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ŽVILGSNIS ATGAL IR PRIEKIN 
IGNAS J. ŠEINIUS, Švedija 

Lietuvių rašytojų draugijos, pažangių valstybių ir konvenci-
stėigiman įkri tau atsit iktinai.! ją ratifikuoti. 
Dieną prieš, atvažiavus iš Stock Ministerį pirmininką Juozą ( 
holmo Kaunan reikalais, papą- Tubelį, sveikoms ir motyyuo-
sakojo Balys Sruoga: "Rytoj toms reformoms palankų, ne-
steigiam rašytojų draugiją. Tu,! sunku buvo Įtikinti. Reikėjo tik 

Venancijus flliSas c»ja&aw wr 

UPELIS 

• • 

• 

žinoma, dalyvausi. Nesispirk, 
jei nelaimė ištiktų — tave kas 
pasiūlytų nariu valdybon". Ma-

palenkti švietimo ministerį, in
žinierių šaken | . 

Lankiau Šakenį keliolika kar-
no argumentai , kad Lietuvoj tų V a l a n d o m i s kalbėjomės. J am 
negyvenu, nieko negelbėjo. O ar 
galėjo kokie argumentai pa
veikti, kai Balys Sruoga, nuo 

ištart i žodį juk reikėjo laiko, o 
apsispręsti — amžinatvės. Pra
šė vis leisti jam pagalvoti. Iš 

Tarp akmenų vingiuoja šviesus kelias. 
Ak, ne: tai neramus kalnų upelis. 

i 

Lijanos ir erškėtrožė laukinė 
Per liemenį jį meiliai apkabina. 

O toluma, sukritusi po kojų, 
Į prieki rūko pasakom, vilioja. 

J 

' 

seniau vienas pats geriausių ma- v a ž i a v a u u ž g i e n i n , vėl grįžau. 
no draugų, imdavo ir užsispir-, D a u g i a u m e t ų buvau Kaune už-( 
f l a v o ? j silikęs. Šakenis vis galvojo. O , 

Suprantu: Visi lietuviai rašy- Ttai nuo galvojimo kar ta is sun-

Atsigeria iš jo maži paukšteliai 
Ir samana, kuri ant akmens želia; 

Ir trokštančios danguj žvaigždžių gthjtės, 
Ir vynuogės šaka, kaitroj nuvytus; 

tojai, poetės ir poetai, norėjo 
savos draugijos, organo, kuris 
jų interesus gintų, tautos kul-

Balys Sruoja, 
LRD kūrėjas 

tūrininko vardą keltų, tik ne la
bai kas sutiko stot pirman ba-
ran. I r meninio žodžio darbinin^ 
kų esama juk žmonių. Neišven
giama susirieti, susimesti prie
šingomis, šnairuojančiomis gru
pėmis. Tikėta, kad gal bus svei-

kiai atsikvėpdavo, samprotavo 
lėtai lūpas judindamas, šiaip 
nekrusterdamas, kaip biustas iš 
kelmo: "Žmonės ima vis dau
giau skaityti . Mokykloms vado
vėlių vis daugiau reikia. Ar ne
reikėtų džiaugtis? Rašytojai 
kaip kultūrininkai turėtų pasi
aukoti, neišsigąsti savo vargo. 
Kad daugiau žmonės skai tytų ir 
mokytųs, reikia kraštui pigių 
knygų." 

Dėl mano nurodymų, kad 
vertimo teiees gavimas nėr jau 
toks brangus, vidutiniškai 8% 
knygos kainos, ir jei jau taip, 
tai t as pabranginimas sumažin
tų užsieniečių konkurenciją lie
tuviams rašytojams ir padėtų 
jiems kiek, Šakenis vis žadėjo 
dar pagalvoti. Sutiko, kad Lie
tuvos rašytojus reikia remti. 
"Kaip valdžia padeda ūkinin
kams gyvulių veislę gerinti ir 

Ir piemens, grimyoje per dieną kaitę, 
Ir ilstanti dainoj maža mergaitė... 

Sumetusi akis į skaidria gylį 
Susisvajoja ji; daina nutyla. 

Gelmėj dangus — nuo krašto ligi krašto! 
Nusvirę Į anapus, palmės mąsto... 

• 

Miegūstas lotosas šalia jų klūpo, 
O ten toliau sidabro lopšį supa... 

Tatai skandinasi srovėj mėnulis, 
Lyg paukštė negyva į bangą gulus... 

išsiskirta su rašytojais, pakei
čiant sąjungos vardą į Lietu
vos Žurnalistų Sąjungą. 

