalvėje šventovėje. Jis 
neturi lietuviškos nuotaikos, o 
kvepia perdaug svetimąja įta
ka. Taip, atrodo, kad šis triukš
madarys paveikslas tiek įkyrės 
ramiai bažnyčiai, kad arba ji pa 
reikalaus jį prisiderinti, arba vi
sai juo nusikratys. Tuo atžvil
giu seselės Mercedes Marijos ap 
sireiškimas yra priderintas ra
miai ir švelniai bažnyčios orna
mentikai. Ji savo šimoniška nuo 
taika įsijungia bažnyčios lietu- 
viškan stiliun ir, pratęsdama 
ornamentiką, suteikia jai deko

ru armumo t ratyvinio meno.
c) Maldos namai

Trumpai nusakant naujosios 
Marijos Gimimo lietuvių bažny
čios meninę vertę, galima išreik

Čia taip gera jaustis, ramu mel 
stis ir norisi kartu su jos kūrė
jais garbinti Augščiausiąįį pa
saulio Kūrėją. O tai yra didelis 
laimėjimas. Dėl to ši bažnyčia 
meniniu požiūriu yra labai pa
vykusi, savo paskirtį atitikusi 
ir tiek užsakytojo, tiek kolekty
vaus mecenato tikslą atsiekusi. 
Padėka jos architektui ir vi
siems dalyvavusiems meninin
kams. Ypač didelė pagarba ten
ka jos klebonui d. gerb. prel. 
Jurgiui Pasškauskui-Paškui. Gar
bė jam už tai, kad jis išdrįso 
ryžtis realizuoti toki milžinišką 
darbą ir kad jis tą Marijos šven 
tovę leido sukurti pagal lietu
vių meno dvasią.

Jeigu teko paminėti keletą ne 
tikslumų, arba meninių nesklan
dumų, tai jie, palyginus su lai
mėtais pasisekimo rezultatais, 
yra .maži ir, be to, kaikurie iš 
jų leidžiasi būti lengvai ištai
somi ir išperkami.

Ugnis krutinėję dažnai palie
ka tik pelenus burnoje.

DIT. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarima 

P61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. pe- kasd lan išskyrus trečiad _ ir
šeštad

Rea. tel. GRovehilI 0-6000

Tel. ofiso WA 5-3010, rei. PR 6-7383

DR. ANTAMAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. U 7-8 vai 
vak. šeštadieniais 10-ą vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso ♦elefonas: PR 8-322#
Ree težef. WAlbrook 6-6076

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

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

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

Telef. ofiso LAfajette 3-6048 
Rea.: VVAlbrook 6-0048

>1. oflao HE.4-5849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.2434 VVest 71st Street

Vai-Pirm., ketvir., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta. 

y w x burbi

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel Bishop 7-7(175

kryžmos šonuose radosi du gi- 
skliautuose, bet jai pntrūko žo- anUski 
džių kryžiuos sienose ir vertiką- Plrraaai, tapytM dail K 
lėse kampų linijose. Dėl to kryž 
minės navos atrodo perdaug tuš 
čios, vienišos ir liūdnos.

Bažnyčios ornamentikoj dail. 
V. K. Jonynas išsireiškė tik iš 
dalies. Savo talentą jis sutelkė 
daugiausia į bažnyčios langų vit 
ražus. Ten jis yra tikras klasi
kas ir .meisteris, šios bažnyčios 
vitražai savo idėjos stiprumu, 
spalvos efektingumu ir kompo
zicijos meistriškumu yra puikūs 
meno kūriniai. Jų turiniu kalba 
lietuvio dvasia. Daugelis vitra
žų yra skirti Marijos garbei, už 
akcentuojant Lietuvos svarbes
nes stebuklingas vietoves, į ku
rias rinkdavosi lietuviai per at
laidus didžiausiomis miniomis. 
Kiti vitražai vaizduoja lietuvių 
daugiau pamiltus Globėjus ir

skio, rodąs Marijos skausmą, 
nuimant Kristaus kūną nuo kry
žiaus. Antrasis tapytas seselės 
Mercedes, primenąs Marijos Ši
luvoje apsireiškimą. Abu pa
veikslai yra savotiški: pirmasis 
spalvos drąsiu dėjimu, antrasis 
nepaprastu linijų žaismu. Pirma 
sis sukelia skausmo pajutimą 
ne linijomis, ne proporcingu erd 
vės paskirstymu, nei perspekty
va, bet laisvrr spalvinių plėtmių 
riksmu. Antrasis, priešingai,

Užaimkyldte spausdinamą
ISTMIMS UETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas į kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Sis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą "Užuolankos” 
administraciją, adresuojant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Avs.,

Chicago 16, III.

Tūkstančiai vartotojų įnltildno, kad dažus, vidaus Ir Iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierine geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAOO 8, ILL.

Tel. CAIumet 5-1064 -

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVeatern Avenue 
Ohlcago 29, m 

telefonas REpubllo 7-4900 
Rvldencia: GRovehilI 9-8161
paalmatymal pagal sutartina

DR. T. DUNDULIS
OTDYTOJAS Ot CHIRUROAS 

41S7 Archer Aveaue 
Oflao vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0036. 

ResMeod dos tel. BEverlj 8-8244

Teh RElianoe 5 1811 ,
OR. WALTER J, KIRSTUK

”nvTOJA.< (R CHIRVRO*
• -t 4 n t ’ 'tt< » a p

WS5 W t s»tb fttree<
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad lr 

penktad. nuo i—4 p ,p 6:80—8:30 
vai. vak Trečiad. tr šeštad. 1—v. 
P P

Tel. oflao lr buto OLympic 2-415#
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 151h St., Cicero 

Ret. 1834 S. Oth Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai lr 6-8 vai vak., 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-186R

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. ArdSer Avė.
VAL Kaadien popiet nuo 12-2:00 v 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:00 v

Trečiad tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
8PECIALISTE

7166 South VVentern Avenue
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., aDtrad., ketv. lr penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. W Al brook 6-3766

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A-S 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo' 5 iki 8 vai, vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RĘ 7-9700 
Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Speclalybč — vidaus Ilgos 
2454 West 71 st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vat: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vL 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 va,, popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto -- BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock. 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PIAICIŲ IR VTDAL’8 LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarima

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. VVhipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Ik, 12: t—6; 7-9 

šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayctte 8-494#

Namų — CBdarcroet 0-778#

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—5 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Remiblic 7-8818.

Ofiso telefonas — Bishop 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
• (Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. ,r sekmad. tik susitarus

«ąEg Orthoprdas - lTotcslotas
A r aratal-Protezui, Med ban 

" dežal spec pagalba kojonr
(Arch Supporta) lr t- t. 

Vai ti *-8 šeštadieniais » ■
OKTHOPKDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. OSrd St., Chicago 29, III 

Tel. PltoMpect #-MMO

P. ŠILEIKIS. 0. P.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresam• 42fjn 4# GSrd St 
Ofiso tel. ILRtlance 6-4410 

Keiki telef G Itovehlll 0-0617 
v«ian tr>8; 1-8 p m 6 8 p. na 

Penktad. tik po piety.
Trečiad 1r šeštad pairai sutarti

Ofiso tel. CUrraide 4-28#6 
Rczldevn-Uoa: LAfajette 0-1170

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 We#t 47th Street
(Kampas 47th Ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad nuo 7 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
<C1vl<\ Opera House, kamb. 868)

Vai kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

6002 Weat 16tli Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall S-0#5#
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HF.mlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Gib. 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
(71»t ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas WA 5-9729

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 
LIGOS

2524 West 69th Street 
((19-os ir Mapl«*wood Avė kampas)

Tel. ofiso Pltospeet 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčtfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 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 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halated lr 81-mos gatvių 

PriSmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. 1-6446, res. HE.4-S166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vu

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. oflao CA. 0-0257, rea. PR. 6-6669 

Rezid. 0600 8. Arteslan Avė.
VAL 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182# 

Pritaiko akiniu*
Kreivas akla 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dlrbtuvš 
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tra 
čiad? nuo 10-12, penktad. 10-2 U 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligą 

3404 West 71it 8treet 
(71-«s ir Oampbell Avė. kampas)
Val.: kaadien 1—S lr 6—8 val. vak. 
šešadlenlaia 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oflao telef. YArds 7—1106 
ReaMencIJoa — 8TTcwart 0-4611

DR. J. GUDAUSKAS
lYDYTOJAS IR CHIRURGAS

706 West SOth Street 
(kampas Halated lr 86-ta gatvi) 

VAL 1—4 Ir 6:10—8:80 p. p. kaa
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. oflao PR 6-8888, ret. RE 7-»19»
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
(LIETUVIS OTPTTOJAS)
2000 Weet OSrd Street

VAL kaadten nuo t- -4 p r ir. T:8> 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINIO LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priekale šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllc 7-2290 

▼AL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ,r nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4f00. Trečiad. Ir
kitu laiku sua,tarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akle Ir pritaiko aklnlua. 

t keičia atlklua lr rčmns
♦465 8. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto ,kt 8 vak. (trečiad. už- 
larvtel šeštad. 10 ryto Ik, 8 v p. D

Telefonas ORovehUl 6-1595
DR. ALDOMA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECTALIST1 
— PRTTATKO AKINTUS —

Valandos: 9—18 Ir T—t v. V. pagal 
Yualtarlma Išekyrua trečiad,enlua

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudšjimo be) 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys 
tę Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
{ mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. Y Arda 7-1873 

Vai. 10:10 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:i«* 
Ik, 6 vai. Sekmad (r treč uždara

iiiiiiiiiiiitiiiiiimmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinimiiiiiiiimiimmiimiiiiiiiiiiiiiiini.
Lietuvių tautos tauriausios asmeny- | patarimų, paraginimų lr pa&Htklnl- 
hšs Arklvysk. Jurgio Matulaičio- mų formoje.

Matulevičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
L 1 iru šal: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. C,a kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos {Svei- 
girnas bei visiškas paslaukojlmat 
tarnauti Dievu,, Bažnyčiai ,r sielų 
Išganymu,.

II. laiškai. Ta, {vairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve 

’ nlmlftkos Išminties pertai. Išreikš
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiifiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiflii

III Vilniuje. Žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostlnšje. kur J,s stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lal- 
mštų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir {rišta 1 kietus viršelius. Kaina 
82.60 t

Utpakymus su pinigais siuskite:

“D R A U O A 8”

4545 W. 63 St., Chicago 29, Dl.
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PASAKA IR PASAKOS KŪRĖJAI

S. Tomarienės ' Saulės vestuvių" pasirodymo proga
ST. TAMULAITI8, Chicago, III.

Pasaka pati sunkiausia ir Pasakos reikšmė
drauge pati žavinęiaušia žodi
nio meno rūšis. Savo forminiu savo K’ifžto epiško cha

ridiiie kon ra^terio, dėl savo nepretenzin- 
kon- "ūmo lt. y. neįidomėjimo dėta-

sugestyvvmu, sav i įsv 
strukcija lr savo turinio 
densuotuniu ji labai panaši , ke lia mus supančia kasdienybe) ir
turis mum.- žinomus literatūri- netiesioginiai pamokomojo

turinio pasaka iš senų senovės 
visų labai mėgiama.

Kol tautos neturėjo rašytinės

nius žanrus: į eilėraštį j dramą, 
j novelę ir j legendą. Visi šie 
žanrai reikalauja iš kūlėjo ne
paprastai augštos literatūrines literatūros, pasakos reikšmė bu- 
kultūros, ir būtent: žodžio tau- V() nepaprasta. Nekalbant apie 
pumų, minties glaustumo ir ore- vaikus įr- varguolius, pasakų 
cizinis išbaigimo. Geroje paša atydžiai klausydavosi net seni 
koje mes tai visa ir randame. karaliai, išdidūs sultonai, karin- 

Į eilėraštį pasaka panaši savo gį riteriai ir išprusę prasilavinę 
lakoniškumu, j dramą — savo bajorai. Šiandien gerą pasaką 
patraukliu dinamizmu, j legendą į,gj mielai perskaito kiekvienas:
— gebėjimu, prileidžiamą tiesą tiek vaikas, tiek subrendęs, 
(tikrovę) sujungti su lakia lan- skeptiškai nusitekęs žmogus, 
tazija, į novelę — savo objekty- Kodėl pasaką, mėgiama? Ką ii

konkrečiai duoda
Pasaka* suteikia klausytojui

, . . a .. ... ar skaitytojui šviesesnio žavin-glausta ir trumpa. Ji dinamiška, , . , . . , gesmo pasaulio viziją. Ko mes— kad įvykiai seka vienas po , , , . .,, .. ... , , . a., . slapta beviltiškai geidavome,kito, iškeldami naujų netikėtu , . ......... .... . . pasakoje realiai įsikūnija. Mu-
staigmenų. Ji daugiau ar ma- gų noraj įr lūkesčiai>. tegul ir 
žiau fantastiška. kad viskas fiktyvūs — neįvykdomi, lieka 
čia nutinka kažkur ir kažkada atspėti ir patenkinti. Tiesa čia 
ir kad herojams nėra nenugali- vjsa(j laimi, o blogis visad pra- 
mų kliūčių (pv. užburti batai iaįmį Apjuoktasis įvertinamas 
žengia po mylią, iš šepečio tuoj įr iškeliamas, veidmainys arba 
pat suželia miškas, nukirstos 3b: apgavikas—nubaudžiamas. Gru- 
bino galvos vėl atauga). Pasaka
objektyvi — kad pateikiamas 
tik pats šaltas įvykis, jo plačiau 
neanalizuojant, neišplečiant ša
lutinių epizodų ir atmetant ar
ba stipriai apkarpant plastinį- 
vaizdinį elementą.

Pasakoje mes nerandame nei 
tragikos, nei perdėto jausmo, 
nei didesnių žmogiškų kančių.
Būdama ir laukuje ir išvidine

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

T, T F T T’ V O S

LAUKUOSE

vumu.
Pasaka lakoniška — kad ji 

(pagal savo apimt}) stipriai

bus šykštuolis nustoja Virtų, 
kilniaširdis vargšas būna gau
siai apdovanotas...

Kaip taisyklė, pasaka visad 
turi laimingą galą. Būdama ne
pretenzinga, ji tiesioginįai ne
liečia jokių socialinių ir religi
nių klausimų. Likimas būna pa
keistas tik vieno ar kelių pagrin 
dinių veikėjų, o kiti visi veikė
jai lieka kuo buvę.

savo forma, stipriai sąlygota, Galime pridurti dar ir antrą-
pasaka, aišku, nesidomi veikėjų « P“akos bruo^
... .. , . , . ,., . Antai, kiekvienas žmoguspsichologija, charakteristikomis, , ....., . . daugiau ar mažiau linkęs į este-gilesniu įvykių motyvavimu ir,. ...r. . .. ’ . ; ... itin} išgyvenimą, į. savos vaiz-kiek ilgesniu dialogu. (Nes duotės praturtinimą, į fantasti- 

i nį žaismą. Drauge kiekvienas 
žmogus mielai stebi būdinges
nius ir objektyvuotus gyvenimo 
kontrastus: tiesos ir melo rung-

ilgesnis dialogas visad stabdo 
fabulos tekėjimą).

