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siunta 1915 metu gruodžio 6 d., Cle-
velande pagal 1879 m. kovo 3 dienos 
jstatymą. 

Prenumerata metams iš anksto: 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — 
$4.00, Kanadoje — $4.50, kitur — 
$5.50. 

KAS ir KUR 
• Lietuvos ūkio atstatymo stu-
dijų komisija išleido savo darbų 
tretįjį sąsiuvinį, šiame sąsiuvi
nyje yra plati dipl. inž. N. Da-
vydovo studija "Lietuvos durpy
nai i#1 ji| energetinis įvertini
mas". 

• Rašytoja Nel§ Mazalaite pa
rašė novelių rinkinį "Gintariniai 
vartai". Novelių rinkinys jau 
atiduotas spaudai. 

• Vasarviečių savininkas ir vi
suomenininkas J. Bačiūnas iš
leidžia monografinio pobūdžio 
knygą apie B. K. Balutį. 

•' Ii spaudos jau išėjo Balio 
Gaidžiūno knyga "Vieneri metai 
ir viena savaitė". Išleido Dirva, 
186 psl. Kainoja 1 dol. 50 cen
tų. 

•į Australijoje Pulgis Andriu
šis išleidžia knygą "Sudiev, 
kvietkeli". 

• Amsterdamo Valstybinis Mu
ziejus neseniai isigyjo 7 prof. 
V. K. Jonyno graviūras, iš jų 2 
medžio raižinius ir 5 litografi
jas. Maždaug tuo ppčiu laiku ir 
garsusis Hamburgo ^pnuzi^us 
"Hamburger Kunsthalle" įsigi
jo 9 prof. V. K. Jonyno graviū
ras, iš jų 3 medžio raižinius ir 

• 6 litografijas. V. K. Jonynas 
šiuo metu profesoriauja vokie
čių meno akademijoje Mainze 
ir greitu laiku atvyksta į JOV. 

• Kanadoje gyvenanti Lietuvos 
operos solistė E. Kardelienė ir 
laikraštininkas J. Kardelis mi
nėjo darbo jubiliejus: E. Kar
delienė 20 metų scenos darbo, o 
J. Kardelis 40 m. spaudos ir 30 
m. redaktoriavimo. 

• Romoje sunkiai susirgus vys
kupui P. Bučiui, naujuoju ma
rijonų generolu išrinktas lenkas 
V. Mroczekas. 

• J. J. BaČiūno vasarvietėje 
Blaney Park, Mich, prasideda 
stirnų medžioklė. 

• Architektas Jurgis Okunis 
parengė dekoravimo projektą 
Bostono Amerikos Lietuvių Tau
tinių S-gos skyriaus nupirktam 
namui. Dekoravimą vykdo dail. 
V. Andriušis ir V. Vizgirda. 

• Pasirodė "Technikos žodžio" 
septintasis numeris. Jame yra 
aktualių rašinių ir pranešimų 
technikos srities darbuotojams. 

• Toronte gyvenantieji lietuviai 
bendromis jėgomis nori pirktį 
namą, kuriame galėtų burtis lie
tuvių veikla. Pirmieji entuzias
tai jau sudėjo keletą šimtų do
lerių ir ragina visus torontiečius 
prisidėti. 
• Chicagoje lietuvių nupirktas 
alaus bravoras pavadintas "Bal
toji meška". Fabrikui vadovau
ja alaus specialistai I. Sadauskas 
ir inž. J. Vilutis. Po naujųjų 
mėtų • alus jau bus paleistas į 
rinka. 

Pro mano akinius V. ALSEIKA 

Ar dar leįsigijoto 

V. B e 1 i a j a n a 

THE DANCE OF LIETUVA 

54 lietuvių tautiniai šokiai bei 

žaidimai 

Užsakymus ir pinigus siųsti 

DIRVOS redakcijai 
Kaina — $5. 