Tos bendros sąjungos laikais 
ir dar prieš tai, nuo 1919 me
tų, £ymi dalis rašytojų aktyviai 
dalyvavo dar bendresnėje įvai
rių meno sričių veikėjų organi
zacijoje, Lietuvos Meno Kūrėjų 
Draugijoje, kuriai vadovavo 
Adomas Varnas. 

mūsų rašytojo straipsnių lietu- 4 — Kanadoje, 3 — Brazilijoje, 
viškomis temomis įvairiuose 1 Argentinoje, 3 Anglijo-
skandinavų laikraščiuose, s u s i - j e , 1 Švedijoje, 2 Pran-
darys iš tikro nepalyginamas Į cūzijoje, 4 - Vokietijoje, 1 —. 
mūsų rašyltojo, sakyčiau am- Afrikoje, 4 — Australijoje, 
basadoriaus, veiklos vaizdas. A r B a 4 y t o j u 1 ) r . | a r o i k a l l n g a ? 

Pr&becom pro vardus T „ . , . „ 
ft • Klausimas išties juokingas, 

Grįžę vėl prie mūsų draugi- : ypač po 20 metų jos gyvavimo, 
jos, 1932.XI.20 matome išrink-j Tačiau nf-naslaptis, kad vienas 
tą jau antrąją LRD Valdybą: , kitas tlė tik "už sąrašų", bet ir pirm. J. Tumas, V. Mykolaitis. 
J. Keliuotis, J. K. Aleksandra-

"sąrašuose" esąs rašytojas lai
kosi Draugijos atžvilgiu abejin-

vičius ir J. Grušas. Po pusme- gai, samprotaudamas, kad ji 
čio J. Tumui mirus, Draugijai nei jam suteiks naudos, nei li-
ėme vadovauti V. Mykolaitis, i teratūros lygį pakels. Tenka 
kuris paskui vis buvo perren- į čia pridurti, kad tokios pat lai-
kamas pirmininku ligi 1937 m. 
Norėdamas daugiau atsidėti ra
šymui, Mykolaitis atsisakė to-

kysenos kolegų buvo jau ir 
Draugiją kuriant, ir ją sukūrus 
po 3—5—7 metų. Tatai, žino-

' 

Svajok, svajok, atogrąžų mergaite: 
Iš kur upelis išteka — žinai tu? 

. 

kiau į t raukus pasalesnį žmogų, j p i e n i n e s įsi taisyti". 
Susirinkime, įvykusiame uni- T a i p S a k e n i S ) protarpiais ver-

versiteto patalpose, t ikrai , be- č i a m a s p a g a l v o t i > i r n e a p s i -
veik niekas nesileido būti ren
kamas valdybon. Šiušu atrodė 
matant , kad smarkiai sužėlę 
dirvonai platūs, kad gali būti 
daug gražaus darbo. Man kaip 
svečiui stačiai nepatogu buvo 
pabūgti ir ats isakyti . Poetė 
Gražina Tulauskaitė neatsisakė. 
Sugyvenama, taikinga, likimui 
pasiaukojanti moteris. Mūsų 
drąsų pavyzdį pasekė dar vie
nas kitas. 

Buvom išrinkti. Kiekvienas, 
kas tik nesipriešino, galėjo bū
ti išr inktas. 

Pasiskirs tant pareigomis bu
vo man primesta pirmininkavi
mo našta. Girdi, reikės turė t i 
reikalo su valdžia. Gal aš, kaip 
kiek pasaulio matęs žmogus, 
lengviau galėsiu prieiti prie tos 
l i teratų reikalams abejingos ir 
raguotos valdžios. 

Reikalų buvo daug 

O reikalų buvo. Vienas t a r p 
jų nemažas. Li tera tūros ir šiaip 

sprendė. 
Man lengviau pavyko kolegas 

rašytojus įtikinti, kad, norint 
viena ar kita atsiekti ir vyriau
sybę greičiau prie ko priversti , 
turėtų draugijos pirmininkas 
nuolatos Lietuvoj gyventi. Ma
no vieton buvo ras tas kitas. 