Visdėlto tikrasis — esminis 
pasakos savitumas glūdi ne tiek 
jos specifiniame f oraliniame iš- į tynęs, turto ir neturto nepasto-
baigime, kiek subtiliame ir mei- vumąi išminties ir kvailumo 
striškame vidiniame momente, varžytynes, taurumo ir suktybės 
teisingiau — realios gyvenimiš- imtynes, bailumo ir drąsumo 
kos medžiagos ir lakios vaizduo- švystelėjimus. Pasakoje tai visa 
tės sujungime glauston, neišski- i žmogus ir randa, 
riamon ir loginiai įtikinamo)! Į Kiekviena tauta labiausiai 
vienybėm Šis principas galuti-: vertina savas pasakas: tokias 
nai ir padaro iš pasakos paša- į pasakas, kuriose iškeltos sąvo
ką. , sios tautos nuotaikos, savi bū-

i dingesni tautiniai bruožai, savi 
Liaudies pasaka ir individualine šir^;ai artimi tjpai savos _ 

pasaka sąmoningos ar pasąmonėje glū-
Liaudies pasaka, vos išėjusi dinčios — dvasinės aspiracijos, 

iš paskiro žmogaus lūpų, beveik 1 ^auS ^ra Sraž’U pasaulinės 
visuomet yra perkošiama visos reikšmės pasakų rinkinių. Daug 
eilės savo vertintojų, pradedant J™ Pasakų kūrėjų, kurie savo
vaiku ir baigiant suaugusiu žmo- Patraukka pasakojimo orma 

...... ... išgarsėję visame pasaulyje, kaipgumi. Jei ji pasirodo netikusi, a .. .. i dideli garsus rašytojai. Jų var-ji savaime tuoj išgaišta. Jei ji , .. , . .J , . dų čia nekartosime.vertesne, ji kitų pasakotojų pa-1
pildoma, stilizuojama ir išbai- Pasakėčia ir sakmė
giama, kol galop įsiteisina, kaip „ . . , ... -, , ,• i i - u i Beje, ) pasaką tam tikrais at-bendras liaudies kūrybos per-1. r .’4 1 “žvilgiais gerokai panašios pasa-

_. , . . , , kėčios ir sakmė.
Liaudies pasakoje viskas kon- Paaakėįla _ trumputls fan. 

centuojama j įvykio rutulioji- Įasįįnįs kūrinys, slepiąs savyje

las.

mą. Pats įvykis savo turinyje 
čia dažnai slepia simbolinę, mi
tologinę, alegorinę, moralinę ar 
stačiai butinę prasmę. Gamtos 
fonas vos-ne-vos, užgriebiamas. 
Veikėjai gana ryškūs, drąsiai iš 
brėžti, bet drauge ir sumecha
ninti, t. y. gerokai banalūs, be 
ryškesnės individualybės.

Tuo tarpu individualaus kūrė-

• Latvių pogrindžio istorija
išleista Argentinoje. Autorius 
— aktyvus paskutiniųjų Latvi
jos okupacijų dalyvis.
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nusakomas kaip tikras faktas, 
kuriuo reikia tikėti ir kuriuo 
dažnai tiki pats pasakotojas.

Jei paprastoje pasakoje vis
kas nutinka kažkur ir kažkada 
ir jei fantastinis žaismas sąly
gojamas čia tik estetinių ir lo
ginių normų, tai sakmėje prie
šingai: aiškiai nurodoma ir įvy-l 

i vio vieta, ir laikas, ir net veikė- ’ 
jų pavardės (kurios, beje, nei 
retai yra istoriniai tikros). Vaizi 
duotės galia stipriai suvaržoma, j 
Pabaiga, kaipo ■ realaus įvykio' 

i pasėka, išeina irgi reali, dažnai; 
tragiška — nelaiminga. į

Sakmė trumputė. Jos tikslas 
— perspėjimas, pamokymas: 
reikią gyventi dorai, teisingai, 
paisyti esamų papročių ir sau
gotis negeistinų, gamtinių ar 
viršgamtinių, jėgų.

Mūsų pasakų reikalu

Lietuvių literatūroje indivi
duali pasalta (tiek originaliai 
sukurtoji, tiek rašytojo stili
zuotoji) vos pradėjusi pirmuo
sius žingsnius. O medžiagos ap
stu, gausu, ji vos teprisilytėta.

Anot Aug. Raginio (“Aidai”, 
Nr. 4, 1952 m.), “mūsų tautos 
lobyne esama nuostabaus gra
žumo ir prasmingumo pasakų, 

'kurias tereikia tik išpopularin- 
ti, atskleisti nuslėptą jų žavesį”, 
perkurti ir išleisti patraukliais, 
jaunimui prenamais, leidiniais. I 
Šitokių leidinių įtaigojanti — 
moralinė ir tautinė — reikšmė 
būtų nepaprasta.

Nežiūrint sunkių mūsų kny
gai dien i, jau keli metai ir šio
je srityje ima rodytis giedres
nių prošvaisčių. Susilaukėme: 
J. Kaupo “Daktaras Krapštukas 
pragare”-, J. Švaisto “Aukso kir
vis”, ir “Petras širvokas”, S. 
Tomarienės - Pipiraitės “Saulės 
vestuvės’, Jankaus “Kareivis

Matatutis’, A. Vaičiulaičio pa
sakos periodikoje ir kt.

Šiuo savo straipsniu — šia 
glausta trumpute pasakos teori
ja — pirmiausia mes norime at
kreipti gerb. mūsų tėvų, auklė
tojų ir visų skaitytojų akis, kad 
jie šitai vadinamai “nerimtai” 
lektūrai skirtų daugiau dėmesio 
ir geresnes pasakų knygas sve
tingai priimtų į savo privatines 
bibliotekas. Antrasis kuklus 
mūsų tikslas — paakinti vieną 
kitą lietuvį rašytoją rasti pasa
kinėje tematikoje deramo sau 
įkvėpimo.

KRONIKA
• Kanados Lietuvių Dailės 

instituto narių pasitarimas įvy
ko Kanados Studentų stovyk
los metu. Pasitarime dalyva
vo T. Valius, V. Vizgirda, A. 
Tamošaitienė, J. Akstinas, A. 
Tamošaitis ir H. Nagys; taip
gi pakviesta dalyvauti "poetė 
B. Pūkelevičiūtė ir arch. Bane- 
lis. Svarstyta parodų rengi
mas Kanadoje ir dailės leidinių 
klausimas.

• Plunksnos klubas. Jau ke
leri metai Sydnėjuje sėkmin
gai veikia Plunksnos klubas, 
kuriame susibūrusi nemaža da
lis Sydnėjaus lietuvių meninin
kų fr intcligcn'ų Klubas ren-

kartą m'" nosyje. Per su 
gas vienas narių skaito re

po kurio seka diskusi
jų-:. Pastaruoju laiku, pavyz
džiui, apie dailiąją lietuvišką 
knygą referavo dail. A. Ratas: 
opi" nūdien" mūsų literatūrą 
Lietuvoje - - Jui. Veteikis; apie 
lietuviškus parengimus ir jų 
menką lyg; — A Gasiūnas, 
Phmksno klubui si; melu 

iukunįa 'ašyt Vint'.a'R 
a okas.

SOPHIE B A k C U S 
RADIO PROGRAMA

(S WOE? stoties — Banga 189t 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—f v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaT

8:46 lkl 9:80 vai. ryte 
SESTA D. 8:80 lkl 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:30—0:30 v. r. li stotie* 
WOPA — 1400 kll.

7159 So MAPLEVVOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418
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. PERKRAUSTYMAS

Naujas specialus didelis 
sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
3047 W. 07th PI., Chicago,

IlL WAJbrook 5-8063

MARQUETTE 
PHOTO SLPPLY

Gifts for Camera Fans—Autho
rized Dealer of Kodak, Ansco, 
Leiea, Bolex, Revere and Bell 
& Howell.

3314 W. 63rd Street 
PKospect 6-8998

SlgiM TEXTILE BENFROVĖ YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

•(-i

aiškiai pamokomąjį turinį. Vi
si, arba bent pagrindiniai, pasa
kėčios veikėjai yra ne žmonės, 
o gyvuliai. Šie nepaprasti^gyvu
liai turi žmogaus protą, elgse
ną ir net kalbą. Kūrinėlio gale 
dažnai patiekiama glausta mo
ralizuojanti išvada. Individua
liai sukurta pasakėčia turi ei
liuotą formą; liaudies pasako

jo pasakoje labai dažnai šalia 1 čia visuomet nusakoma papras- 
apsakomojo įvykio prasikiša ir ta*s proziniais sakiniais
plastinis - vaizdinis elementas 
To maža. Veikėjai aiškiau cha
rakterizuojami, įvedamas ilges
nis dialogas. Bet pati fabula ne 
retai tuo susilpninama, ir visas 
pasakojimas darosi daugiau ar 
mažiau perkrautas.

Būdinga, kad pasakėčių tu
riniu mielai naudojasi net suau
gę ir stipriai inteligentingi žmo
nės savo pokalbiuose, prakalbo
se ir net spaudos straipsniuose

Vienintelis—ir tai gana stam
bus, moksliškas — lietuviškų 
pasakėčių rinkinys yra išleis-

Reik pastebėti, kad šis kebas ^as . vokiečių, Litauische lite
šis individualaus pasakos ra

šytojo kelias — yra slidus ir 
pavojingas. Atsitinka, kąd to

rarische Gesellchaft in Tilsit:1 
"Zemaitische Tierfabeln", lie- 
tuv. ir vokiškas tekstas, 336 p..

kios pasakos ir vaiko ir net s Heidelberg, 1913 m.
augusio atmetamos, kaip neįdo
mios, neintriguojančios, persal- 
dintos. Rašytojas, kuris geba

Sakmė nuo pasakos skiriasi, 
savo griežtu išvidiniu charakte
riu. Sakmėje liečiamas tik vie-

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui j užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ................................... $4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, ‘‘antiųue taffe
ta” paprastai $1.98, dabar tik .......................................98c

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite J STEIN TEKTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

viei.a pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

l’i-itiome aliklnl įslričmčtl adresą — 13I1S SO. UNION —, nes Stcln 
Testlle yra tik šioje vietoje Ir Jokią skyrių neturi.

I blokas į rytuti nuo Halftted St., U/2 bloko į pietus ou« 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak

Tel. MOnroe 6-8152.
sukurti gerų pasakų, yra didis nas koks nors įvykis, be jokių 
žodinio meno meistras. | šalutinių epizodų. Pats įvykis

K>0<XXXK><X><X><X><>0<>0<XXXXXXX>0

KVI EČI AME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1058 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hl Fl FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos 
— Sąžiningas patarnavimas 
—- Viskas garantuota. 
Aplankykite šią modernišką

elektronikos parduotuvę

TCLCvision
Csales - serviče;

Sav. Ini .4 St-IMENA."
3321 8. llalsted _ Cl ift-iile |-5««įį
\t,’vB kaadlen 9—6. piriua.lleiiia 

tr ketvirtadieniais 9— 9 
(K^O&OOOOfrOOOOOO-OOOOC o o o o o

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai , dalykai (detocionalai), 
prekės dovanoms.
2546 W. C9ih Sf. RE. 7-1941

AKELIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

BALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS F A B N O FJ A S
2146 So. Hoyne Avė. Tefef. Virginia 7-7fJ97

j Atliekame dideliu: ir ir žus automobilių remoutus. Lyginimas, da 
| žvmas. Elektrinis suliedioimas Parduodame >'.'tomobilių 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA“
■'inelaiz gazolino stotis “PAGALBA” - A. Stanevičius, Sav į 

k64l Wesf lįst Str. (Kaznpas Talin > A j
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 6
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— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaige;.

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDEl* 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati 
šioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausi.i..-» procentais skoliname pinigus innnims pirkti, statyti s 
taikyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de 
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SURERVISED RY 
THE UNITED STATES GOVERNMENTZ

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-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
AND LOAN ASSOCIATION

9
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, rugsėjo 7, 1957

MAIRONIS IR BILIŪNAS
Nauji leidiniai Lietuvoje

X

Kaip dovanos iš Lietuvos atė
jo, tarp kitų, 2 tomai “J. Biliū
no Raštai” (Valstybinės Gro
žinės Literatūros leidyklos lei
dinys, Vilnius, 1955 m.) ir 2 to
muose "Maironis. Rinktiniai 
Raštai’ (tos pačios leidyklos lei
dinys 1956 m.). Ir Maironis ir 
Biliūnas — išleisti gražiai.

Įžanga į Maironio poeziją pa
rašyta L. Gineičio, kurioje tarp 
kitko teigiama, kad Maironis 
yra didžiausias lietuvių lyrikas, 
kad jo lyrika esanti realistinė,1 
svetima “dekadentiškam bur
žuazijos formalizmui” ir todėl 
vertinga liaudžiai. Maironis ver
tinamas kaip kryžiuočių, taigi 
ir vokiečių, invazijos priešas; 

jo patriotiškos dainos teikusios 
įkvėpimą Lietuvos liaudžiai ko
voti už Lietuvos laisvę, į kurią

džią, kuri atidavė valstiečiams 
dvarininkų ir buožių pagrobtą 
žemę”.

Matyt, Šarmaitis turi galvoje 
kolchozą, kaipo valstiečių "ilga
amžę svajonę”. Biliūno raštuose 
nė vienu žodžiu nėra užsiminta, 
kad kas nors iš jo vaizduojamų 
kaimo bėdniokų svajonių apie 
kolchozus.

Caras ir Stalinas 
“Darbininkų Balse” Biliūnas

KNYGOS LEIDĖJAS — NE MAURAS, 
BET KULTŪRININKAS

PR. ŠULAITIS, Chicago, IU.

Neseniai teko skaityti "Drau Frankienės "Karalaitės Ginta-
ge” vieno knygos mėgėjo nusi
skundimą, kad jis negalėjo nu
sipirkti dienraštyje recenzuotos 
knygos vien tik dėl to, kad jis 
žinojo knygos pavadinimą, bet
nežinojo kas tą knygą išleido,, Pirmąją knygelę išleido autorės 
t. y. leidėjo. vyras — p. Tomaras, kas kny-

Kaikurie knygų recenzentai gos viršelyje aiškiai pažymėta, 
kažkodėl "užmiršta” pažymėti Antrąją vaikų knygelę išleido

zencentas ir leidėjas — bendra-. 
darbiaudami padės lietuviš- j 

kai knygai surasti daugiau skai 
tytojų ir tuo būdu įgalins 
išleisti naujų lietuviškų knygų.

Tenka pastebėti, jei lietuviš-
rės ilgesys”, pažyriTi, kad šias kai knygai atsirasti reikalingas 
knygeles išleidusios pačios au-, knygą, tuo pačiu reikalingas 
torės. I dvasiniu susikaupimu parašo

Iš tikrųjų šių knygeliu auto- , knygą; tuo pačiu reikalingas 
rėš nėra kartu ir leidėjomis.' _________________

leidėjas, kuris tą dvasinį kūrinį lingas naujoms lietuviškoms 
padaugintų didesniu skaičiumi knygoms leisti ir mūsų tarpe 
ir patiektų skaitytojajn. i lietuvišką kultūrą kelti.

Lietuviškos knygos leidėjas 
nėra mauras, kuris atlikęs sa
vo darbą gali eiti. Knygos leidė
jas mums ir toliau' bus reika-

I

MAIRONIS

“Mes pranašai naujos gadynės. 
Mes šviesą vargšams nešiojam 

/viešai,
Viltis pavergtos tėvynės.”

Kaip Biliūno tėvynė buvo pa
vergta caristinių rusų, taip ji 
dabar yra pavergta raudonųjų 
rusų. Biliūno priekaištai cariz
mui yra ir jo priekaištai bolše
vizmui, pvz., jis rašo, kad caris- 
tiniai teismai "sūdijo ne taip, 
kaip reikalavo teisybė, o taip,

recenzuojamos knygos leidėją. 
Kad būtų aiškiau, patieksiu

keletą faktų.

Sūduva, kas irgi aiškiai virše
liuose atspausdinta.