— Ne, pinigų pakaktų, b e t . . .  
Kokios gi begali būti kliū

tys, jei pinigų užtenka? 
— Nebūtų jų, jei būtų pa

kenčiamos programos. 
šitaip atsakytų ne ilgesnį lai

ką čia gyvenąs ar gimęs, bet iš 
kitų kraštų atvykęs. Visai jis 
nėra nusistatęs prieš tuos įtai
sus, kurie kas vakarą blykčioja 
milionuose amerikiečių butų. 
Tai didelė naujiena. Tai ne tik 
didelis, bet ir genialus žmogaus 
išradimas. Jei savo metu tikrą 
revoliuciją sukėlė kino paveiks
lai, vėliau radijas įsibrovė į kiek
vieną butą, negi galima atsisa
kyti nuo televizijos? Juo la
biau, kai gyveni vieninteliame 
pasaulio krašte, kur, šalia auto
mobilio, televizija yra virtusi 
visiems suprantama ir tiesiog 
būtina kasdieninio naudojimo 
priemone. Ir tos televizijos pra
eitis ir dabartis rodo, kad jos 
plėtra Amerikoje — savo ko
mercine, technine puse — yra 
tiesiog netikėtinai smarki. 

Reikėjo ištisų dešimtmečių, kol 
televizija pasiekė savo dabarti
nį žydėjimą. Televizija nėra fil
mą, kurią galima žiūrėti namie 
ir nėra radijas, kurį įmanoma 
drauge ir girdėti ir matyti. Kaip 
seka iš paties graikų kilmės žo
džio, tai priemonė matyti iš to
lo. Jei įmanoma, technikinių lai
mėjimų dėka, perduoti iš tolimų 
vietų ne tik paveikslus, bet ir 
vaidybą, muziką, paskaitas, ga
lima jau suprasti, kokių nepa
prastų galimybių teikia šis iš
radimas. Teisingai sakoma, kad 
"televizijos galimybės pramogų 
ir auklėjimo srityse yra neribo
tos (Video Handbock, 1949 m., 
2 laida). Nors auklėjimas pami
nėtas antroje vietoje, visdėlto 
yra buvę ir yra bandymų tele
viziją panaudoti auklėjimo rei
kalams. Atitinkamos programos 
buvo rodomos mokyklų salėse ir 
rezultatai buvo geri. Pasirodo, 
kad yra galima iš didelių nuo
toliu auklėti, šviesti -mases. Me
dicinos studentai stebėjo, lyg vi
sai čia pat, iš toli perduotos 
svarbios operacijos eigą. Jauni
mui televizija gali atstoti, iš da
lies, mokyklą — jis gali stebėti 
ne tik pamokas, bet ir žaidimus. 
Mokslininkai, darbininkai, teisi

ninkai, šeimininkes, kokias be-
imtumėm profesijas — visos jos 
gali pajusti išganingą televizi
jos įtaigą ir įtaką bei reikšmę. 

Ir ne tik auklėjimo srity. Te
levizija, savyje jungdama ra
dijo garsus su spaudos informa
cija, teatro ir filmų pramogine 
ir menine pusėmis tampa nepa
prastai modernia priemone teik
ti ir informacijai, ir pramogai 
bei menui patogiai sėdint savo 
bute. štai pora pavyzdžių. Per
nai vasarą milionai amerikiečių 
galėjo stebėti Saug. Tarybos po
sėdžius Malikui "pirmininkau
jant", o šiais metais už tūkstan
čių mylių buvo galima sękti Pre
zidento kalbą ir posėdžius San 
Francisco mieste. 

Kaip toli yra pažengusi tech
nikos pažanga! — čia galėtų su
šukti ne vienas ir teisingai. Gal 
kitais metais susilauksime ir 
masiškai naudojamos spalvotos 
televizijos — pažanga čia pa
daryta nemaža — ir tai būtų 
dar didesnis žingsnis žmogaus 
genijaus plėtroje. Jei tokiais 
sparčiais šuoliais bus žengiama 
ir toliau, už poros me*.ų sulauk
sime dar didesnių staigmenų. 