Po dvidešimties Lietuvių ra
šytojų draugijos gyvavimo me
tų jos narių padėtis, ne dėl jų 
pačių kaltės, nei kiek nepagerė
jo. Tautinis, kul tūr inis uždavi
nys padidėjo ir pasunkėjo šim
teriopai. Reikia rašytojams iš 
savo pusės daryt i viską, kad 
prisidėtų prie mūsų tau tos nuo
trupų laisvajame pasaulyje fi
zinio ir dvasinio išsilaikymo. I r 
ne mažiau j svarbu: pasaulinės 
opinijos Lietuvos laisvės reika-; 

% . . . . . *.W*W - J :/-• • t i 

* 
«J. Tumas (Vaižgantas), 

LRD pirm. 1933 . 
diplomatų, Vliko ir kitokių po
litinių organizacijų akcijos ir 
memorandumai. Iš kitos pusės 
padės toms akcijoms daugiau, 
nei mūsų tautos dėdės ir dėde-

ir paniekos, kam rašau svetima, 
t am krašte , kur gyvenu, supran
t ama kalba. Turėčiau lietuviš
kai į skandinavus kalbėti! 

Tiesa, Pirmojo Didžiojo karo 
metu ir metais po jo buvo lietu
viškosios visuomenės žiūrėta į 
tai visai kitaip. Pe t ras Klimas, 
Ju rg i s Savickis, aš ir kiti bu
vom rag inama įr skatinami, kad 
t ik daugiau svetimomis kalbo
mis rašytumėm, Lietuvos vardą 
ir jos laisvės reikalą pasaulinei 
opinijai įprasmintumėm. Da
bar, nepriklausomybę ir laisvę 
pralaimėjus, jau kitaip. Neribo
tas , mus iš šalies stebintiems 
nesuprantamas šovinizmas bus 
įsikoręs augščiau proto, šalto 
apskaičiavimo, bus aptemdęs 
realiąją mūsų t au tos padėtį, 
perspektyvas supainiojęs ir ap
niaukęs. Ko mūsų priešai t ik ir 
pageidavo. Dėl susidariusios a r 

Juozas Grušas, 
LRD pirm. 1937-1938 

JPagaliau 1932 m. sausio 
mėn. Balio Sruogos iniciatyva 
imta rūpintis atskiros rašytojų 
draugijos steigimu. Vienas iš 
artimiausių B. Sruogos talki
ninkų, sudarinėjant steigėjų 
sąrašą ir rengiant įstatus, bu* 
vo Juozas Grušas. Tų metų be
ne vasario mėnesį įvyko stei
giamasis Lietuvių Rašytojų 
Draugijos susirinkimas, kur iš
rinkta pirmoji LRD valdyba: 
Ignas Šeinius, Juozas Grušas, 
Gražina Tulauskaitė, Pe t ras 
Vaičiūnas ir Pe t ras Karuža. 
Pirmasis LRD pirmininkas Ig
nas Šeinius šiuo metu yra vie
nintelis buvusiųjų nepriklauso
moje Lietuvoje LRD pirminin
kų šiapus uždangos. Tad ypa
čiai malonu buvo Draugijos su-, 
kakčiai gauti iš savo Pirmūno 

* 

liau Draugijai vadovauti, ir bu- ma, nepakenkė nei Draugijos 
vo išrinktas pirmininku J. Gru- orumui, nei sumažino "užsąra-
šas. Šis vadovavo ligi 1938. jšinių" rašytojų vertės. Visdėl-
X.30. Paskutiniuoju nepriklau- [to turime pripažinti, kad su 
somos Lietuvos LRD pirminin- Į Draugijos įsteigimu sujudo li

teratūrinis gyvenimas, ėmė kil
ti knygos kokybė ir kiekybe, 
vertybių sistemoje l i teratūra 
iškopė j pirmąsias vietas. Ne
būtų pagrindo tvirtinti, jog vi
sa tai įvyko tik Draugijos dė
ka: tatai įvyko atskiriems na
riams veikiant — kuriant, o 
kolektuvui rikiuojant. Gajesnis 
kūrybos bei kuriamųjų jėgų 
pasirodymas kaip tik ir iškėlė 
organizacijos reikalą. Draugija 
susilaukė ne tik plačiosios vi
suomenės susidomėjimo ir pa
garbos, bet ir vyriausybės pa
ramos. Tik per Draugiją pa
siekta valstybinės l i teratūros 
premijos (1935), tik Draugija 
galėjo sukurt i Li teratūros Fon-

lui ugdymo ir gilinimo. Rašyto- lai ir įsivaizduoti gali. 
jo, menininko žodis, savu būdu, 
savais gyvais vaizdais pasaky
tas , s t ipr iau dėmesin, gi svar
biausia — giliau širdin įkrinta, 

meno autorių teisėms apsaugoti j ilgiau ir pastoviau ten užsilaiko. 
Lietuvoje galiojo iš rusų laikų Graikai gali iš savo, norvegai iš 
paveldėtas, išgveręs įs ta tymas, savo laisvės kovų papasakoti , 

kiek rašytojų, poetų, menininkų 
žodis nusvėrė tų tautų sunkioj 
laisvės atgavimo kove j . O a r 
neprisidėjo rusų l i teratūra , me
nas ir muzika tos tau tos visai 
nepelnytam pasaulyje išgarsini
mui ir net didelio pasitikėjimo 
suteikimui? 