Visi puikiai žinome, kad lie-
* Naujienų šeštadienio prie-i tuviškos knygos daugiausia gu

de Gs. minėdamas Butkų Jūzės j jį leidyklų įr platintojų sandė-
60 metų mirties sukaktį, savo 
straipsnyje pažymi, kad Chica
goje išleisti Butkų Juzės raštai 
atskiru leidiniu, prie kurio išlei
dimo daugiausia prisidėjo auto
riaus našlė.

Mūsų žiniomis Butkų Juzės 
raštus išleido P. Šatkms ir Pr. 
Šulas. (Šį faktą kiekvienas su-

kaip to norėjo caras . Ne visai | interesuotasis gali pats pasi- 
aišku, kaip dabar sovietiniai tikrinti Butkų Juzės raštų kny-

__ oaoU ! ,
gos Viršely).

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuviška gazolino stotis lr auto 

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

dalys ,
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 S WESTERN AVB. PR 8-9633COMPLETE 
FORMICA KITCHEN
PILNAI ĮRENGIAME

FORMICA VIRTUVES 
$1,395 su įrengimu

ŽEMAS ĮMOKĖ,JIMAS

MARSH KITCHEN
DIVISION HOUGH MFG. CO

6242 W. 26th St.
GUnderson 4-3112, Berwyn, III.

NUO U2S1SENEJUSIŲ
SKAUDANČIU 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ
nagai! ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes jų užslscnėjuslos žalždoa 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvl 
ru ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyee palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi paėallna 
niežėjimą Ilgos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pasalina perSėjlmą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplySlmą 
tarppirSčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džittstančios suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė .nuo.lė- 
viršlnlų odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
ct., $1.25, lr $3.50.
Pirkite valstlnėseChl- 
cagoj lr apylinkėse—- 
Milwaukee. Wisc., Ga
ry. Ind. ir Detroit, Mi- 
■higan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 

1 ney order 1

LEGULO, Department D., 
5618 VV. Eddy SU Chicago 34, U,

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpubUc 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.,

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

liuose sukrautos; knygų leidė
jai vos-ne-vos retkarčiais viena- 
kitą leidinį išleidžia; kiekvienas 
leidėjas iš knygos išleidimo tu
ri nuostolių, galą su galu nesu
veda. Dabartinių sąlygų lietu
viškos knygos leidėją reikėtų 
pavadinti moderniškuoju knyg
nešiu, nes jis į knygos išleidimą 
įdeda savo sunkiai uždirbtus pi
nigus be vilties juos kada. nors 
atgauti.

Norisi atkreipti mielų recen
zentų dėmesį, kad jie minėdami 
naujosios knygos autorių, tuo 
pačiu pažymėtų ir leidė
ją. Skaitytojai žinodami autorių 
ir leidėją lengviau galės susi
vokti kur naujai išleistą knygą 
galės įsigyti.

Tik visi trys — autorius, re-

ts
STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 

Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Prea.

3039 So. Halsted St.
Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nao
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

teismai “sūdija”, bet prie Stali 
no jie "sūdijo” tik taip, kaip 
Stalinas ir jo partija norėjo, 
tad Biliūno lazda antnl galu 
muša carų įpėdinius — raudo
nosios Rusijos valdovus bei jų 
teismus. Kremliaus galiūnai yra 
aiškiai pareiškę, kad tarybiniai 
teismai ir baudžiamieji įstaty
mai yra ne tam, kad jieškotų 
teisingo bylų sprendimo, kad 
jieškotų teisybės, o tam, kad bū 
tų aistriu ginklu klasinėj kovoj, 
tad visi sovietiniai piliečiai ži
no, kad sovietiniuose teismų or
ganuose netenka teisybės jieš-

“Draugo” kultūriniame prie
de B. B. recenzuodamas nese
niai išleistas dvi vaikų knyge
les: S. Pipiraijtės - Tomarienės 
"Saulės vestuvės” įr Vandos

raštuose minimi caro į Sibirą iš 
tremti socialistai stengiasi grįž
ti į Lietuvą ir mirti savo tėvy
nėje; Biliūnas giria inteligen
tus, kurie stengiasi, mokslą bai
gę, likti savo krašte ir smerkia 
tokius, kurie nori įsikurti Ru
sijoje. Nei Biliūnas nei jo veikė
jai nelaiko Rusijos savo tėvy
ne ir Maskvos — savo sostine, 
kaip tai dabar daro Lietuvos 
komunizmo vadai ir jų skalikai. 
Visi Biliūno faštai rodo, kad jo 
būta kieto revoliucionieriaus ir 
socialisto, bet silpno ateisto. 
Viename jo laiške, pvz., yra pa
rašyta: "ko ir tau nuo Pono 
Dievo nuoširdžiai trokštame”... ’ 

Gerai padarė Valstybinė Gr. 
Lit. leidykla Vilniuje išleidusi 

i Biliūno raštus. Biliūnas kaip lie 
j tuvis patriotas savo mintimis

tas, Maironio tikėjimo išnieki-1 koti. Biliūnas rašo, kad caristi- 1 labai artimas rusų bolševikų pa 
nimas, bet ir su šitų falsifi- nė valdžia "užlaiko politinius vergtai, bet rezistuojančiai He

buvo pasikėsinęs Hitleris savo 
karo žyg|u į rytus. L. Gineitis 
augštai vertina Maironį, kaip 
Lietuvos patriotą, kaip Lietu
vos gamtos grožio mylėtoją. 
Šiaip Maironis kvalifikuojamas 
kaip “klerikalinės buržuazijos” 
eksponentas lietuvių literatūro
je. Įdomu, kad bolševikinis reži
mas leido išspausdinti visus 
Maironio eilėraščius ir net to
kius, kurie savo esme yra mal
dos, ir tokius, kuriuose sarkas
tiškai minimi bolševikai ir so
cialistai.

Vienu atžvilgiu tėra Maironis 
sufalsifikuotas: Dievas ir Jo si
nonimai rašomi mažomis raidė
mis, norint tuo pabrėžti, jog lei
dėjai yra- ateistai ir Dievo ne
gerbia. Tai yra aiškus falsifika-

J. BILIŪNAS

Siųskite dovanas ank 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar . parašykite
ė*

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

katu prie Stalino ta pati lei
dykla nebūtų drįsusi visų Mai
ronio raštų išleisti. Šitoks lei
dinys prie Stalino — tai būtų 
buvęs skandalas.

Jonas Biliūnas x

J. Biliūnas sovietiniame lei
dinyje yra didelis: pirmas to
mas (literatūriniai ir publicisti
niai raštai) apima 350 pusi., o 
antras (daugiausia Biliūno pri
vatūs laiškai) — 569 pusi.

Įžangą į Biliūno kūrybą ir 
politinę veiklą parašyta R. Šar
maičio, kuris jį kvalifikuoja, 
kaip “įžymų demokratą” ir "so
cialistinį realistą”, kuris tačiau 
nesupratęs, kad “darbo klasė 
per diktatūrą tegali sukurti be
klasę visuomenę”. Tuo norima 
pasakyti, kad Biliūnas nemokė
jęs kaip reikiant suprasti leni
nizmo, kuris jo lai'kais dar ne-

kalinius blogiau negu vagis 
žmogžudžius”.

O kaip carų valdžios perėmė
jai — bolševikai — užlaiko po
litinius kalinius? Šarmaitis ge
riau žino, kad nieku gyvu ne ge
riau, kaip caristai.

Savo apysakaitėje “Kaip ca
ras Aleksandras Tretysis važia
vo” Biliūnas rašo, kad caro ša
lininkai “galingiausius piktada
rius laiko beveik dievais, pasi
ryžę tam dievui aukas nešti, už

ir tuvių tautai. Jo raštai palaikys 
lietuvių meilę laisvai Lietuvai 
ir stiprins rezistencijos dvasią.

Gs.

DAVIDS TOOL SERVICE
8171 W. Grand Avenue 
RIVER GROVE, ILL.

Pilnai aptarnaujame pjūklus ir
žolės pjautuvus:—

• PAAŠTRINAME
• PATAISOME, ĮDEDAME 

NAUJAS DALIS.
Paimame ir pristatome. Išnuo-

ii savo krauia lieti sveikatų, ir paprastua įrankius, motoji savo Kraują lieti, sveikatą ir rizuotu8 į.ankiu8> reikmenis staty-
' bai bei remontui, “Rototillers” ir 
žolės pjautuvus.

Atdara iki 9 v.v. x
TEL. GLADSTONE 3-3511

gyvastį žudyti. Jie taip silpnos 
dvasios, kad ne tiktai neišdrįs
ta su tais piktadariais kovoti, 
bet bijo jis suprasti, jų tikrą 
prigimtį atspėti, bijo net savo i o<xxh>oo-o<xxxx><xkxxkxkxxx><>o 

mintyje laikyti juos ne savo ge-i
radarinis ir valdovais, bet pik- ARTRR|T|S . RHEUMATISM 
tadanais ir nuožmiais žmonių ši nauja kombinacija. AMERPOIi,

skubiai palengvina sąnarių uždegi
mo Nukelta skausmą., paraudimą tr 
sumažina skaudančių raumenų suti-

skriaudėjais”.
Ar šioje srityje reikalai pa 

buvo aiškiai aavo ideologijos krypo j geresnę pusę, kai carų | JSįJ SKS'USJ:
susiformavęs. R. Šarmaitis pa- ‘ ‘ * *
brėžia, kad Biliūno demokratiš
kai pasaulėžiūrai turėję didelės 
įtakos didžiųjų rusų demokratų 
— Bielinskio, Čemiševskio, Do 
broliubovo — veikalai, nors Bi
liūnas savo raštuose jų nemini.
Matyt, Šarmaitis tuo nori pasa
kyti, kad rusų, o ne lenkų ir vo
kiečių, demokratai turėję ver
tingos įtakos jo kūrybai ir pa
saulėžiūrai.

šarmaitis vertina Biliūno be-

sostas atiteko Leninui ir Stali- vinimui reikia įtrinti ryte ir vakare, 
•o . f i_ i-i I Tabletes: Ilgesniam palengvinimuinui? Ar Stalinas nebuvo laiko-1 lrntf 2 tabletes

mas didžiausiu žmonijos gera- vaisto.^ 9Rc; TahlPt5„ „ 50 pas
dariu, kai tuo tarpu visi jo vai- jūsų vaistininką arba šiuose vaisti

nėse:
Shtmkus, 3301 S. Halsted

3 kart Į dieną po

diniai gerbti žinojo, kad jis bu
vo didžiausias niekšas žmonijos 
istorijoj, ką pripažino ir jo įpė-1
diniai — “kolektyvinė vadovy-! 2!ld!'Lel1’-• 3557„ w' .»3r.d
, _ . . .. . , . Blestek, 3000 So. 52nd,
be . Carai savo salininkų nezu-1

Dargis. 2452 Marųuette Blvd. 
Pullman’s, 1 1 254 S. Michigan 
Kartonas, 245S W. 69th

11
Cicero

Sikytas, 2635 W. 61st 
bewlekl’s. 555R S. Pulaski 
Koper, 5,09 W. Fullerton 
Bakus, 3201 S. Halsted 
Arba rašykite tiesiog j 

AMHRPOL, 957 N. Asliland A»e„ 
Chicago 22, III.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

6402 S. Fairfield Avė., Clikago 2»
Tel. HEmloek 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
duoda pamokas. Prieš karą baigęs 
Čikagon universitetą.

1 dol. 25 ct. vai. — privalios.

(8-člaa augStaa, durys po kairei, art 
GS-ėlos gatvės lr California Avė.)

Svajonė ir kolchozas

lctristiką ir silpną lyriką iš to 
taško, kad “literatūra turi tar
nauti liaudžiai ir būti darbo 
žmonių kovos įrankiu“. Esą, Bi
liūno raštai visai atitinką šiam 
principui.

Šarmaitis rašo: “Ilgaamžės 
valstiečių svajonės mūsų šalyje 
įsikūnijo tik po Didžiosios spa
lių socialistinės revoliucijos, kai 
valstiečiai, eidami glaudžioje 
sąjungoje su darbininkais ir ve
dami darbininkų klasės komu
nistų partijos, sutriuškino dva
rininkus ir kapitalistus, iškovo
jo darbininkų ir valstiečių val-

dė, kaip tai darė Stalinas. Mar
šalas Bliucher Stalino įsakymu 
nužudytas, o dabar jo įpėdinių 
— išteisintas. Jei Biliūnas būtų 
ilgiau gyvenęs ir ant savo kai
lio bolšeyizmą patyręs, tad bū
tų įsitikinęs, kad baltieji rusų 
carai nebuvo nuožmesni pikta
dariai už raudonuosius carus, 
taigi jei Šarmaičio teigimu, Bi
liūno literatūra tarnauja liau
džiai kovos įrankiu, tad ji tąsi Atdaras pirmad Ir Ketv. Iki 7 v v. 
, , , .1 Skambinti STewart »-»044, E»t. B.
funkcijas atlieka ir dabar: jo o susitarimni. 
raštai bei idėjos yra neblogas ••••••*••*•
ginklas kovoje su bolševizmu 
Sovietų Sąjungoje ir jos paverg 
tuose kraštuose, ypač dabarti
nėje Lietuvoje.

Lietuva ne Rusija 
Visi Biliūno raštai rodo, kad 

jis savo tėvyne laikė tik Lietu
vą, ne Rusiją ir ne Sibirą. Jo

VYRAI MOTERYS
Susipažinimui* siūloma

RIBOTAM IiAIMI’1 62.00
Cyclo - Massage — Physlcal Therapy 
— Foot Technlųuo padeda kraujo 
cirkuliacijai.

ANTHONY GITCOIARDI, Maaaoiir 
7K57 S. Halstr-d St., Room 2O« 

Chicago, III.

Taisau ir prijungiu šildymo 
ir virimo gazinius pečius 

ir karšto vandens tankus.
9

šaukite nuo 6 iki 9 vai. kasdien 
šeštad. visą dieną.

TEL. PROSPECT 8-2266

SIUNTINIAI Į
LIETUVĄ

ir R U S I J Ą
Visi muitai iš anksto apmokami 

Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS RŪBUS, Medžiagas, 
Vaistus, Maistą ir 1.1.

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 

VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

, Reikalaukite mnsų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 S. State Street, saite 1200 

Chicago 4, Illinois

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

- - --------------- -4?

J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 
PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai, 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kasdien lkl 6 vai., pirmau. ir ketv. lkl » vai. Sekm. uždaryta

KAS
Tel.: WAbash 2-9354 Mes turime tiesiogi

nę sutartį su Intou- 
rist Maskvoje nuo 
1947 metų.

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES _ VVALBROOK 5-8202

SEPTEMBER-RUGSĖJO 5, 6, 7 d. d.

SELF 
S ERVICE tAes 1 

mokant 
Augštą

MIDLAND
Savinas and Loen 

Association
AIH SU RI Op

F PER 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
saugiausia ir 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• ENDROVf

4038 Archer Avenue Tol. la3-6zt» 

AUGUST SALDUKAS Proile
y*

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3-99
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4«9

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth J.|39

IMPORTED MADIERA WINE
Medium svveet Fifth $2.69

IMPORTED CANADIAN i
WH1SKEY Fifth $3.98

FLORA DELLE ALPI CORDIAL $6-99
CURACAO LIQUEUR Fifth $3-59

WIIRZBURGER IMPORTED BEER 
Caae of 24 bottlea Case $7.50

c?
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

Pradėkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti iiaje lietuviškoje 

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

BRIfilITON SAVINGS AND LOAN ASS'N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorių*

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.



šeštadienis, rugsėjo 7, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Mašinos darys vertimus
Paskutinieji tautų tyrimai šioj srityį

MASAITIIS, Aberdeen, Md.Č.