Pažvelkime ir į televizijos pra
mones augimą Amerikoje. Ji iš
kilo ir plinta neįprastu tempu, 
štki, pirmosios stotys atidarytos 
tik prieš penkerius metus, 1946 
m. 1948 m. pramonė pagamino 
jau 900,000 televizijos priimtu
vų. 1949 m. buvo jų pagaminta 
ne mažiau 2 su puse miliono, o 
1950 m. ne friažiau 7 mil. Jei 
1949 42 mieštai 82 balstybėse 
teikė televizijos programas, tai 
1949 m. pabaigoje jau buvo 98 
televizijos stotys, o 1950 m. pa
baigoje — 107. Tikimasi, kad li
gi 1953 m. į televizijos pramonę 
bus įdėta apie pustrečio miliardo 
dolerių ir darbo bus suteikta 
apie 300 tūkstančių asmenų. 
Amerikos Telefono ir Telegrafo 
B-vės laidų tinklais (networks) 
programas jau galima tiekti iš 
labai tolimų stočių, perduodant 
kitoms stotims. Ligi šių metų 
rudens tais tinklais naudojosi 
per 7 milijonai amerikiečių šei
mų, o įrengus laidus tarp San 
Francisco ir Omahos (Nebr.) 
miestų, jau per 13 mil. šeimų 
t. y. 95 r/< visų turinčių priimtu

vus, gates sekta programas iš 
tolimų vietų. 

Turint galvoje, kad JAV-se 
priskaitoma 44 milionai šeimų, 
išeina, kad 307c visų gyventojų 
(per 39 mil.) vienu metu galės 
k l a u s y t i s  T r u m a n o  k a l b o s  a r . . .  
matyti bei įtemptai stebėti beis
bolo žaidynes New Yorke. 

Ligi š. m. rugsėjo mėn. tele
vizijos malonumais galėjo nau
dotis 62% visų šeimų Ameriko
je. Dabar televizijos programos 
spinduliuos ne tik tarp San 
Francisco ir New Yorko (2.992 
m.), bet ir visais tų "lizdų" iš
sišakojimais, kurie siekia Ugi 
23,000 m. 

Televizija spinduliuos po visą 
kraštą... Kaip tai įspūdinga ir 
kaip įdomu gyventi tokiame am
žiuje. Bet... visa būtų gerai, 
jei technikos ir pramonės laimė
jimai lygiagrečiai eitų su tele
vizijos visų galimybių, ypač auk
lėjimo srity, išnaudojimu. To 
dar neteko pastebėti. Priešingai, 
pasekdama radiją, ir televizija 
pasuko grynai komercine ir pla
čiųjų masių skonio tenkinimo 
kryptimi. Reklama, įkyri, kandi, 
akiplėšiška, kartais ir patraukli 
reklama (advertisements) tele
vizijos programoje užėmė labai 
žymią viet%. Ji ir programos me* 
tu žiūrovą — klausytoją pri

trenkia, skelbdama, jog "Balląn-
tine" alus esąs pats geriausias, 
įvertindami naujosios pramonės 
prasiplėtimą, biznieriai ją ėm£si 
naudoti ligi kraštutinių ribų. 
į Tačiau gal pačių programų 
meninis lygis aukštas, gal deda
mos pastangos milžiniškas žmo
nių mases bent kiek šviesti, auk
lėti? 

Labai ir labai mažai. Ligšiol 
tenkintasi tik bandymais* bet 
tai tilę lašas jūroje. 

Jau keleri metai didelę pro
gramų dalį užima tik sporto įvy
kiai (boksas ir imtynės vienoje 
iš pirmųjų vietų), kai kurios ak
tualijos, dramos vaidinimai 
(dažniausiai kriminalinio pobū
džio), lengvi muzikiniai kabare
tinio pobūdžio gabalai, retais 
atvejais — rimtesni koncertai 
ar operos. Nemažiau dviejų treč
dalių programa pritaikinta ne
didelio, nepretenzingo skonio 
amerikiečiui, žmogui, kurį 
trauks ir žavės spaudos comics 
ir kurio vaikai gėrėsis fanibukų 
pasauliu. Keista, kad mūsų spau
da (Draugas) net keliais atve
jais kėlė tų programų teigiamas 
puses. 