Žinau, kad šis mano patar i 
mas daug kam nepatiks. Ypa
tingai dėdėms ir dėdelams. Man 
pačiam pastarais iais metais te
ko išgirsti nemažai papeikimų 

Liudas Gira, 
LRD pirm. 1939—1940 

gražių prisiminimų ir nuošir
džių linkėjimų. Jo žodžiais, 

na-kieno dirbtinai išeivijoje suda 
rytos nuotaikos - Ju rg i s Sa- R a š y t o j ų Draugija ir jos 
vickis daniškai j au daugiau ne- n a i rašytojai ir rašytojos tur i 
rašo. Apima ir ki tus a b e j o n ė s , | į t i k i n t i Pafaul*> b * / į fc tuvpa 
a r verta. j 

Bet jūs, jaunieji rašytojai , 
sveiko proto ir sveikų jausmų 
vyrai , esą galva ir širdimi ar
čiau prie kankinamos Lietuvos 
žemės, turė tumėt geriau žinoti, 
kaip reikia į pasaulį prabilti , 
kad jus, mūsų tau tos balsą, iš
girstų ir suprastų. 

Ignas Šeinius, 
LRD pirm. 1932 

Kas užsimanė leisti kokią anto
log i j a "pasiskai tymų knygą" 
a r mokykloms pelningą "chres
tomatiją", galėjo vogti kur ir 
kiek patiko. Lietuvos leidėjai 
t a ip pat galėjo be mažiausio at
lyginimo a r atsiklausimo versti 
ir leisti kas buvo užsienietiška 
iki paspringimo ir lietuviškos 
knygos paklausos užspringdini-
mo. Tautų Sąjungoj buvo pri
imta konvencija, kuri neblogai 
apsaugojo autorių na tūra l ias 
teises. Reikėjo tik Lietuvos vy
riausybei pasekt i pavyzdį kitų 

Jauniems rašytojams 

Prašy te prašytus vienas pa
ta r imas mūsų jauniems rašyto
j a m s : pasistengti , kur kas ko
kiam kraš te gyvena, nuodug
niai, gerai, gyvenimiškai iš
mokti vietos kalbos. — Tai ne
lengva, bet kam svetima kalba 
išmokti nėr ta ip sunku, visdėlto 
įveikiama. — I r prabilti savo 
kūriniais į gyvenamų kraš tų 
opiniją. Motyvais iš Lietuvos. 
Juk jų, ugnimi svilinančių, 
krauju degančių, t iek daug. Ne
išsemiama motyvų jū ra iš Lie
tuvos į dangų šaukiančios t ra 
gedijos, iš raudonųjų ir rudųjų 
barbar iškų okupacijų. Jūsų, ra
šytojai, žodis dažnai reikš ir 
svers daug daugiau, nei mūsų 

Rašytojų Draugijai 20 metų 
BEN. BABRAUSKAS, LRD pirm. 

Lietuvių Rašytojų Draugijai 
sukanka 20 metų. Toji sukak
tis, deja, negali būti minima 
ten, kur draugija buvo įsteigta. 
Didesnioji dalis rašytojų pri
versti buvo pasirinkti t remties 
nedalią ir šiandien, pasklidę 
po visus kontinentus, tik min
timi gali sueiti draugėn ar nu
sikelti į Nemuno šalį. 

V. Mykolaitis-Putinas, 
LRD pirm. 1933—1937 

Pirmieji bandymai Lietuvos 
raš to žmonėms burt is organi-
zacijon ėm'ė reikštis dar 1921 
metais. Tam akstiną davė ben
dradarbiavimo su kitų tautų, 
visų pirma su latvių, rašytojais 
reikalas. Po eilės organizatorių 
pasitarimų 1922.1.31 steigiama
jame susirinkime Kaune jkur-
t a Lietuvių Rašytojų ir Žurna
listų Sąjunga, ku r šalia dešim
ties žurnalistų* daly va vo 4 ra
šytojai : J . Tumas Vaižgantas, 
Juozas Pronskus, A. Vienuolis 
Žukauskas ir P ranas Būdvytis. 
Sąjungos pirmkrinku išrinktas 
kan. J. Tumas. Toje sąjungoje 
vyravo žurnalistai, ypačiai kai 
nuo 1925 m. emė jai vadovati 
Juozas Purickis. 1929.111.22 
įvyko reorganizacinis sąjungos 
susirinkimas, kur jau formaliai 

laisvės reikalas — tai bendras 
visos žmonijos reikalas". 