Draugingiems ir nedraugin
giems tautų santykiams inten- 
syvėjant, tarpusavio susižino
jimui gausėjant, vertimų rei
kalas iš vienos kalbos j kitą 
darosi kaskart didesnis. Labai 
dažnai vertimo uždavinys rei
kalauja ne tik kalbos žinoji
mo, bet ir kurio dalyko gilaus 
supratimo. Pavyzdžiui, dažno 
matematikos mokslo darbo 
vertimas tebūtų įskaitomas tik 
tada, jei jį atliktų tos matema
tikos šakos specialistas. Su
prantama, kad gausybei reika
lingų vertimų atlikti negali pa
kakti kvalifikuotų žmonių.

, Bandymai su elektroninėmis 
skaičiavimo mašinomis

Todėl šiame mechanizacijos 
amžiuje, akys krypsta į maši
nas, kurios taip daug įvairių 
darbu atlieka žmogui. Daroma 
visa eilė bandymų su elektro- 
tninėmis skaičiavimo mašino
mis. Šitie pasakiškai sudėtin
gi pabūklai iš tikro pajėgia 
atlikti tik labai paprastas 
funkcijas. Nepaisant naivių 
korespondentų straipsniuose 
nuolat minimo “elektroninių 
smegenų” vardo, šios mašinos 
tesugeba atskirti tarp “taip” 
ir “ne” (ir tai tik tuo atveju, 
jeigu mašinos operatorius ati
tinkamai nustato tą mašiną'.). 
^Kadangi mašina pajėgia per 
vieną sekundę išrūšiuoti iki ke
lių milionų “taip” ir “ne”, tai 
gudrus operatorius gali painio
mis taisyklėmis taip sutvarky
ti šį rūšiavimą, kad tam tik
rose vietose surinktų “taip” ir 
“ne” skaičius duoda labai su
dėtingo matematinio skaičia
vimo atsakymą.

Visa eilė lingvistų, bendra
darbiaudami su matematikais, 
Washingtono, Michigano, Ge- 
orgetvvno, Callfornijos univer
sitetuose, Massachusetto Tech
nologiniame institute, taip pat 
Anglijoje, Prancūzijoje, Itali
joje ir Sovietų Sąjungoje jieš
ko būdų, kaip sutvarkyti dvie
jų žodžių “ taip” ir “ne” pasi
kartojimą, kad iš jų išeitų ver
timas iš vienos kalbos į kitą.

rinkimas priklauso nuo kon
teksto. Čia ir prasideda sun
kumai. O kur dar gramati
ka, sintaksė, žodžių tvarka sa
kinyje? O kaip mašina iš
verstų į anglų kalbą “kiaurą 
dieną pylė kaip iš viedro”? 
Pabandykime išversti šitą sa
kinį pažodžiui!

Išpūsti sovietų pasigyrimai
Taigi, sunkumai yra nemaži 

automatiškoms vertimų tai
syklėms sudaryti. Tačiau rei
kalas yra ne beviltiškas. Ru
sai netgi giriasi, kad jie visiš
kai paruošė visus žodynus ir 
visas taisykles mašinoms iš 
prancūzų ir anglų kalbų į ru
sų kalbą versti. Tačiau kuo 
jie nesigiria! Juk visai neseniai 
TASS gąsdino vakarų naivė
lius, kad jie turi raketą, kuri 
gali nuskristi iš Sovietų Sąjun
gos į bet kurią pasaulio dalį. 
Pamatysime, kaip jiems sek
sis paleisti dirbtinį mėnulį, ku*- 

1 rį jie jau pernai pažadėjo ir 
kurį leidžiant užtenka “patai
kyti” ... į bet kurią dangaus 
dalį, o ne taip kaip su raketa 

i į, sakysime, “supuvusį kapita
listų miestą”.

Su raketomis jie ką tik da
bar pasigyrė, bet apie visiš
ką pasiruošimą masiniems ver
timams mašinomis jie gyrėsi 
D. Panovo atsiųstame praneši
me į tarptautinę konferenciją 
mechaninio vertimo reikalu jau 
pernai spalio mėnesį. Net nu
rodė, kurią knygą gatavi vers
ti (Milne, Numerical solution 
of Differential Epuations). De
ja, jau beveik metai praėjo, ta
čiau dar jie nepaskelbė jokio 
vertimo, nei savo magiškų tai
syklių, pagal kurias mašina 
atliktų vertimą.

Kaip sprendžiamos 
problemos

įvairios

Šv. Mykolo parap. moksleiviai, dalyvavę šokių festivaly

KIEK ŽINO JA VALSTYBIŲ 
STUDENTAI? ‘

EDV. ŠILAITIS Cicero

Pereitų metų pavasarį, trum
pai prieš prezidentines nomi
nacijas ir po princesės Marga
ritos romanso su kapitonu 

1 P. Townsendu, du vieno dide
lio valstybinio universiteto JA
Valstybių pietuose profesoriai 
sudarė 20 labiau žinomesnių 
žmonių sąrašą, kurį pateikė 
359 studentams, prašant pažy- arena,
mėti anų asmenybių tautybę I Verdi, Kari Mara, T. S. Eliot,
ir veiklą dėl kurios jie išgar
sėjo ir yra žymūs. Ir koks 
buvo šių profesorių nustebi
mas, kada iš šių 359 pirmųjų 
dviejų metų vidutinio gabumo 
studentų mažiau negu vienas 
ketvirtadalis 22% atsakė tei
singai.

Žmonės, kuriuos studentai 
turėjo atpažinti buvo šie: Ad
lai Stevenson, Norman Tho- 
mas, Henry Vallace, Warren 
G. Harding, Miss. Wallis W. 
Simpson, Capt. Peter Town- 
send, Charles Wilson, Fransis- 
co, Franco, Charles de Gaulle 
John Dillinger, Fiorello La Gu- 
ardią, Pablo Picasso, Giuseppe

Kiti šios srities darbuotojai 
mažiau giriasi, bet, galimas 
daiktas, daugiau padaro. Taip, 
pavyzdžiui, Londono universi
teto tyrimo laboratorija turi 
paruošus vos 100 žodžių žody
ną ir šitam ribotam žodynui 
pritaikytas taisykles versti iš 
prancūzų kalbos į anglų. Wa- 
schingtono ir Michigano uni
versitetai daro ribotus bandy-

, , .. . „. .. mus su vertimais iš rusų kal-pakartojimais _ panašiai | bog . anglų

Paruošiamieji darbai
Pirmas žingsnis yra išreiški

mas kiekvienos raidės “taip” ir 
“ne”
kaip morzės abėcėlėje visos 
raidės išreiškiamos brūkšnių ir 
taškų pasikartojimu. Toliau 
eitų dviejų kalbų žodyno šiais 

/ženklais surašymas. Tada ma
šina galėtų atlikti vieno atski
ro žodžio vertimą sekančiu bū
du. Sakykime, reikėtų išvers
ti anglišką žodį “wood” į lie- 

, tuvių kalbą. Sis žodis būtų 
išreikštas sutartais “taip” ir 
“ne” ženklais ( vienos ar kitos
krypties elektros srovėms) ir 
įleistos į mašiną. Sios srovės 
tada būtų galima palyginti su 
eile langelių, kurie būtų arba 
tušti, arha turėtų įrašytas laz
deles. Tuščias langelis reikš
tų “ne”, pilnas — “taip”. Rū
šiuodama iš eilės tuos lange
lius mašina imtų lyginti žodį 
“wood” su pirmuoju žodyno 
žodžiu, pradėdama nuo pirmų
jų raidžių. Jei jos tos pačios, 
sekančios raidės būtų lygina
mos, jei ne — eitų prie sekan
čio žodyno žodžio palyginimo. 
Taip turėtų eiti per visą žo
dyną, kol surastų žodį “wood” 
ir tada būtų atsakymas “taip”, 
t. y. duotas žodis sutampa su 
surastuoju žodyne. Prieš tą 
žodį mašinos žodyne tuščiais ir 
pilnais “langeliais” būtų pa- 

,< vaiaducątas lietuviškas žodis 
“medis”. Mašina vėl rūšiuotų 
tuos langelius: Jei tuščias — 

Užmuštų ant popierio “ne”, jei 
pilnas — sektų “taip”. Iš tų 
/‘taip” ir “ne” susidarytų žo- 
’dis “medis”, Štai vertimas ir 

atliktas! Tereikia tik baisios 
daugybės palyginimų, einant 

/per visą žodyną. Čia bėda ne
didelė, nes mašina tai atlieka 
nepaprastai greitai.

Tačiau tame žodyne šalia 
/angliškojo “wood” būtų para

šyta ne tik “medis”, bet ir , 
“malkos”. Tinkamo žodžio pa- .

žodžių daugiaprasmiškumo 
ir sakinių konstrukcijos klausi
mui išspręsti bandoma sudary
ti atskirų frazių žodynus, vie
toje atskirų žodžių. Tačiau to
kie žodynai būtų labai dideli. 
Jiems sumažinti bandoma su
daryti atskirus žodynus kiek
vienai disciplinai, surenkant 
tik tos disciplinos vartojamas 
frazes. Pavyzdžiui, George- 
towno universitetas studijuoja 
chemijos tekstų vertimus.

Be sakinių analizės ir frazių 
katalogavimo daugiaprasmių 
žodžių vertimui, bandomi taip 
pat statistiniai metodai, t. y. 
nustatyti, kaip dažnai kuri žo
džių kombinacija pasitaiko. Pa

gal šį dažnumą būtų nustaty
tos taisyklės mašinai tinkamą 
žodžio prasmę parinkti. Šia 
kryptimi dirba International 
jBeSiemeter Corporation, Los 
Angeles, Calif.

Dar reikia daug studijų
Žmonės dirbą šioje srityje 

pripažįsta, kad dar reikalinga 
daug studijų — pačios kalbos, 
o taip pat ir galimumų, kurias 
patiekia skaičiavimo mašinos. 
Manoma, kad šiam tikslui daug 
padėtų žodžių skirstymas ne 
pagal tradicines kalbos dalis, 
į daiktavardžius, būdvardžius, 
ir t. t., bet kuriuo nors kitu bū
du, labiau tinkamu mechani
niam vertimui.

Žinoma, dar praeis eilė me
tų, kol sulauksime kad ir ne
apdailintų mechaninių verti
mų, tačiau šio klausimo studi
jos jau gana plačiai varomos, 
leidžiami specialūs žurnalai 
(pvž. J. A. Valstybėse “Me- 
chanical Translation, Massa
chusetts Institute of Technolo
gy), šaukiamos'* konferencijos. 
Pradžioje pažanga yra lėta, 
bet nėra abejonės, kad paga
liau pavyks sukonstruoti mons- 
trum — milžinišką skaičiavi
mo mašiną ir nepaprastai pai
nios šios mašinos naudojimo 
taisykles, kurios pajėgs atlikti 
techninio pobūdžio vertimus. 
Tačiau, reikja manyti, kad kal
bos spalvingumo, poezijos ver
timas visuomet paliks jaučian
čio ir ją pergyvenančio indivi
do darbas.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. Wftstern Avė., Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSIL
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

CRANE SAVINGS
2555 W. 47th St„

LOAN ASSN.
Chicago 32,

DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St.,

m
LOAN ASSN.

Chicago 8. III

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, II)

Richard Wagner, Oliver Crom- 
vell, Robert Frost, Richard 
Rodgers» Leo Tolstoi.

Daugiausia studentų pajėgė ' tų atgal”, 
atpažinti Stevensoną — 86%.
Kiti kurie nežinojo padarė di
deles klaidas: 10 studentų pa
rašė, jog jis yra respublikonų 
prezidentinis kandidatas; kiti 
spėjo, kad jis yra senatorius 
iš Wisconsino, siekiantis de- 
mokrątų nominacijos, “buvęs 
•Ohio gubernatorius, kandidata
vęs pereituose rinkimuose”.
Penki studentai 'Stevensoną 
pavadino trumpai — “senato
riumi”, vienas JAV armijos 
generolu.

Tik 40% studentų pajėgė at
pažinti buvusį JAValstybių 
prezidentą Hardingą. Tie ku
rie suklydo sakė, jog jis buvo 
žinių komentatorius, darbinin
kų vadas, kariškis, senatorius,
FBI agentas, buvęs Californi- 
jos gubernatorius, pasižymėjęs 
aviatorius, komunistas.

Kapitonas Peter Townsend, 
nežiūrint jo didelio tuolaikinio 
popularumo, buvo atpažintas 
tik 66% studentų. Nemaža da

lis studentų pažymėjo, jog jis 
yra karalienės Elizabetos mei
lužis, kiti princesės Elizabetos 
sužadėtinis, dar kiti sakė, jog 
jis susituokė su princese Mar
garita. Likusieji teigė, kad 
Tovvnend, buvo senųjų laikų 
armijos kareivis, civilinio ka
ro generolas, žymus amerikie
čių kapitonas Korėjos karo 
metu, komunistų belaisvis, tė
vynės išdavikas ir t. t.

Kari Marksą pajėgė atpažin
ti tik pusė studentų, o likusieji 
galvojo, jog jis yra vienas iš 
populariųjų “Mara Brothers”, 
TV pranešėjas — 64,000,000 
dol. Question programoje, vo
kiečių diktatorius prieš Hitle
rio laikus, Vokietijos imperato
rius, knygos “Mein Kampf" 
autorius, Rusijos caras, Rusi
jos komunistų vadas, Lenino 
draugas Rusijos revoliucijos 
metu.

Įdomių atsakymų susilauk
ta Picasso atpažinime. Čia stu
dentai spėliojo, kad jis buvo 
Italijos prezidentas, Italijos 
diktatorius, meksikiečių artis
tas, meksikiečių bulių tramdy
tojas, banko plėšikas, rašyto
jas, Portugalijos valdytojas, 
kompozitorius, smuikininkas, 
atletas, Naujojo Pasaulio atra
dėjas ir pan. Tie kurie jį at
pažino kaip dailininką rašė, 
jog jis yra italas, arba “artis
tas, gyvenęs daug, daug me-

teigė, kad 
Norman Thomas yra poetas, 
darbininkų vadas, piratas, de
mokratų politikas, pasaulinio 

Tolstojus susilaukė tik dailininkas.

Vienas studentas pažymėjo, mas?). Kiti dar
jog jis užmušė mažą mergaitę, 
kuri vėliau tapo šventąja.

Žymi figūra literatūros sri
tyje
17% teisingų atsakymų. Liku
sieji teigė, jog jis buvo kom
pozitorius, orkestro dirigentas, 
buvęs Rusijos valdytojas, bu
vęs Rusijos caras nužudytas 
Meksikoje, "beisbolo žaidėjas, 
gydytojas ir t. t.

Mažiausia studentų dalis — 
tik 2% žinojo kas yra Norman 
Thomas. Daugumas jį sumai
šė su Lowell Thomas ir sakė, 
jog jis yra žinių komentatorius, 
keturi galvojo, kad jis yra dai
nininkas (John Charles Tho-

Verdi, kurį tegalėjo atpažin
ti tik penktoji dalis studentų, 
buvo vadinamas — filosofu, 
dirigentu, italų humoristu ir, 
dramaturgu, ispanų politiku,: 
mokslininku, prancūzų artiste.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, (vairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dldelĮ patyri
mą. namų statyboje. • Patys 
atitekame cemento tr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

PERKRAUSTAU
B A L I> U S 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2313 VV 91st St., Chicago, III. 
Tel. l’Kesiott 9-2781

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STllDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Paskutinėje minimo apklau
sinėjimo dalyje studentai buvo 
paprašyti spausdintomis rai
dėmis parašyti JAValstybių 
prezidento pavardę. Čia jiems 
irgi negeriau sekėsi: dalis iš jų 
visai nebandė, kiti sugebėjo 
parašyti tik “Ike“, o 21 iš mė
ginusiųjų tarpo, parašė pavar
dę su klaidomis.