Tad, kaip žiūrėti į televiziją? 
Ją smerkti? Nieku būdu. Reikia 
tik džiaugtis, kad gyvename 
krašte, kur sugebėta masių tar
pe taip išplėsti šią auklėjimo — 
pramogos — informacijos nuo
stabią priemonę. Drauge reikia 
ir apgailestauti (čia laiškai dėl 
programų nieko nepadės), kad 
šiame technikos laimėjimų kraš
te pramonininkų, biznierių dar 
didesnio pralobimo užgaidos ir 
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televizijos vairuotojų noras pa
taikauti pigiajam pilkojo žmo
gaus skoniui visai nustelbia tas 
šviesiąsias puses, kuriomis tele
vizija spinduliuotų savo dešim
tims milionų gerbėjų kaip kul
tūrą nešanti palaima, bet ne 
kaip reklaminiai — kabaretiniai 
— sportinis mišinys. Tad ta 
prasme ir tektiį sutikti su at
sakymu. —* 

— Taip, įsigysiu ir aš televi
ziją. Tačiau pirma palauksiu — 
gal atsiras geresnės programos, 
gal šioji puikioji modernaus 
žmogaus švietimosi kultūros 
priemonė pasirodys labiau arti
ma tikrajai savo paskirčiai. 

CHICAGIECIAI, ĮSIDĖMĖKITE 

DR. ANTANAS 
RUDOKAS, O. D. 

tikrina akis, pritaiko akinius, 

keičia stiklus 

4701 S. Damen Ave., 

Chicago 9, 111. 

(47-sios ir Damen kampai) 

Priima: 1*9 r. v.; 

šeštad. 10 v. r. — 6 v. v.; 

trečiad. tik susitarus. Tel. YA 7-7SS1 

ANGLŲ KALBOS VADOVU •iSi-M' ̂ įįįįįįitZ ^ ̂  
^ftunsta gaH užsisakyti iškirpdamas ir pasiųsdamas su čekiu ar paSto perlaida Semtai 

. tilpusią atkarpą šiuo adresu: i 
"WORD & PHRASE", 6660 W. 147th ST* T1NLEY PARK, ILU. 

S&SSmi* 

WnmHnnmmMii 

(vardas lr pavardS — ratykll spausdintai* ralmimlmls) 

Užsakau "Anglų kalbos vadovą** {* siunčiu pinigus už • • • •; • 
gįaiiivirmj ft 

Jau turiu sąsiuvinius: 1 dal. Nr. ir II dal. Nr. 
(Kas Oa Jokios pastabos oelraio. raus vetkalq pradedant pirmaisiais sąsiuviniais) ^ 

Pridedu: čekį/money orderį. į 

4 (paratost 
LEIDYKLOS PASTABUS* 

•M'" 

•-"J-

w i 
o w o oi S 1 
m m co eg tP fg 
S2. Ž2. £2. g. 
e c e £ 
b* b" b" p" 00 

c° gi a 
*.  - • c 

S .  s t s t s s f  
§ W 8 Cfl Jp? 

Norėdamas gauti vieną sąsiuvini susipažinti, atsiųsk 60 c. pašto ženklais. 
$ Nemokamai vieną prenumeratą gaus tas, kas surinkęs atsiųs keturias prenumeratas. 

judino lieptą ir Ankudinas nusirito į Žiūrėk, kaip gražiai pridengė barzda, kaimyną, noriu Kaune pirkti namą. -j-
wandenį, kur visu kūnu nusinėrė gel- o dar marškiniai. Aš tave laiminu, bet Ankudinas pakišo mergaitei jieš-
»ėje. Iškilęs stvėrėsi už nendrių, šios būk atsargus. Kaunas, tai ne mūsų komą adresatą. 
lūžo, jis stvėrėsi už kitų ir srovė pa- Kruopučiai. Nuvažiavęs, tiesiai ir Nepažįstamoji paėmus adresą greit 
Jęraščiu jj jau nešė tolyn. Sukaupęs vi- spausk pas Justiną, jis mūsų geriau- ftfcftivokė ir ramiai tarė: 