Tai nėra tik gražūs Šeiniaus 
žodžiai. Dar tuo metu, kada 
mes visi buvome vieno, pas
kui kito mūsų tautos skriau
diko užčiaupti, Šeiniaus balsas 
buvo skardžiausias. Jo "Rau
donasis tvanas kyla" (Den roe-
da floden stiger) švediškai 
Stockholme 1940—41 m. išeina 
net tr imis laidomis; suomiškai 
Helsinkyje dviem laidom 1941 
—42, taip pat 1941 ir daniškai 
Kopenhagoje; 1942 ,m. pasirodo 
Šeiniaus romanas "Stebuklo 
laukiant" (I vaentan pa und-
ret) Stockholme ir Helsinkyje; 
"Raudona kelionė" (Den roeda 
resan) Stockholme ir Helsinky
je 1943; "Raudonasis tvanas 
plinta" (Den roeda fioden 
svaemmar oever) dviem laidom 
Stockholme 1945. Jeigu prie 
to pridėsime daugybę to pa t 

Faustas Kiršu, 
LRD pirm. 1942—1944 

ku išrenkamas Liudas Gira, ku
riam buvo lemta draugiją per
duoti sovietams. 

Vokiečių okupacijos laikais 
LRD, kaip ir kitos lietuviškos 
organizacijos, legaliai negalėjo 
veikti. Nesant galimybių su
kviesti visuotinio susirinkimo, 
veikta, kiek sąlygos leido. Iš 
pradžių vadovavo Bernardas 
Brazdžionis, paskui perėmė va
dovybę Faus tas Kirša, kuris 
tuo būdu simboliškai tą skept
rą bus išsinešęs tremtin. 

Tremtyje atgaivinta draugi
jos veikla 1946.1.25—26 d. Tiu
bingene įvykusiame lietuvių ra
šytojų suvažiavime. Vokietijoje 
visą laiką draugijai vadovavo 
Stasys Santvaras, kuriam pri
klauso l i teratūros premijų at
gaivinimo nuopelnas, rašyto
jams ir net kitiems meninin
kams paramos išrūpinimas. 

Stasys Santvaras, 
LRD pirm. 1946—1949 

Jonas Aistis, 
LRD pirm. 1950—1951 

dą (1936), kuriam dar ta is pa t 
metais nežinoma pradinės mo
kyklos mokytoja paaukojo 1000 
litų, tuo būdu tapdama pir
muoju Literatūros Fondo gar
bės nariu. Li teratūros Fondui, 
iš kurio buvo teikiamos rašy
tojams pašalpos ar paskolos, 
vyriausybe biudžetiniu keliu 
skyrė po 10,000, Taupomųjų 
Kasų Valdyba (2.000) ir pan. 

Juo labiau veikiama, j'uo 
daugiau reikalaujama. Rašyto
jų Dr-jai ne tik šiandien pa
siūloma gana linksmų dalykų 
(pvz. platinti knygas) , bet ir 
Lietuvoje siūlyta jai... kaimų 

Bernardas Brazdžionis, 
LRD pirm. po 1941. VI. 22 

1948.II.7 d. Amerikoje Jono j skaityklas steigti arba... moks-
Aisčio pastangomis atgaivinta | Un| žurnalą leisti l i teratūros 

praeičiai t i r t i bei fiksuoti. Ra
šytojų Draugija, aišku, nesiė
mė paveržti nei valsčiaus vir
šaičio, nei universiteto pareigų. 
Draugijos tikslas buvo ir tebė
ra — jungti ir globoti lietuvius 
rašytojus, kelti ir ugdyti lietu
vių grožinės l i teratūros kultū
rą, ginti rašytojų teises, teikti 
j iems pagalbos, kovoti dėl Lie
tuvos laisvės ir kultūros. 