Tikriausias būdas gerai gy
venti ir jaustis laimingam yra 
būti pačiam geru. —C. Gantu

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEoloy 3-4TII

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
J?

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJĄ

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIK-CONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATTNG

Įsteigta prieš 20 m.

1620 8. Cicero Avė. 
Cicero, DI.

TOvvnhall 8-6670 
BIshop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS. sav.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoją žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo lr Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumų 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

NAUJI OtDOJ TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTM0 ĮRANKIAI 
NSU Merų AAnT/HMAS-PIGUS zx» SĄŽININGAS RATARNAGHAt

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

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 ĮVEST 47th STREET LAfsyette 8-1088

B. B. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pletldewlcz, sekr. Ir advokatas
Mokam*' aukštus dividendus. Keičiame čekius, Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sųakaltų šiandien. Apdrausta iki >10.000.

Darbo valandos, pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 tkl 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 0 Iki 5; treč. uždaryta, o sešt nuo 9 iki vidurdienio.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantifl Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų našnmo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigns. Pasidėję tanpinins pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, angštų dividendų, bet ir dangelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumai Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniSkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigns paštu.

Rašykite dėl informacijų. Musų turtas $21,000,000.00.

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

ttdara: pirmadieni nuo 12 lld 8, antradieni tr penktadieni nao 9 Iki 4, ketvirtadieni nno 9 Iki 8 
Trečiadieni uždaryta visų dieną, o šeštadieni nno 9 lld 2 valandos po pietų.
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PRAMOGOS ALBIONE
S. LAUCIUS; Anglija

t
Karališkasis seansus padarė gilų įspūdį Londono žiū-

Anglų meno gyvenime yra rovam3, kurių netrūko Tačiau 
tradicija kiekvieneriais metais kritikų įsibėgėjimą liaupsinti 
surengti vadinamuosius karališ- svečius pristabdė vieno kito at- 
kuosius seansus — filmo ir va- sišaukėlio pastabos ne taip jau 
riete. Speciali komisija parenka aistringai šildyti raudonajame 
jos manymu tinkamiausią tai Berlyne pagamintus patiekalus, 
progai (Itoyal Film Perfor- Buvo ir nusiskundimų nuobodu-
rnance) filmą, nors paskui pe- Hu.
sigirsta ir priešingų balsų. Ypač Cenzūros iirklės
smarkiai buvo kritikuojamas į
pernykštis parinkimas filmo J Teatro veikalai Anglijoje cen- 
“To Catch a Tief”. Savo, žino

DTKNTIAŠTTS DRAHC\^ CHN-AGO. TUJNOTS

Clevelando Grandinėlės šokėj s tarp seselių mokytojų

▼ Vladas Mozūriūnas išlei- bina bolševizmo, yra neblogi, 
do eilėraščių rinkinį “šaltinis taėiau kituose tiek tėra poezi. 
prie kelio“. Rinkinyje sudėti
15 metų eilėraščiai. Visi eilė- jos' kiek yia demokratijos ir 

raščiai, kuriuose poetas negar- laisvės bolševizme.

ma, būtų buvę mieliau paro
dyti.

šiais metais toks seansas nu
matomas spalio 29 d. Jo metu 
bus demonstruojamas britų suk 
tas filmas “Battle of the River

žaruojami. Tai atlieka lordo 
Chamberlaino iškaba prisiden
gęs asmuo. Tas cenzorius stovi 
dorovės, religijos, karališkosios 
šeimos ir krašto apsaugos sar
gyboje. Britai yra mirtini sau 
suvaržymų priešai, todėĮ ir į

JAV KNYGOS PASAULYJE
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

Plate” su John Gregson. Tai' is*senėjusią cenzūrą jie žiūri 
kreiserio Ajax kovos prieš vo-1 skersomis, o pastaruoju metu
kiečių kišeninį šarvuotį Graflvienas kitas net balsiai Protes- 
Spee istorija. tuoja. Pageidaujama bent, kad

Paradiniam variete vakarui 
geriausius numerius parenka

cenzūra būtų kolektyvi, o ne 
vienašmenė, arba kad slidūs ar

tos srities specialistai, sutrauk- dviprasmiški veikalai būtų su
spenduojami viešo kaltinimo įs
taigų.

Tačiau šiuo atžvilgiu esama 
Po tokių seansų ir vaidinimų jr išeities. Jei veikalas stato-

dami šauniausias krašto estra
dos jėgas ir svečius išdaiginin
kus.

karalienei yra pristatomos pa
rodyto filmo ir viešinčios tuo 
metu Londone ekrano žvaigž
dės, kaip lygiai sekančia proga 
ir mažosios scenos aktoriai.

Plunksna ir šlaunys 
Norima priminti, kad filmų 

žvaigždės Marilyn Monroe be
ne trečiasis medaus mėnuo su
puolė su jos veikla D. Britani
joje. Ji atvyko čia vaidinti sir 
Laurence Olivier sukamame fil
me "The Sleeping Prince” ir ne
išvengė sensacijų. Kartelį bri
tų spaudoje sukėlė jos asmeni
nių saugų pasielgimas, kai jie 
jėga išplėšė foto kamerą iš ran
kų korespondento, nufotografa
vusio tą žvaigždę filmavimo per 
traukos metu. Nuotrauka nebe
buvo grąžinta, net direkcijai pa
siskundus. Po to įvykio jei ir

mas ne pasipelnymo tikslais, 
jei spektakliai-vyksta kokio klu- 
už panašaus skydo nuo cenzūros 
ra neprivaloma. Kaip tik, da
rant tokius vingius, netrukus 
išvys sceną keli draudžiamieji 
veikalai.

Šiomis dienomis Art® teatre 
už panašaus skydo nuo cencūros 
rodomas Lillian Hellman dvide
šimties metų senumo veikalas 
“The Children’s Hour”, pradžio 
je ir dabar cenzūros draudžia
mas. Šiame veikale rodoma, 
kaip mokinė melais supjudo dvi 
nemėgstamas mokytojas ir tuo 
būdu suardo jų gyvenimą. Į 
premjerą buvo pakviestas ir 
naujai paskirtasis cenzorius, no 
rint “suminkštinti jo širdį”. Ar 
jis bus paveiktas puikios mote
rų vaidybos ir ar pasirašys už- 

buvo kas rašoma apie Marilyn j simerkęs leidimą parodyti tai 
Monroe, tai su tam tikros iro- I plačiajai visuomenei, dabar dar 
nijos atspalviu. 1 sunku pasakyti.

Turėjo “jaunavedžiai” ir spau
dos konferenciją. Marilyn buvo 
paklausta apie jos vyro naująjį 
veikalą “A View from the 
Bridge”. Čia įsikišo pats auto
rius, pareikšdamas, kad jo žmo
na negali turėti savo nuomonės 
apie tokius dalykus. Tiesa, jis 
tuoj susigriebė pusėtinai įžeidęs

kad šiuo požiūriu istoriko Se- 
ton-Watsono “istorinės parale
lės” neišlaiko kritikos, parem
tos realia gyvenimo tiesa.

Antra vertus, tas darbas ir 
kitu teigimu laužiasi į atviras 
duris. Autoriui nuostabu, kad 
ta jaunuomenė, kuri išaugo ko
munistinės propagandos šešėly
je pasidarė tos propagandos (ir 
sistemos) priešininkė. Atrodo, 
autoriaus manymu, turėjo būti 
kitaip. Jaunuomenė turėtų būti 
ištikimiausias komunistinės dol^ 
trinos adeptas. Čia yra išduoda
ma ta mįslė, kuri visad stebina 
lietuvius, kad Washingtono ad
ministracija visad viliasi rasti

_____  ____________ mas tėra, kad mes būtum pasi- modus vivendi su savo priešu.'
rys neatsidarė, jaunuomenė nu- ruoš? sutikti kylančius vengrų. jr §is nusistatymas iš dalies re-1 
ėjo kautynėsna su durtuvais ir klausimus- Kad tie klausimai miamas tuo, kad už geležinės' 
kumščiais. Sukilimas buvo pas- taPs kitais sukilimais, autorius uždangos sukilimas prieš val- 
kandintas jų kraujuje .. . pagrįstai tiki, nes laisvės troš- Į džios uzurpatorius tėra tik kai-

Autorius kukliai pažymi, kad kulys niekad, neapleis Europos kurjų propagatorių teorijos.
mes, amerikiečiai, buvom pa- tautų.

Tačiau visoje toje knygoje į

Vengrijos revoliucijai supra
sti istorikas H. Seton-Watson 
paskyrė savo neseniai pasiro
džiusią knygą: THE HUNGA- 
RIAN REVOLIUTION (Prae- 
ger leidinys). Knyga yra tikras 
raportas iš Vengrijos sukilimo, 
kur autentiški sukilimo doku
mentai nušviečia įvykius, o au
toriaus ąnalizė stengiasi daryti 
toli siekiančias išvadas.

Tai buvo Budapešto tragiško
sios scenos, kur minios sukilu
sios jaunuomenės prie JAV am
basados durų reikalavo ginklų 
tironams versti. Ambasados du

gauti įvykių nepasiruošę juos

OKUP. LIETUVOJ
▼ Vincas Uždavinys “Tėvy-1 

nės Balse” rašo apie Vilniaus 
Jaunimo sodą, kuris anksčiau 
vadinosi Bernardinų sodu.

▼ Komp. Balsys rašo baletą 
“Eglė žalčių karalienė”, kurį

savo šlaunis demonstruojančią gtatys baletmeisteris Kelbaus- 
žmoną ir mėgino kiek sušvel- i kas 
ninti nemalonų įspūdį, tačiau
laikraštininkai tuoj pradėjo spė 
lioti, kad medaus mėnuo jau 
šiek tiek bus aprūgęs. Negana 
to, Oliviero žmona, garsioji ak-

▼ J. Butėnas parašė pjesę 
“Pamilau dangaus žydrynę”.

▼ Poetas Adomas įkastas iš
vertė iš rusų kalbos į lietuvių j

Fedino,tore Vi vien Leigh, prislėgta pra Turgenevo, Garsino, -------
rasto negimusio kūdikio, slap- Gladkovo romanus. Neseniai 
čiomis išdūmė Italijon pasilsėti, buvo išleista jo rinktinė poe- 
------, - j------- . — j -------- I ziia Lastui sukako 70 m. am-pareikšdama, kad jos vyras tu- Į z*Ja 
rįs pakankamai rūpesčio su Ma
rilyn Monroe nervais . .. Perdė
tas turbūt jautrumas.

aulu Knygai įvadą parašė 
Matuzevičius.

Brechto dvasia 

Teatro, muzikos ir filmo fes-

liucijoje. Ir tada inteligentija 
buvo atvirame ar slaptame konf 
likę sę režimu.

Ateities prognozės autoriui 
atrodo tikios: kaip Rusijoje, 
taip ir Vengrijoje įvykiai pasi
kartos. Po šio sukilimo ateis 
laika? kitam sukilimui, kuris bus 
pajėgesnis, kuris, galbūt atneš 
laisvę vengrų tautai. Tokiam, 
antram sukilimui Amerika turi 
būti pasiruošusi. Autorius ven
gia tarti paskutinį žodį ir pas
tatyti tašką ant i. Jo pageidavi-

mus dvelkia tam tikras naivu-
Tačiau tos knygos pasirody

mas yra džiugus reiškinys, kad 
vis labiau pabundantis skepti
cizmas modus vivendi teorijoms,

sutikti ir suprasti. Bet kaip bus
ateityje? <3ia istorikas veda is-!mas Pritikėti dirbtinai išveda-
torines paraleles tarp pereito“ istorinėmis paralelėmis, Amerikos oficiozu
Veneriios sukilimo ir tarn seno kada gyvenim<> evoliucijos sąly-«nes naudos Amerikos onciozų 
vengnjos sukilimo ir tarp s pačios mąstysenai, padės jiems realiau
rusų sukilimo 1905 metais. Pa- nera 103 Paclos- J
rarelių triukas istorikui padeda ^a*P ^05 meta:s- ta^P 1917 
daryti ateities prognozes, ir rei- metais Rusi> buvo savaranki 
kia galvoti, kad tai padės Ame- valstybė. Sukilimams triuškinti 
rikos vyriausybei sutikti atei- nebuv0 importuojami ginklai
ties įvykius “pasiruošusiems”.

Paralelės yra tokios: Vengri
jos sukilimas buvo pradėtas ir stė revoliucijos metu po Petrai 
vykdomas beveik išimtinai jau- PU> ir Maskvą. Rusijos reyoliu- 
nuomenės, kuri augo komunisti- c’j°s sPrendė nuosavas šalies 
nės sistemos įtakoje, kuri nepa- Problemas, bet tai nebuvo sveti- 
žįsta laisvojo pasaulio ideologi- mo jungo vertimas. Tai nebuvo 
nių ir socialinių sistemų. Visa kova su galingo okupanto pa- 
Vengrų inteligentija buvo ir te-, jėgomis. Todėl mes manome, 
bėra sukilėlių šalininkai. ____

Tie patys faktai buvo pasi-1 j} 
reiškę ir 1905 metų rusų revo- f

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRespect 8-4585.

matyti Europos problemas. 
Jeigu tokios knygos rodytųsi

dažniau ir skaldytų sukietėju
sius smegenis mūsų augštų dig-

iš svetur ir reguliarios kariuo- uitorių, nes nebegirdėtifmėm tų,
menės šarvuoti daliniai nesisvai audrą sukeliančių pareiškimų,! 

kad maršalas Žukovas, Vengri-; 
jos sukilimo malšintojas yra 
“idealistas komunistas”, kad jo 
argumentai buvę neatremiami 
argumentai, gyną Amerikos de
mokratiją.

SKELBKITES “DRAUGE”

SKELBIAME

Rugp. mšn. Išpardavimą!
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRU IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Eu_

▼ “Pedagoginiai skaitymai 
— tokiuo pavadinimu bolševi-; 
kinėj L i e t u v o j išleidžiami 
straipsnių rinkiniai fizikos, ma-

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICKiC GROVE
88rd St. and Willow Springs, Rd.

Willow Springs,__ Uinois
—------—------------

VIENONC VVR. KOSTIUMUI 
worste«l (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik ........................

tivalio Edinburge metu Londo-, tematikos ir anglų kalbos ma
nas taip pat pamato šį tą nau- kytojų darbui nušviesti. Tame

SUMAŽINKIT SVORĮ 
GYVENKIT ILGIAU 

Suliesėkite ir išlaikykite liesumą 
Gydytojo priežiūroje 

Skambinti po 2 popiet
DEarbom 2-1010 
DEarbom 2-1016

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3’^ vardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik MOTERIMS VILNONE PAL

TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

jo. Tarp kita ko, čia parodė sa 
vo originalius sugebėjimus Ry
tų Berlyno teatro grupė, suce
mentuota neseniai mirusio no
vatoriaus Bertolto Brechto. Tai 
buvo komunistuojantis savo sri 
ties Piscasso, pritaręs Berlyno

leidinyje dedami straipsniai 
apie anglų kalbos dėstymą yra 
K. Kajackaitės, V. Vaivadai- 
tės įr L. Hofmanaitės .