ANTANAS DEGUTIS l&s jėgas, beburbuliuojant iš gerklės sias kaimynas ir patarėjas, jis taų pa- Iš kur tamsta toks burtininkas? 
• # # vandeniui, rikteli: dės. Lauktuvėms, va, paimk rūkytus Kodėl gi būtent atėjo mintis mane pa

žemė nei sudegs, nei jos nepavogs mas, grįžo iš Vapsvyčios vestuvių. An- — Och, šventųjų šventasai Lukai, ungurius, jis taip juos mėgsta. — klaust? Justinas Varnas, tai mano vir-
senų žmonių patarlė sako... Bet jau kudinas didesnėse pramogose, prašy- koks gi tu neviernikas, užsispirėlis ir Tatjana pabučiavo vyrą. Ankudi- šininkas, nes aš esu tame banke kasi-

per vėlu apie tai galvoti, parduota ir tas ar ne, visada dalyvaudavo. Ir tada nesupranti juoko! Aš tik paštukavo- nas paėmė ant rankų sūnų ir visi nuėjo ninkė, o be to, Putvinskio gatvėje yra 
baigta. Nusipirksiu mieste namą, ati- jis ėjo paskui jaunimą gerokai ikaušęs. j$u, o tu jau mane girdai! Gausi aviną, plento link. Tuojau atėjo mašina. Pa- ir mūsų namai kaimynystėje. — 
darysiu mėsos prekybą, bus lengviau Per Šventąją liepto atrama pirm ėju- gausi žvakes ir dar pridedu batiuškai skubomis atsisveikino ir nudulkėjo. — Kokia laimė, koks džiaugsmas! 
man, žmonai ir vaikui geresnė ateitis, sių pramuštgalvių buvo nuversta. Du pakrovų dienoj vieną pudą geriausių Moteriškė, .palikusi su vaiku dar ilgai Vistiek, jau dabar manęs vieno kaimie-

Taip galvodamas, gana augalotas, likę padėklai nebuvo saugūs pereiti, 'Jgy iečių, gelbėk mane! mosavo raudona skepetaite, o kai tąr- čio nepaliksi klaidžioti! Nuvesk pas 
stambių pečių, su plačia pušinine barz^. todėl tik drąsesni ėjo stačiomis, bai- Tuo tarpu Guobužas pakišo Anku- pukalnėje mašina išnyko, npsišlųop* Justiną, o kai gyvensiu Kaune, šimte** 
da, pusamžis vyras, raudonais marš- lesni ropojo. Ankudinas nepasitikėjo <8nui rastą kartį prie liepto. Šis nutvė- čiusi ašaras, grįžo namo. riopai atsilyginsiu.— 
kiniais, basas, iš daržinės, nulipęs nuo savo jėgomis, iškėlė rankas į dangų ir r§ įr vyraį beskęstantį išvilko ant kran- * * ' " — Mūsų valdininkų, pareiga padėt 
šieno prėslo, Ankudinas Nikitinas įėjo prašo šventąjį Luką pagalbos: to Autobusų stoty Andukinas fštlf*©- kaimiečiams, ir dar kai tamsta vyksti 
į gričią. Atėjo į kampą, kur buvo iš- — Šventas Lukai, padėk man! Ar- * * paskutinis. Išdidžiai, lyg Kaunas bū- pas mano viršininką, mielu noru iki 
dėstytos šventųjų "ikonos". Užsidegė gi turėsi daug naudos jei prigersiu? Pinigams maišelis išėjo puikus, tų jo gimtasis miestas, lėtais žingsniais pat namų palydėsiu. Tik aš užbėgsiu 
žvakes ir žemais "paklonais" prašė Liks našlė žmona, mažas vaikas. Pa- Tatjana, iš paprieždžio atsinešė seną atsidūrė gatvės kryžkelėje. Žmonių čia ir pavalgysiu pietus, nes ką tik iš 
šventųjų paramos. dėsi perropoti lieptą, apierai gausi patį kibirą su pelenais. Įkišus ranką, iš pele- skubėjimas, mašinų zirzimas, plačios darbo.— 