ir jo vadovauta kadaise čia vei
kusi Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Rašytojų Draugija. Didžiajai 
mūsų rašytojų daliai a ts idūrus 
JAV-bėse, 1950.V.6 d. Bostone 
bendrame abiejų, tremtinių Ir 
"amerikiečių", draugijų susi
rinkime nu ta r t a susilieti į vieną 
Lietuvių Rašytojų Draugiją. 
Tuo būdu Amerikoje pirmąją 
LRD Valdybą sudarė Jonas 
Aistis (pirm.), Stasys Santva
ras, Bern. Brazdžionis, Faus tas 
Kirša ir Juozas Tysliava. 1951. 
IV.14 d. visuotiniame LRD su
sirinkime Chicagoje išrinkta ši 
Valdyba: Ben. Babrauskas, 
Vincas Ramonas, Aloyzas Ba
ronas, Povilas Gaučys ir Alfon-

Dail. P. Kiaulėnas su šeima iš 
Chicagos persikelia į New Yor-
ką. Naujoje vietoje dailininkas 
numato daugiau atsidėti tapy
bai. Paskut iniu metu architek 
tai Pe t ras ir Vašia Kiaulėnai su
projektavo ir jau pradėjo sta-

sas Tyruolis; po pusmečio į ty t i rezidenciją J. Gustainiui. 
Rezidencija kainuos daugiau 
kaip $100,000. J. Gustainis yra 
s tambus lietuvis prekybininkas, 

New Yorką išsikėlusio Tyruolio 
vieton įėjo Stasys Tamulaitis. 

Šiuo metu LRD narių y ra 
95, iš kurių 9 atvykę Amerikon 
dar prieš karą. 72 gyvena JAV, | kultūros reikalams. 

gausiai aukojas mūsų šalpos ir 

http://1932.XI.20
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ORINĖ KRONIKA 

DIENRAŠTIS L/nAUGAS, CHICAGO, ILLdiA4S 
- - " ' • • •• 38C £=Z 

Šeštadienis, -rugsėjo 27, 1952 
• 

olstojaus dukraite 
Rašytojo Tolstojaus dukraitė 

(anūkė), vasaros metu dėsčiusi 
slavų kalbas Michigano univer
sitete Ann Harbor, Mich., šv. 

Prof. V. Krėvė vėl grįžo į phijoje per sukakties minėjimą 
darbą universitete. Laisvalaikiu skaitys paskaitą. 
darbuojasi prie savo kūrinio Lictuviškoa Enciklopedijos |MariJos f ^ * ^ ' ! ^ ' 
•Dangaus .r 2emes Sunūs . Ti- i š l e i d i m u i A m e r i k o j c r£ (in_ • vo prnmta , katalikų t.kybą. 
tejoąi vasaros atostogų metu r u o š i a m a s i R e d a k c i £ 3 k o J Savo a s.verfmą ta moksl .rn-
užba.gt, jo antrąją dalj, bet de! ^ g u a . . ^ i ke pnsk .na ta. Bažnyž.os tole-
negalav imų del jva.r.ų rupcs-, Biržiškos, prof.' f a n c l J 0 8 ' r . ž m o " l š . k U m . ° i l u ^ n 
c.ų ir nepalanku) darbo aąlygv ft K a ^ i n s k 0 | d r . K a n a u k o 8 , ' kur, r«akiasi Baznyc.oje ka.p 
negalėjo to padaryti. Prof. Krė
vės numatymu — šie mokslo 

Atpigs vartoti automobiliai 
Kainų tvarkymo įstaiga pra-

2% sumažėti kaina vartotų au-• ] Tfct ofisoim 4-ooo», r*z. HĮ^-J*3* 
tomobilių 1951 metų ir senes-

neša, kad nuo spalio 1 d. turėsi nių modelių. I 

metai bus paskutiniai jo darbo 
metai universitete, nes jų eigo
je pasieks 70 m. amžiaus, ir 
universiteto statutas numato, 
kad to amžiaus sulaukę profe
soriai pasitraukia iš pareigų. 
Kadangi prof. Krėvė šiame uni
versitete netaip ilgai tedirbo, 
tai jam temokės pensiją 13 dol. 
50 st. mėnesiui. Mūsų nusipel
niusių kultūrininkų, sulaukusių 
vyresnio amžiaus, pragyvenimo 
šaltiniai darosi problema. 