▼ Vilniaus universitete bol
ševikų pavadintam Kapsuko 
vardu Adelė Laigonaitė gynė

darbininkų sukilimo (1953) makį disertaciją filologijos mokslo 
kandidato laipsniui įgyti, tema 
“Vietininkai dabartinėje lietu
vių kalboje”. Efroimas Berk- 
manas gynė dizertaciją “Lietu
vos TSR statybinių medžiagų 
pramonės išvystymas ir išdės
tymas” — ekonomikos moks
lų kandidato laipsniui įgyti. 
Medicinos mokslų kandidato 
laipsniui įgyti Aušra Šalčiūtė 
gynė temą: “Pirminio plaučių 
vėžio diferencinė rentgenodia- 
gnostika” ir fizikos matemati
kos mokslų kandidato laipsniui 
įgyti Vytautas Ilgūnas gynė 
dizertaciją “Magnetinės ultra
garso dispersijos elektrai lai- 
džiuose skysčiuose klausimu”. 
Taippat tokiam pat laipsniui 
įgyti Rekevičius Kazys gynė 
disertaciją: “Sudėtingų laipti
nės formos elektrinių virpesių 
autogeneratorių kiekybinis ty-

šinimui. Berods jo pastangos nu 
neigti tuos priekaištus ir pri
baigė pasižymėjusio režisoriaus 
ir rašytojo sveikatą.

Toji trupė parodė čia tris vei
kalus: “The Caucasian Chalk 
Cirle”, “Mother Courage” ir 
“Trumpėta and Drums”. Kas gi 
būdingo buvo kritikų pastebėta 
to ansamblio pasirodyme? Agi 
realybė, nuoga tikrovė, nes 
Brechtas netikėjo nei į vidinę 
realybę, nei į augštesniąją, nei 
į gilesniąją realybę, o tik į rea
lybę. Čia neprasikišo aktorių 
asmenybės, o ir aktoriai nepa
taikavo publikai žavumo prie
monėmis. Jie atrodė paprasti, 
kaip autobuso laukiančios eilės 
žmonės. Dėl veikalų idėjos buvo 
aiškinama, kad pats žmogišku
mas, o ne prasišovėliai akscen- 
tfikai rūpi tam teatrui.

Tiesą pasakius, spektakliai rimas”.

iiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmimiii 
Mes parduome medžiagas, 

kurios vertingos 
LIETUVOJE!

Kadangi dabar daug mui
to už senus rūbus kaip uz 
naujus, mes patariame siųs
ti daugiausiai medžiagų lie
kanas, už kurias yra žemas' 
muitas

Turime visokių medžia
gų liekanų: eilutėms, sukne 
lems, paltams, sijonams ir 
kit. apsirengimui.
Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telef. HUmboldt 6-8858
lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimill

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už jardą tik.......... 15,50

SPAUSDINTO ŠILKO GREPE 
vertė $2.50 nž jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą
tik ......... \.................... 1*1,00

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI- 
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama lr erdvi

HELFANDS TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS 

IŽ KIEKVIENA PIRKINI 
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

41 *11K m 8UT« KUNIGAIS?
»» lU.ijuiių <Vun<i c(ga.uij«, a a ArklVya 

<upi Matulevičiaus, MIC, atgulvlnta. kvlečt. 
pas aave kandidatus j kunigus Tėvai Mai 

larbuojaal Amerikos lietuvių tarpi
•levui leidžiant jie darbuosis ir Lietuvoj' 

jie voua mokyklas; redaguoja laikraAėtue
kelblu misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai' 
tarbuokitėa po Panelės Svnčlausios vėliava 
stokite | Tėvų Marijonų Kongregaciją; ragy 
kits uovlclų vedėjui. IalAke pažymėkite klek 
mokslo baigėte, klek amžiaus lr koks svel 
aatos stovu lalžka siuskite žemiau paduotu 
adresu

AB NORITE BŪTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregaclja kviečia pas save kandidatus Į brolius, kuris 

»ty (vairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raAtlnAse, 
bažnyčiose lr kitur. Labai pageidaujami moką kokį amatą Norintiems
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui lr Panelei flven 
Siaustai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirafiykite su novlcljato vedėju 
pažymėkite amžių, sveikatos stov) lr užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAM HILLS SEMINABY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

Rudens mados vestuviniai rūbai Nuotakoms

Būtinai apsilankykite į
V IRG IN I A’S 

BRIDAL SHOP 
6540 S. Halsted St., ENglewood 4-9404
Karališki - romantiški rūbai nuotakai ir pamer
gėms už žemas kainas.

Atdara: Pirmad. ir ketvirtad. vakarais

%

DABAR ATDARA — POLISH LOUNGE
5087 Archer Avenue Tel. RE 5-9660

Penkt. ir šeštad. — Groja JOE JOROSZ 
Sekmad — Groja LEES DYNATONES 
Plius Radio Show. — Pasilinksminsite!

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervčlu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei liti- * 
kas neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANI 
AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICAN INDP:MNITY COMPANY

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

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO
Pacific National pire Insurance company 
PEAM, ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

'Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriten

O’MAILEY and McKAY. Inr.
222 W. Adams St. Room 800 1

Telefonas CEntral 6-52U6

■■ ■ - I .. I - ■ ■ - ......-— - .

VAISTAI LIETUVON!
IR Į KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI ,

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTIUS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1870 MILWAUKEE AVĖ. CHTCAGO 22, ILL.

Telefonai BRunsvvick 8-8419 ir 8-9494 

Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

lietuviškų valgių. Atidalytas per visą naktį. 
29 metai toje pat vietoje.

1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių

< ** > ‘V > > 'f < <*** . **.'*'' f ’f*' , • ė1'•. *’>»,'* '' ’’ .. *
•. ■* •

-4 ’ nv. ‘ ie j>> < r /

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

(ridėdami Juozo Spftičio aluminlajua "Storm 
Windows” langus. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekviena pavasar) lr rudeni langų išėmimu lr 
sietelių sudėjimu. J. Spalėio alumtnijaus “Storm 
Wlndows” laikys tiek ilgai, klek Jūsų namas sto
vės. Paėauklto mus dar Šiandien ir mes pada
rysimo Jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite Įsigyti visų rflSių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
>SH* Ro. Halatcd Bt. Tel. VIctory 3-M73
Galite skambinti kasdien arba atvykti J mūsų 
Įstaigų nuo 9 vai. Iki 6 vai. vak. Pirmad. Ir ket
virtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayette 8-8085

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

o<kx><><><k><><><x><k><><>< 'ooooooooooooooooooooooooooooooocy'
(UUVMA8

MOTERŲ RŪBŲ
Pnima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus 
Iš įvairių kailių nžaakyti paltai duodami Ikmo- 
kėjimui. Jie. toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

k. (i A SIC N A S

•715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329 °

oooooqooooooo<xx><xx>oo<xx>ooo<x>ooooo<xx>oooo<x>oooooo<xxk.
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1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Charakterio pasikeitimas ir 
kraujas smegenyse

• Lietuvė balerina į (valsty- čiai išsirutuliojusiai lietuviškai Northvvestern universiteto
binę) The Elizabethan Opera .kultūrinei ir visuomeninei veik- profesorius, neurologas dr. Le- 
Ballet Company Sydnėjuje yra lai šitame krašte paminėti ir wįs pailock, skelbia, kad jeigu 
priimta lietuvaitė balerina Ra- užregistruoti, Australijo3 Lie- tvarkingas, švelnus, gerai išauk 
mona Ratas — Rataite. Pa- fcuviij bendruomenės krašto lėtas žmogus staiga pasidaro 
žymėtina, kad iš konkurse la- valdyba nutarė išleisti specia- sunkiai sugyvenamas, savimei- 
lyvavusių 75 kandidačių. Ra- lų metraštį. Us erzlus, galimas dalykas, kad1
mona buvo vienintelė priimta., MetraStis numatytas didelio, artėja kraujo išsiliejimas jo sme 
Ramona yra žymaus_ lietuvių: žurnalinio formato su gausio- genyse. Tokie smegenys jau kiek
grafiko V. Rato duktė. i mjs iliustracijomis Redakto- sugadintos mažų kraujo išsilie-

• Dail. Henrikas Šalkauskas,1 riumi pakviestas “Mūsų Pa- 
gyv. Australijoj, yra išrinktas1 stogės” redaktorius Jurgis Ka-

lakonis, kuris bendradarbius 
pasikvies pats.

Kultūrine kronika

į Contemporary Art Society 
of Australia komitetą. Tai yra 
pati didžiausia meno draugija

jimų, ir jo charakterio pasikei
timas dėl to pasidarė. Dabar 
kraujo išsiliejimas smegenyse 
(stroke) nėra taip tragiškas,

A. L. B. krašto valdyba pa- kaiP seniau — gydymas, kalbos
Australijoje, turinti skyrius ( skelbė konkursą metraščio pa-! lavinimas, fizioterapija 
Melbourne, Adelaidėje, Hobar- 
te ir kt. H. Šalkauskas jau iš 
anksčiau yra šios draugijos

pa-

Visų šventų parapijos moksleiviai, dalyvavę šokių festivaly

VIENUOLĖS MODERNIŠKUMAS
SĖS. ANNA MARIA, S.8.C.

Jauniausios žvaigždės
Chieągos Northwestern uni

versiteto astronomai tvirtina, 
kad jauniausia žvaigždžių grupė 
turi 300,000 metų. Prof. Kaj. A. 
Strand, direktorius Dearborn 
observatorijos tai paskelbė š. 
m. rugpjūčio 19 d. Kitos žvaigž 
džių gali siekti milionus metų. 
Oriono žvaigždžių grupė suras
ta 1618 m., tuoj po teleskopo 
išradimo, yra maždaug 2,000 
šviesos metų (12 kvadralionų) 
atitolusi nuo žemės. Prof. 
Strand šį atradimą pranešė A- 
merikos Astronomų draugijai 
Urbanoj, *111.

5 I I

D A t Y M A S 
I) E K O R A V 1 M A S

VL. VAITEKŪNAS
|)ažonit> h- dekoruojame 

Ivaii'lonu a dažymo-dek oi avi
mo technikomis liet paveiks
lais — BAŽNYČIAS. SALES, 
GYVENAMI OKIt S NAMIK 
ift viilaiis ir ift oru

Ekspertus vidaus dekora
tyviam įrengimui — interloi 
d» corųtor -- Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldu, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SACRAMENTO AV. 
Tel. PRoapect 8-2215

•Skelbkitės "Drauge'
vadinimui parinkti. Pavadini- deda atsigauti, 
mas neturįs būti daugiau dvie- _. . _ .
jų žodžių ir turi derintis su Degtine ir Širdis

Dr. James J. Walsh primena, 
kad širdis normaliai muša apie

Ką reiškia seselei būti mo
derniška ?

narys ir kelis kartus yra daly-: antriniu pavadinimu: “Austra- 
' lijos lietuvių metraštis”.

• M. K. Čiurlionio kūrinių
vavęs jos ruoštose meno paro
dose.

• Radioaktyvus lietuvis Syd
nėjaus universiteto chemijos 
Studentas Juozas Maksvytis1 ruošiasi išleisti

išleidimas. Lietuvių Kultūros i tų tuo greičiu, veikia du nervų 
fondo Australijoje valdyba centrai: vieni skatina širdį muš

Ar galima kelti tą klausimą 
moderniška seselė?” Juk mo- 

70 kartų per minutę. Kad ji muš dernizmas yra atnešęs daug ne-

laboratorijoje dirbdamas 
“Strotium 90” medžiaga 
neapsižiūrėjimą pasidarė 
dioaktyvus. Ypatingai stip
rus radioaktyvumas pasirodė 
jo mažajame kairiosios rankos 
piršte. Universitetas tuojaus 
griebėsi skubių „priemonių ir 
Juozas Maksvytis 14 dienų bu
vo tyrinėjamas ligoninėje. Jo 
krūtinės kaulo pavyzdys lėk
tuvu buvo išsiųstas į Londoną 
analizei. Pagaliau paaiškėjo, 
kad pavojaus nėra.

M. K. Čiurlio- 
sul«nio kūrinių reprodukcijų albu- 

per mą. Leidinys numatytas iš- trikdo stabdomųjų nervų vei- 
ra- leisti prabangiai su tekstu lie- Rimą, širdis ima plakti smar- 

tuvių ir anglų kalbomis. Re- kiau, ir tai nėra sveika (The 
daktoriumi pakviestas dail. V. Cat. Advocate).
Ratas. *

• “Visuomenės Veikėjai”, RdSti seni rdnkrdSCldi
Sydnėjuje. Sydnėjaus Lietuvių

ti, kiti reguliuoja, kad širdis ne-

gerumų į vienuolyną, į Bažny
čią. Antra, ar atsižadėjimas pa
saulio ne tas pat atsižadėjimas

C. M. F., vienuolių kongrese, 
Notre Dame universitete yra iš
sireiškęs: “Vienuolių uždavinys 
yra derinti veiklą su laikais vi
sose veiksmo srityse .., aptar
nauti modernaus amžiaus reika
lavimus ...”

Didžiausia dovana
muštų perdaug. Alkoholis su- ir modernizmo ?

Šituos klausimus sprendžiant, Bet kaip aptarnauti? Kaip ir 
norėtųsi laikytis* žodžm^moder- kokm būdu? Dangaus išminties 
numas” tiktai tąja sąvoka reik- dovanos būdu!

šiantį laikotarpį “šiandien”, ta Donald Gray Wilson

"Atžalos” teatras š. m. rug- atrasta senų rankraščių. Moks- 
pjūčio mėnesį davė Vyt. Alan- lininkai nustatė, kad tai. dalis 
to 3 veiksmų komedijos “Vi- Levitų knygos ir dideli gabalai 
siuomenės veikėjai” premjerą. Į vadinamos “Naujosios Jeruza- 
Gabiai veikalą režisavo Stasys , iės apokalipsės“.
Skorulis. Dekoracijos — Kęs-

pačia prasme kaip būtų galėję 
ir senovės amžiaus žmonės pa- 

Jordano valstybėje vėl naujai j vadinti savo dabartį moder
numu. Arba net ir viduramžio 
gyventojai būtų galėję moder-

savo
"Mental Hygiene” knygoje yra 
pabrėžęs: “Didžiausia Dievo H 
dovana sielai duota yra išmin-j J 
tis. Bet, žmogus turi tąja išmin 1 
timi naudotis kuo išmintingiau-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarerest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Juozas Maksvytis tuo būdu tučio Ankaus. Spektaklis pra- 
tapo pirmuoju radioaktyviu, ėjo su dideliu pasisekimu ir 
žmogumi Australijoje. .Laik-' žiūrovų buvo entuziastingai 
raštininkams jis pareiškė: I priimtas.

nebenorė-1 “Atžalos” teatras su “Visuo- 
pergyveni- menės veikėjais” ruošiasi iš

vykti gastrolėms į Canberrą.

numu užvardinti tą savo “šian- sįu būdu. Taip elgdamasis, žmo-1 
dien ” gus tiesioginiai ir netiesioginiai

Seselė šiandien reiškia savo Viešpačiui didžiau-

Apsiribojus, todėl,laikyti į8^ garbę-
1 Modernioji sesele veikia ne

“Niekados daugiau 
čiau turėti tokių 
mų . . .

• Prie Vatikano radijo sto
ties. Ilgametis Adelaidės (Aus-| 
tralijoje) lietuvių klebonas 
kun. dr. P. Jatulis maždaug 
metams išvyksta į Romą, kur 
dirbs prie Vatikano radijo sto-*. 
ties. Visų Adelaidės lietuvių 
be išimties gerbiamas ir verti
namas kun. dr. P. Jatulis bu
vo išleistas su apgailestavimu 
ir nuoširdžiais linkėjimais. Ade 
laidės lietuvių kapelionu yra 
paskirtas Australijos Lietuvių 
Katalikų federacijos pirminin
kas kun. Kungys.