Tatjana, jo žmona, prie valko lo- didįjį aviną su didžiaisiais ragais, o nų ištraukė blėkinę dėžutę. Rūpestin- gatvės, dideli pastatai A&kudmt ¥«**§•* — Tai gal ir aš gŽlSČiau kartu, 
velės siuvo iš daugelio įvairiaspalvių prie tavo ikonos pastatysiu dideles ke- gai nupurtė pelenus, ją atsargiai atida- kai supainiojo. Žmona įdėjo ungurių, žinau, miestie-
medžiagos gabalėlių pinigams maišelį, turias vaškines žvakes. rė ir iš raudonos skepetos išvyniojo —Da, tai ne Zarasai. Nieko man čiai mėgsta.— 

— Ankudinai, tik jau žiūrėk, nors Upė putojo, šniokštė ir, rodos, tik- krūvą banknotų. Jų buvo 8000 litų, ku- nepadės, nei Justino išbraižytas žem- — Būtų labai malonu, bet kad mįk 
jau šiandien neapvilk šventojtf Luko! • rai tykojo Ankudino gyvybės. Per pa- rfuos gavo už parduotą žemę. Iš žalios lapelis. Be žmonių pagalbos neapsei- sų padėtis neleidžia viešose vietose vai-
Jei jau pažadėsi, tai ir ištesėk, kitaip dėklus jau visai prišliaužė į pakraštį, skepetos išvyniojo 3500 litų — tai Ni- §iu. sintis su nepažįstamais žmonėmis, ko 
užsitrauksi šventųjų rūstybę. Jausdamasis nugalėjęs kliūtį, pastve- kitinų rūpestingo darbo vaisiai. Dar Ir ką klausti? Visi bėga, skuba gero dar gali įskųsti viršininkams. —: 

* * wia pluoštą pakrašty augusių nendrių karta atidžiai abu perskaitė, suvyniojo kaip rugiapjūtėj. A, čia netoli mergai- — Iš kur čia tie žmonės! Justinas 
Ruošdamasis didesniam žygiui, n©* ir džiaugsmingai sušunka: j "Ūkininko Patarėjo" lapą ir įkišo į tė, ramiai sau stoviniuoją^ paįd&usiu bus labai patenkintas, kad pasilipei 

laimėje ar pavojuje, Ankudinas visada —Nieko tu, šventas Lukai, negau- ką tik pasiūtą maišelį. Iš gilumos šir- ją. , mane globoti, prašau panele! -~ 
paskęsta maldoje, pažada aukas, bet. si! Aš ir be tavo pagalbos perėjau liep- dies atsidusus, Tatjana užkabino vyrui —Panelyt, aš labai perprašau, no- —Jei jau taip, tai geriau mes ko
kai viskas sėkmingai praeina — neiš- tą. Nematysi avino, nei tu žvakių, kaip ant kaklo maišelį su pinigais ir žegno- r|čiau sužinot kur Putvinskio gatvė? kiai valandai galim išvažiuoti už mies-
tesi. .U: aš nematau savo pakaušio! dama jį, drauge ir pinigus, prabilo: Va ir adresas, tai Justinas Varnas, to, kad ir į ąžuolyną, vis toliau nuo 

Senokai, paryčiais, kaimo jauni- Tuo tarpu kažkas iš jaunimo su  ̂ — Nei pats dkoflps : frjjjriio djuwftoriua, vąfi»ojU::pas jį, taip liožuvių. Pasivaižm^nu-
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