prof. St. Kolupailos, prof. K. j d v a a « * ?*»*& J% y p a S p * 
Pakšto, J. Sirvydo ir dr. 2el-! £ * * * į A v ^ ™ : ** J f f " 
vio. Redakcine darbo komisiją Akvinie6,o raštą. be. jos pažįs-
sudaro prof. V. Biržiška, geo
grafas A. Bendorius, Pr. Čepė
nas. Pirma numatoma per
spausdinti, atitinkamai patai
sius, jau išleistuosius tomus. 
Vyriausieji Enciklopedijos re
daktoriai džiaugiasi, kad dabar 
tremtyje yra stipresnės jėgos, 
negu buvo redaguojant pirmuo
sius tomus Lietuvoje. Turima 
stiprių įvairių šakų — skyrių 
redaktorių ir bendradarbių, y 

tarnų katalikų pavyzdys. Kata
likybės studijas jai padėjo išeiti 
• •V T 

kun. J. Jacyna. 
Ši konvertite yra duktė Tols

tojaus sūnaus Andriaus. Ji pir
ma buvo pakrikštyta stačiatikių 
bažnyčioje. Revoliucija ją buvo 
nubloškusi į Čekoslovakiją. Nuo 
1940 metų ji profesoriauja New 
Yorko Miesto kolegijoje. 

Smuikininkas Izidorius Vasy-\ pač technikos, medicinos moks-
liūtias rugsėjo mėn. 10 dieną lų šakoms bei turima stiprių 
grojo Kolumbijos Valstybinia
me Radiofone Gabrieliaus Fau-
rė sonatą ir rugsėjo mėn. 14 d. 
Valstybinio Muzėjaus salėje, 
Švietimo Ministerijos globoje, 
suruošė smuiko ir pianino kon
certą, kuriame pridedamoje pro
gramoje išpildė G. Faurė, A. M. 
Valencia ir Juliaus Gaidelio so
natas. Pastaroji buvo išpildyta 
pirmą kartą ir padarė visiems 
gerą įspūdį. 

Izidorius Vasyiiūnas pakvies-

kalbininkų, istorikų, lituanis
tų. 

Dr. P. Jonikas ruošia knygą 
— Lietuvių kalbos istorijos 
bruožai. Knyga bus apie pustre
čio šimto puslapių ir, manoma, 
kad galės pasirodyti apie šgių 
metų pabaigą. 

"Draugo" romano konkurso 
jury komisijon vieton negalin
čio dalyvauti Juozo Švaisto-
Balčiūno Lietuvių Rašytojų 
Draugijos Valdyba paskyrė tas pakartoti tą koncertą Mies 

to Valdybos Dailės Galerijų sa- Domą Veličką, 
lėje spalio 6 dieną ir taip pat 
antrą dalį to koncerto, tai yra 
Valencijos sonatą (kolumbiečio 
kompozitoriaus) ir J. Gaidelio 
pagroti per Valstybinį Radiofo
ną Bogotoje. I. Vasyliūno kon-fe / • • :o 4 o c , :kyti . Dienraščiui pirmoj eilėj certuose kompanuoja pianistas l į . * . * M J . i o „ 

Žyde filosofe 
Nacių koncentracijos stovyk 

loję nukankintoji Rdith« Stern 
pagerbta atskiru leidiniu, pava
dintu jos vardu. £os gyvenimą 
aprašo sesuo Teresė Šv. Dva
sios. Edith Stern buvo žydė fi
losofė, prof. Husserl asistentė 
Goettingeno universitete, atsi
vertė į katalikybę ir įstojo į 
karmeličių vienuolyną. Nacių 
suimta Olandijoje ji žuvo jų la
geriuose. 

Schuberto Mišios 
esperantiškai 

i Woerly, viename naujausių 
Kultūrinio skyriaus bendra- Tirolio miestų, pastatytas pa-

£3% 
INSUREDj 

a profitable reminder 
open a savings account 

this month 

Gaukit du gerus uždarbius kasmtet 
Užtikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

i'rauekil su $1 • Pridėkit kiek norite, 
kada nor iu r 

DR. ANTANAS ALEKNA 
( A L E K N A V I Č I U S ) 

G Y D Y T O J A S m C H I R U H G A f e 
1057 H . Garf ie ld B i r o . 

V A L : 1—4 Ir «—» 
4efttadiealala nuo 1 Iki 4 vai. p.p. 

ifiskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

Tel.: Ofiso V i.7-6588, rez.Kft.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Weat Cermak Road 
VAL.: l — l popiet Ir 7—8 v. vak. 
trečiad Ir sekmad. ofisas uždarytas 

iefttad. tik nuo 1—t vai. popiet. 
Ilezld. 8241 W. AUTI I PLiAGE 

UNIVERSAl 
AND LOAN ASSOCIATION. 

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 
j T e l e f o n a s : H A y m a r k e t 1 - 2 0 2 8 

Valandos: Pirmadieniais , antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta, šeš tadienia i s nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

Tcl.: Qfiso HE 4-5849 rcz. HE 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVcst 71st Street 
Vai.: Pirm., Ketvir., Pcnkt. 1-4 ir 7-9. 