• Australijos lietuvių met
raštis. Šių metų lapkričio mė
nesį sukanka 10 rųetų nuo pir
mųjų lietuvių pokario emigran
tų atplaukimo į Australiją iš 
Vokietijos. Per 10 metų pla-

• Teisučio Zikaro paroda.
Rimtą tarptautinį savo kūry

bos pripažinimą gavęs lietuvis 
skulptorius Teisutis Zikaras 
pastaruoju metu didesnį dė
mesį skiria grafikai. Pirmoji 
jo individualių grafikos darbų 
paroda įvyko Brummels Meno 
galerijoje Melbourne.

o Kun. dr. Pranas Manelis 
verčia iš vokiečių kalbos nau
jąjį Vokietijos vyskupų kate
kizmą. Jis gerokai nukryps
ta nuo tradicinio katekizmo 
metodų. Tradicinis katekiz-

................. . . .. modernumo sąvoką “laikotar . . . . . . . .
bet_ teologinis kelias išaiškint! k&d .*šiandien”, tu-i viena Ji ^mintingai ir jautriai
tikėjimo tiesoms Ir tai ne pačius< seka patvarkymus šventojo Tė-
deduktyvimu, bet induktyvi- , .<šiandien,, rėmus Ir kadangi j vo, savo vyskupo, savo klebono, 
mu me o u. seselė yra šios temos centras, į *r savo vyresniųjų. Modernioji

Šio katekizmo ruoša buvo
pradėta 1935 metais, sudarant 
komisijas visose Vokietijos vys I 
kupijose. Po visų tyrimų ir 
bandymų atskirose vietose jis 
buvo vyr. komisijos pateiktas 
episkopatui ir 1955 m. patvir
tintas.

seselė yra šios temos centras, lr savo vyresniųjų, 
reiktų pirmiausiai aptarti kas' seselė mokosi dar ir iš istorijos, 
yra toji seselė kaipo asmuo. ir iš tradicijos. Ji neneigia pra- 

Ji yra ne vien mokytoja, ne eitį. Paneigti tradiciją, praeitį,

NEMOKAMOS

DOVANOS

• • Lietuvių Aero Įdubas Mel- 
bourne. Buvę lakūnai ir kiti 
aviacijos mėgėjai Melbourne 
(Australijoje) susibūrė į Lie
tuvių Aero klubą. Išmokti 
skraidyti šiandieną Australijo
je kainuoja apie 1000 svarų.1 
L. A. K. deda pastangas įsigy-

mas yra persunkus perteikti I ti savo nuosavą mokomąjį lėk- 
vaikams kat. tikėjimo tiesas. I tuvą. Tai pasiekus, skraidyti 
Vokiečių vyskupams kilo min- išmokti nebus jau tokia pra- 
tis, kaip sėkmingiau pamokyti banga klubo nariams. Aero 
mokyklinio amžiaus vaikus, klubui vadovauja Vyt. Tamo- 
Jame pasirinktas ne filosofinis, šaitis.

<\
»x..

TIKRAS DURA N KREP
ŠYS I Z $IOO SANTAUPAS
Kai jils atidarote nauji), tau
pymo sųskaltų $100.00 ar 
daugiau, arba įdedate to
ki:), pat šuniu, j jau esamų 
taupymo sąskaitų, tat šįe 
gražų, stiprų ir patvarų 
pirkiniams krepft) tikro 
“nrRAN” medžiagos gatv 
nate NEMOKAMAI.

Rugsėjo mėnesio taupytojams

TINKAMA MOKYKLAI
DftZVTfi I Z SI 0.00 SAN
TAUPAS. šis visas k(im- 
plektHM pieštukų, liniuotės, 
trintuko ir ,lro/.tnko NE
MOKAMAI, kai Jūs atida
rote $10.00 ar daugiau tau
pymo suskaitą, arba įdeda
te tok) pat sumų f jau turi
mų taupymo sąskaitų.

DABAR YRA PATS LAIKAS ...
’l TAUPYTI TEN ... KUR Už SAVO SANTAUPAS

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
DIVIDENDUS

TIKTAI PASISCICRftKITE f ŽEMIAU DEDAMĄ LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI IŠAUGOME . . .

DĖKA JfSĘJ TAUPUMO IR GERO JVERTINIMO
DABAR JAU TURTAS VIRS

1950 ....
1951

----- ----- -------- 3,074,227.74
. ' .......... 4,011,412.14

1952 .... 5,353,200 99
1953 ... ...................... 7,272,493.03
1954 8,281,967.19
1955 ......... 10,882,452.14
1956 ...... 14,243,990.52
1957. 16,081,794.67

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

Where the SAFETY of Your 
’ Savings COMCS FIRST INSURED

Offire Hours for YOUR Convenience 
Monday, ft A M. TO A P.M. Soturdoy. ft A M TO I P M.

Tuatday - Thyndoy - Friday, 9 AM. TO 5 P.M.
CIOSIO Ali DAY Wedn»«day

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

1447 So. 49th Court
TO 3-8131 • Cicero SO

SERVING YOU SINCE 1922

vien auklėtoja, ne vien slaugė. 
Virš viso to, ji yra vienuolė,— 
vienuolė savo pašaukimu, vie
nuolė savo vyresniųjų jos veik
los paskyrimu. Ji yra neapsako
mai persiėmusi tuo, taip vadi
namu, savo paskyrimu. Tas jai 
reiškia daugiau negu gyveni
mas. Jame jos ir kelias ir tiks
las, ir siekis, — ir galime saky
ti, jos ambicija.

Iš to yra ir jos tas slėpinin
gas nujautimas viso to, kas yra 
priežastimi ir tikslu ne vien pa
čios, bet ir l4is liečia jos globo
jamas sielas.

Tame jautrume ji dėlto ir už
čiuopia ir šio savo modernaus Į 
laikotarpio reikalus. Tig§a, ji 
nusimano, jog reikalas reikalui 
nelygus. Ji supranta, kad ne vi
si reikalavimai yra reikalautini. 
Vieni reikalavimai supasaulėję,

būtų jai lygu sakyti, jog toji le
lija plūduriuojanti vandens pa
viršiuj būtų ten tik taip sau pa
puošalas, gėlė be jokių šaknų.

Tradicija tąjai seselei yra kaip 
tas inkaras, duodąs įsikabinti, 
bent tarpais, kad nenuneštų 
“modernizmo” pakilę tvanai.

Nuolatiniu artimumu su Kri
stumi, su Jo interesais, moder
nioji seselė išranda ir priemo
nių, tiesa, gal visiškai naujų, 
gal anksčiau visiškai nevartotų, 
bet, vienuolyno paruošta, jo pa- 
saugojama, ji veikia taip, kaip 
jau 20-šimtmečių atgal Vienas 
moderniausias Asmuo, Kristus, 
Savo elgesiu yra jai nurodęs. 
Jis jai pavyzdys ir Mokytojo ir 
Samariečie. Iš Jo ji imasi drą
sos moderniame pasaulyje veik
ti.' žodžiu, moderniosios seselės

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ 1410 S0. 501h AVĖ
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai GRovehill 6*2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS ♦

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIEN£ IR NAKTĮ

“izmais’ pasivadinę. Kiti reika-1 veikla yra modernaus Kristaus
lavimai yra sulig tais amžinais -r --------------
Augščiausiojo valios principais. Ka Dievas sujungė, žmogus 

Prieš vienus, — tuos antikris- i teneišskiria; tuo jau pasirūpins 
tinius, ji atsispiria, šalina, griau pats Dievas. —G. B. Shom
ja. Kitus, Kristaus dvasioje esą- ■

Dėlto, ji jauste nujaučia, ir GRUŽAUSKŲ 
žino, kad dabarties, tai yra sios *
modernios dienos didžiausias BEVERLY HILLS GELINY6IA j 
reikalas yra: tikėjimo stiprini-! Geriausios gėlės dėl vestuvių, bari
mo reikalas, tikėjimo įgyven-l ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų, 
dinimo reikalas. 2443 VVest 63rd Street

Apie tai Arcadio Larronas, j

LIODĖSIO -VALANDOJ 
Šaukite

MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpablio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tlema, kurie ryvena kitose miesto dalyse; rausime 
koplyčių ardau jūsų namų.

Telef. PR 8-0888 ir PR 8-0834

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambuiansų patarna- Mes turime koplyčias,

I vimas dieną ir nak- fiįf jS v s o s e Chieągos iri 
► tį. Reikale š a u k t i , Roaelando dalyse ir|

I mna tuojau patarnaujame.l

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlee-PreaMeM

6819 So. Wesfern Avė. Tel. GRovehill 6-3746

2

| paminklų patalpa* lr atgal mee rlaucmet parūpiname 
tranaportadją automobiliu

Atdara kaadlen Ir aekmadbnlata nuo # vai ryto Iki S vai popiet
IAŠIRINKITF DABAR — RUS PASTATYTA KAPINIŲ DIKNOJEI 

JOKIO IMOKJJIM*. SUMOKkHI-VR KAPINIO DIENOJE.

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTERJSTREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDASF. BU K A US KAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COrnmodore 4-2228

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUDMIN

Tel. Y Arda 7 -1138 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO. III Tel. OLympic 2-1008

ZIGMUND (Z'IOYK) ZUDYCKI
1646 W. 40th STREET *. Y Arda 7-0781

STEPONAS C. IACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REptiblit 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. AOth Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

t



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguoja dr S. ALIUKAS

HUMORAS IŠ ANAPUS
_X_-X'tXT'v.

(Pagal Vilniuj leidžiamą 
"Šluotą")

SAUSAINIAI — SVAJONE
Pavergtoj Lietuvoj Kondite

rijos pramonė išleidžianti ne
brangių sausainių rūšių, tačiau 
Vilniaus “Pergalės” fabrikas 
sugalvojo išleisti sausainius 
“Svajonė”, kurių kilogramas 
kainuojąs net 72 rubliu.

— Mamyte, šitų sausainių 
aš dar nevalgiau... Nupirk... — 
prašo dukrelė motinos.

— Tai, vaikeli, čia ne sausai
niai... Čia svajonė... — atsako 
motina.

“MOKSLIŠKI DANTYS”
Pandėlio rajono, Suvainiškio 

apylinkės ambulatorijoje esąs 
skelbimas, kuris skamba šitaip:

“Dantų protezų kabinetas 
priima užsakymus moksliškų 
dantų pagaminimą”.

“Šluota” dėl šito jungia ši
tokią savo pastabą:

“Kieno silpnai dirba galva, į- 
sidėkite moksliškus dantis! Bū
site protingesni!”

Du Lietuvių bendruomenės na
riai ilsisi po posėdžių Chicagoje.

KAI PBUVD STATOMI 
“KULTŪROS NAMAI” 

KYBARTUOSE
... 1951 m. Kybartų rajono 

kultūros skyriaus vedėjas, De- 
besiūnas, esą parašęs Kultūros 
ministerijai, kad Kybartuose 
esąs mūrinis pastatas, tinkan
tis kultūros namams. Tik jį 
reikią suremontuoti. Prašė 
prisiųsti komisiją mūrui apžiū
rėti ir, po to, sudarius sąmatą, 
išskirti lėšų remontui.

Pagal tą raštą ir prasidėjusi 
popierinė statyba.

Iš Kybartų į kultūros minis
teriją, esą, plaukė ir plaukė 
raštai. Tenai buvusi užvesta 
speciali byla “Kybartų Kultū
ros namai”. Na, ir pradėję 
statyti — segti, klijuoti lapą 
prie lapo. Kai kultūros namai 
išpampo ir stalčiuje jiems pa
sidarė perankšta, archyvo ve
dėjas norėjęs “namus” nu

Du mūsų žymieji solistai SL Ba
ranauskas ir Pr. Bičkienė, parp
laukia iš Italijos, kur gilino dai
navimo mokslus.

grūsti į archyvą. Paprašė mi
nisterio rezoliucijos. Rezoliu
ciją gavo, bet toji rezoliucija 
įpareigojusi statybos skyriaus 
darbuotojus nusivežti “Kybar
tų kultūros namus” į Kybar
tus ir patikrinti kiek jie pana
šūs į tenai esantį mūrą.

Deja, atvažiavusi komisija į 
Kybartus, nėbegaflėjusi “Kul
tūros namų” ir jiems skirto 
mūro sulyginti, nes mūro lan
gai, durys, grindys ir visa ki
ta buvę bebaigiama sukūrenti.

Skuta barzdą, plauna kojas, 
Rytą perilgai miegojęs.

KAIP NUBAUSTI 
LIEŽUVAUTOJUS 

Vienas badšachas paklausęs 
savo artimo:

__ Kaip bausti liežuvautojus?
Tas atsakęs:
— Reikia nupjauti ausis 

tiems, kurie šmeižtų klausosi.

Vienas braižytojas, baigęs inž. 
J. Lenkevičiaus ir inž. Viktoro 
Naudžiaus universitetą, šypsosi po 
tris dolerius užbraižydamas. '

“ŠLUOTOS” VIEŠNAGE
RUDNIOS BIBLIOTEKOJ
“Šluota”: Kaip gyvenate?
Knygos: Kaip kurorte! Visą 

laiką mirkstam lyg vonioje.
“Šluota”: Iš kur bėga van

duo?
Knygos: Iš dangaus pro bib

liotekos kiaurą stogą.
“Šluota” Kiek jūsų čia yra?
Knygos: 6000 tomų.
“Šluota”: Kas turi rūpintis 

jūsų sveikata?
Knygos: “Kibirkštiės” kol

ūkio pirmininkas Paulavičius. 
Su kolūkiu buvo sudaryta su
tartis užtaisyti stogą. Buvo iš
skirta 5,000 rublių. Tačiau lai
kas bėga ir vanduo pro stogą 
taip pat.

PER ATASKAITINĮ 
SUSIRINKIMU

Balsai iš salės:
— Ką tu visą laįką tiktai apie 

laimėjimus mali!
— Kalbėk apie viską!
— Juk visi žino, kad ir trūku

mų yra.
Pirmininkaujantis:
— Draugai, ramybės! Jeigu 

visi žino apie trūkumus, tai 
kam apie juos kalbėti?

Cicero meškeriotojų klubo na
rys pagaliau pagavo žuvį, tačiau 
žmona klausia kur ją nusipirko.

J. BALTUŠIS APIE 
STATYBAS VILNIUJE

J. Baltušis “šluotoj” išspaus
dino feljetoną “Latakas”, kurio 
čia pakarto jam tik įžangą:

“Pašėlusiai išsivystė statyba 
Vilniuje. Kaip tiktai kokia šven 
tė — tuoj namus eksploatacijai 
atiduoda. Ir laikraščiuose para
šo: tiek ir tiek, girdi, naudin
gų metrų sostinės dirbantie- 
siem davėm. Ištisom gatvėm 
matuoja. Butą gauti dabar pa
sidarė vieni niekai. Pastovėjai 
eilėje aštuonetą metų, ir še tau 
orderis: vežk baldus, gabenk 
uošvę, kelkis į naujas patalpas.

Gagau ir aš pagal eilę. Pase
nau belaukdamas, bet gavau.”

DVYLIKA DUOBIŲ
NAUJOJOJ AKMENĖJ

K. Vasaris šitaip rapor
tuoja iš Naujosios Akmenės. 
Štai jo raporto pradžia:

“Jūs nuvažiuojate į Naująją 
Akmenę. Ir jeigu tai atsitiks 
nakties metu, galima garantuo
ti, kad pirmoji pažintis su mies
tu prasidės nuo duobių.

Einant ramiai ir staiga pa
tenkant į šaltą vandenį, j dviejų 
metrų gylio šiukšlių duobę.

Kelionė tęsiasi... ir, jeigu rei
kia pereiti visą miestelį, jūs dar 
11 kartų įkrentat į duobę su 
vandeniu. Jų yral2.”...

—Pr. AlšAnas

Dar šį kartą
— Jonai, tarė ūkininkas savo 

tarnui: — aš jau seniai norėjau 
išdrožti pamokslą už tavo keiks 

i mus. Bet apie tai pakalbėsime 
kita proga! Aš noriu, kad tu 
dabar nueitum pas kalvį ir su
mokėtum šią 25 litų sąskaitą, i 
kurią jis iš manęs nulupo už 
naujus ratlankius ant vežimo. 
Ir tu gali su juo kalbėti taip, 
lyg tai būtų tavo paties sąs-i 
kaita!

Paslaptis
— Kodėl tie vyrai nori įsi

teikti negražiai Elenai? Kas 
juos traukia?

— Įgimtas magnetizmas!
— Iš kur jis?
— Iš tėvo, nes jis magnatas, 

turtuolis.

Geros akys
Viešbučio patarnautojui skun 

džiasi porą stiprių paėmusis Jo
nas:

— Sakyk, kodėl viešbučio sie
nos taip plonos? Aš galiu kiau
rai per jas matyti.

— Nenuostabu, tamsta žiūri 
pro langą.

Kaip vedėte senatvėj neiškentę, 
Kasdien, kasdien jūs švenčiat

kitą šventę, 
Kasdien aplaistot valandas vynu, 
Ar žengėt prieky būrio avinų.

Visiems, visiems sueina
jubilėjus,

Ir meilėj susigludusiems po du, 
Ir kai širdy išsibaigia aliejus,

1 Ir tenka ją kūrent limonadu. —
— A. Gustaitis

Nepasitikėjimas
Arklys prieina prie biletų ka

sos ir sako:
— Prašau ir man duoti už 

pora dolerių arklių lenktynių lo
šimo bilietą.

Pardavėjas nustebęs pažiūrė
jo ir nieko nesakė.

— Ką, tu tikriausiai nuste
bai, kad aš galiu kalbėti? — 
pastebėjo arklys. •

— Ne, aš dėlto nenustebau, 
bet nustebau, kad tu tiki, jog 
galima lenktynėse išlošti pini
gu-

Sociologas
1— Mama, kas yra sociologas ?
— Tai asmuo, kuris šneka 

apie žinomus dalykus nesupran
tama kalba.

1 Talentas
— Kaip gražios jūsų rankos 

ir ploni, ilgi pirštai! Pasakyk, 
brangusis, ką tu gali nuveikti 
su jais?

— Pakutenti.

Balys Pavabalys

Mūsų kurortas Kennebynkportas
Cia negieda vieversys, 
Gegė nekukuoja.
Skrenda uodas pro ausis 
Ir gražiai smuikuoja.

Cia žuvėdra su daina,
Cia ir vėžio sportas.
Mūsų meilė amžina 
Kennebunko Portas.

Cia atgyja Palanga,
Cia jaunystė žvanga. 
Laižo laižo mus banga,
O mes laižom bangą.

Sūrios vilnys glosto mus. 
Taip ir būti turi.
Sūrūs grįžtam į namus, 
Sūrūs valgom sūrį.

Groja uodas taip gražiai, 
Gundo jis kiekvieną.
Mes ropojam, kaip vėžiai, 
Vis j vakar dieną.

Cia žuvėdra su daina,
Cia ir vėžio sportas.
Mūsų meilė amžina 
Kennebunko Portas.

Dr. S. Abūnas

ROCK’N’ROLL
Esu nemodernus, bičiuliai, aš prisipažįstu,
O taip vis skubinau sumodemčt lig šiol,
Ir man galvoj bulvienės teka skystos 
Ir aš nesusigaudau nė jokiam rock’n’roll.

Esu, bičiuliai, visai švarus mužikas, 
Džiaugiuosi klasikais ar mūsų Gaideliu,
Prie rock’n’roll tuoj regiu pilvą pliką 
Ir juodą paną mušant būgneliu.

Girdėjau Seštakovičių, ir Bachą, ir Budriūną, 
tinau kas do-re-mi ir dar koksai ten sol,
Bet tuoj žarna man ant žarnos sugriūna,
Kai išgirstu begrojant rock’n’roll.

Buvau aš pusbernis, ėjau laukais tėvynės, 
Kartu žviegiau su kiaulių kaimene,
Prie rock’n’roll bijausi, kad laukiniai •
Pririš prie stulpo ir iškeps mane.

<
Esu nemodernus, taip rėkiu įsismaginęs — 
Nors aš girdėjau Pūgą in as moli,
Nors aš mužikas dėviu tiktai nagines,
Bet buvo juk basi kūrėjai rok’n’roll.

Šeštadienis, rugsėjo 7, 1957
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Moterų grupė svarsto kas geriau, ar pasilaikyti vyrą ar gauti 
gyvybės draudimą.

PAJIEŠKOKIME KITO ARKLIO
Būtų labai negražu, jei Spyg

liai ir Dygliai nieko neprasižio
tų apie vienybės arkliuką. Spyg 
lininkai yra pajėgūs lukštenti 
įvairius politinius sūkurius, net 
ir pačius pasiučiausius, kur spe 
daliai reikalinga baltos piršti
naitės ir lekuoti čebatai. Dažnas 
jų yra buvęs kokioj nors kovoj, 
gėręs ištaikingam baliuj ar da
lyvavęs istoriniame mūšyje. O 
medalių, ordinų ir auksinių pa- 
gonų rasi pas kiekvieną po ke
letą gorčių. •

Po tokios įžangos, galima grįž 
ti ir prie vienybės arkliuko. Ta
čiau, gal Spyglių skaitytoją pri- 
glūšins klausimas: kaip tas ark
liukas atrodo, kokių kanapių 
jo uodega? Tiesą pasakius, jis 
visai nepanašus į tikrą arklį, 
kokiu mūsų bočiai jojo į atpus- 
kus ar važiavo į svotus. Cia jau 
sutvėrimas, /kurį suprantamai 
detalizuoti beveik ir neįmano
ma. Geriausiai būtų, jei Dirva 
ar L. L. įdėtų jo fotografiją. 
Bendra savo išvaizda vienybės 
arkliukas panašus į itališką gon 
dolą, kokios plaukioja Veneci
jos gatvėse. Vidurių jis neturi, 
o vietoj pilvo tabaluoja kažkas 
panašaus į kengūros krepšį, kur 
sutilptų visas ministerių kabi
netas. Arkliuko oda aptraukta 
blizgančiais žvyniais, labai pa
našiais į sidabrinius litus. Nei

l se
Ten vyturėlis gieda mėlynėj, 
Graži, tu mano brangi Lietuva, 
Kaip aš parvešiu į tą tėvynę 
Trobą ir bobą ir šaldytuvą.

Ir sapnuojam tas gelmes, 
Kur širdis mum supos.
Kad ir sūrūs esam mes, 
Saldžios mūsų lūpos.

Tik su burna daug bėdos: 
Duokit vyno kaušą!
Jūroj šlapia visados,

' 0 ant stalo sausa.

Plaukia ruoniai per marias. 
Gerti jie neprašo.
Vyrai, kelkime taures!
Bet nėra nė lašo ...

Kaip išreikšti tuos jausmus, 
Joks nežino raštas. 
Nutroškinti baigia mus 
Šitas mielas kraštas.

Cia negieda vieversys,
Gegė nekukuoja.
Skrenda uodas pro ausis 
lr gražiai smuikuoja.

Cia žuvėdra su daina,
Cia ir vėžio sportas.
Mūsų meilė amžina 
Kennebunko Portas.

akių, nei ausų jis neturi. Girdi 
ir mato tik su uodega.

Taip, bendrai paėmus, atrodo 
tasai vienybės arkliukas. Se
niau, anais gerais laikais, kai 
Karazijos vynas buvo branges-

Tautietis kepa kiaušinienę, ku
rią mėgsta ir generolai.

nis už Saiko skiepus, jis triukš
mingai žvengdavo iš Pažangos 
rūmų, bemaž trimitais skardė
jo. Gen. Čaplikas, kartą nutaba- 
lavęs vienybės arkliuku į Jur
barką ji pasitikusius ūkininkus 
išvadino paršais. J. Vanagas 
rašo, kad kažkur apie Antano 
dvarą ar Pilviškius, matė ir di
delį karvedį pulk. šumskį jojant 
tuo pačiu žirgu. Bet šumskis, 
sako, buvo išsigėręs ir lapsėda- 
Įmas lengva ristele dainavo: Var 
du vienybės, vardan tėvynės...

Spyglininkams vienybės taip? 
pat kvepia prancūziškais farfu- 
mėliais. Jų tarpe nerasi tokio, 
kuris jau suskaldytas malkas 
dar kartą perskaldytų ar iš ši
pulių mėgintų atželdinti mišką. 
Tačiau jie įsikibo nuomonės, kad 
jau pats metas tą lupyną pakei
sti kitu arkliu, šiam kilniam tiks 
lui spyglininkai viską paauko
tų, net ir dvarus.

Pajieškokime kito arklio.
Naujasis diplom. šefas

Mįsle
Supykus žmona.
— Ir ką aš gero galiu pasa

kyti kitiems apie tave, kad sa
vęs neišpeikčiau?

Atmaina
ProfesoriuB aiškino: “Veikiant 

šalčiui, vanduo pavirsta ledu. 
Pasakykite, kokia didžiausia 
įvyko atmaina?”

— Kaina, pone profesoriau.

Įspėk
Pas gydytoją ilgai pasakoja 

ligonė savo skausmus.
— Liga man aiški, — sako 

nekantriai gydytojas, — o kiek 
tamstai metų?

— Hm.
— Kiek jums metų?
— Nuostabu, visas ligas ži

nai, o metų neįspėji.

Geležinkelio stoty
— Nesuprantu, kam jie tvark 

raščius spausdina, kad trauki
niai nesilaiko tvarkos ir vis vė
luoja.

Praradimas
Vestuvėms jau viskas pareng 

ta, tik jaunasis labai susirūpi
nęs atrodo. Tai pastebėjęs vy
riausias pabrolis klausia:

— Kas atsitiko? Gal pametei 
žiedą?

— Ne. Entuziazmą, — atsa
kė jaunasis. ,

KNYGOS IR KIAUŠINIENE
Generolas Raštikis kariškai 

savo atsiminimhose išrėžė, kad 
jis mėgstąs kiaušinienę. Jeigu 
kiaušinienė figūruoja karo moks 
luose, tai jau eiliniam piliečiui 
irgi ji svarbus faktorius, žino
ma, nebūtinai į kokį koncertą 
ar mitingą einant reikia kiauši
nių prisidėti kišenius, bet karin
gumo išlaikymui reikia imti iš 
generolo pavyzdį ir kiaušinienę 
valgyti.

Bet yra ir kitokių valgymų, ne 
tik kiaušinienė. Štai J. Karvelis 
išleido keturių agronomų pa
ruoštą knygą “Valgių gamini
mas”. Žinote, ten yra tokių val
gymų, kad net ir kiaušinienė nu 
blanksta, nors ir generolo išgar 
bintą.

Tarp kitko, tai virėja šian
dien labiausiai perkama knyga, 
nes kai būsi nevalgęs, tai ir kito
kios knygos nerašysi.'

Gerai užsrėbęs riebių kopūstų,'
Švariai užkirtęs storų virtinių,
Tu dėl kultūros gali sau suptis
Ir užuknarkti užu tėvynę.

Dabar skelbiamas Knygos 
mėnuo. Taigi Knygos mėnesio 
proga reikia griebtis už knygos 
bile kokios, kad ir valgių gami
nimo. Nes ten daug žavių val
gymų. (Atkreipiame į tai dėme
sį visų atsiminimų rašytojų). 
Pvz, ten yra Meduolėliai — buč
kiai, Žaibo plokštainis, Smege
nys dubenėliuose, Barščiai su 
ausytėmis, Bobutės šaltibars- 
čiai, Niekučio sriuba, Karpis, šu
tintas aluje, Širdžių troškinys, 
Varškės boba, iš viso 1000 pa
vadinimų. Taigi jau vien tuos 
vardus suvadinęs ir dar kiauši
nienę pridėjęs, gali turėti pusę 
atsiminimų.

žodžiu, knygos mėnesio pro
ga, knyga tinka rašytojam, skai 
tyto jam, valgytojam ir galbūt 
įsimylėjusiem. Jeigu vyras kal
ba labai išmintingai, jam duok 
užvalgyti Niekučio sriubos; jei 
mergina nemyli, pavaišink ją 
širdžių troškiniu; jeigu šiaip 
nori kokį visuomenės bloką nu
teikti patriotiškai, kad tavęs 
klausytų, įpilk jiems Barščių su 
ausytėmis. Jeigu uošvienė labai 
pjauna, tai jai duok užvalgyti

Kiek vertas?
— Turiu namus, mašiną, ge

rą šeimą ir sočiai apmokamą 
darbą. Tai kiek aš vertas, kaip 
manai? — gyrėsi Petras.

— Dviejų šimtų nevertas.
— Neįžeisk. Kodėl taip sa

kai?
Matai,
Linooln

JAV prezidentas 
nustatė žmoguiAbr. 

vertę...
— Kiek?
— Žmogus, kuris daro tai, už 

ką jam yra mokama, nėra ver
tas to, ką gauna.

Bobutės šaltibarščių arba Bo
bos varškės. Na, o šiaip kokio 
kaimyno žmoną gali pavaišinti 
Meduolėliais - bučkiais.

Taigi, yra šaunių valgymų, 
atominių, stačiai kalbant, prieš 
kuriuos generoliška kiaušininė 
turi pabalti, kaip Bimba, išsi
gandęs, kad nebūtų pasiųstas į 
tarybinį rojų. Šiaip knygų ne
turinčių namuose, šiais laikais 
beveik nebėra. Vis kokia tele- 
fonknygė pasitaiko, kurioj su
rašyta visokiausių veikėjų, biz
nierių, gengsterių, karčiamnin- 
kų ir daugybė puikių, koks nors 
kritikinis Babilonas pasakytų, 
charakterių. Laikraštį irgi kokį 
parsineša pažiūrėti, ar dar jam 
kas galvos nežada nukirsti kaip 
kokioj Chieagoj.

Taigi užvalgykim kokios kiau 
šinienės, arba kokių Širdžių 
pašteto ir paskui arba skaity- 
kim, arba rašykim, taip sakant, 
dūšią šluotrožiu švarinkim, kad 
gyvenimas būtų ,anot tos kny
gos “Valgių gaminimas” vieno 
recepto, kaip Paršiena drebu
čiuose arba Kiaulienos kukuliai 
pyrago gabaliukuose. M. V.

Dainavo Kennebunkporte
Mūsų bendradarbis Balys Pa

vabalys, pasivertęs Leonardu 
Žitkevičium, šią vasarą dainavo 
Kennebunkporte, pas pranciško
nus. Su juo kartu danavo dr. P. 
Kisielius ir dr. V. Majauskas.

Mums pavyko nudžiauti kele
tą jų dainos posmų maždaug 
tuo motyvu: plaukia Girnius, 
plaukia ruonis, plaukia mergu
žėlė. Štai jie:
Baltos vilnys, tartum pienas,— 
Tai gerai, tai gerai.
Juozas Girnius plaukia vienas— 
Šitoj vietoj negerai.

Plaukia ruonis, kyla bangos — 
Tai gerai, tai gerai.
O smakai ant smėlio rangos —- 
Nelabai smakams gerai.

Mergužėlė plaukt mėgina —
Tai gerai, tai gerai.
Smakas vejasi merginą —
Jau ir smakui čia gerai.

Kitą jų dainą (“Cia negieda 
vieversys”) spausdiname at
skirai.

Suraminimas
Iš Las Vegas išvažiuodamas 

stambus lošikas ramino prasi- 
losusius:

— Draugai, neliūskite, daug 
daugiau pinigų, negu jus turėjo
te, nuslinko į tą pat skylę.

Tai, medicina tu, gyvuoki 
Gyvuokit chemiški dalykai . 
Ir jūs suraskit vaistą tokj. 
Nuo kurio stimpa bolševikai.