Antr. 1-5; Treč. ir Šešt. pagal sutarties 

Ofisas Ir rezidencija—YArds 7-S520 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaikų, nervų gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer A ve, 
(prle.CalIfornia Ave., štauryt.kamp.) 
Va* nn'rjid. 2-4. 6-8; 6«8tad. 1-5; 
pirmai', iv k<tv»rt. (U8; trečiad. ir 

ponkt, 12;f<<»-rt tik susitarus. 

tf ——-
^ 

darbius maloniai prašome ne
rašyti ilgų straipsnių. Dviejų, 
trijų puslapių straipsnyje (ma
šinėle) jau galima daug pasa-

Oriol Rangel (kolumbietis).į 
Vietos lietuvių pastangomis vi-i 
sas koncertas buvo įrašytas }| 
plokšteles. 

Izidorius Vasyiiūnas yra j 
C A U C A U J N l V E R S I D A D p r o - ; 

fesorius ir kamerinės muzikos į 
kvarteto direktorius. Laikasj 
nuo laiko jo pasirodymai Bogo-1 
toje pakelia lietuvių dvasią, o j 
kolumbiečių ir kitų svetimtau 

svarbu informacinė medžiaga 
ir tik gaunant neilgus straips
nius galima išlaikyti įvairumas. 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

A. Valcišaitet> ir 
Grigaliūnaites- Lazauskienės 

3130 S. Halsted S t 
Tcl. CAlumet 5-9339 

. Priimami mokiniai: pirmad.. antrad., čių tarpe parodo mūsų meno ! t r e č l a d i r p e n k t a d . n u o 5 v ,kl 8 v v 
grožybes ir augštai iškelia sėk
mingų kompozitorių vardus. 

Dr. V. Maciūnus surinko gau
siau medžiagos apie sukaktuvi
ninką prof. V. Krėvę. Philadel-

minklas esperanto kalbos kūrė
jui dr. L. Zamonhofui. Pamink
lo pašventinimo iškilmių dieną 
buvo pamaldos, kurių metu 
Schuberto Mišias esperantiškai 
giedojo apie 200 suvažiavusių 
iš 10 kraštų esperantininkų. 

Garsėja vokiečių 
kalbėtojas 

Visam pasauly žinomas italų 
pamokslininkas Lomtmrdi. Da
bar panašaus garso pradeda 
susilaukti vokiečių jėzuitas' 
Leppieh iš Augštųtinės Silezi
jos. Kai jis kalbėjo Stuttgarte, 
susirinko 20,000 žmonių. 

— -

TELEVIZIJOS 
.lunis vtMMkM apsimokės pirkti tele
vizijos aparatą te patyrusios, sąžinin
gos krautuvės — 1A 

B U D R I K 0, 

VESTUVINES NUOTRAUKOS j 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MCSU SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARDAS J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

ALBINAS BENIULIS 
VII ll<:K \ P E R K R A U S T Y M U S 
Ir jvuirlu daiktu pervežimus 

Taip pat persiunčiame } užslenj 
pakietellus Įvairaus maisto. 

Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-8245 

-

PROGRESS FMN1TURE CO. 
Chicaįįos Lietuviu Bendroves Krautuve 

Teikia mažiausias kainas šiame 
mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybq 

Į VIENĄ 
SU VIEiVOS KRAUTUVES OPERAVIMO IŠLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

už daug daug mažesftes kainas 
Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiai* 

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS UŽ SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau iv aiai įstaiglu 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kit<w lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri gaištų sumušti „Progress" 
kainas. Dėl kiekvienu namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

* 

4181-83 

Archer Ave. 
Lengvi išsimokčjiiuui pritaikomi visiems. 

LAfayette 
3-3171 

D Z DANILEVIČIUS' 
<;VMYTOJ.IS irv CHIRURGAS 

•74h NO ulicliigan Ave. 
V\J.. M'iMkyrus AcStad. ir sekmad.) 

Nuo i »kl • v. p.p.; 7—9 V.V. 
ftr.stad. ii' .in.it tik pagal susitarimą 

UriM lOSHS Ro. Wabaah A T « . 

tęi .>ff«o V . - <»«00, r«tt. VI. 7-7308 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
iYT>YT^JA.S IR CHIRURGAS 
S|u»-. motery Ugoe Ir akudorlja) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archor Californla Ave 

V A U : 2—4 ir 6—9 p. p 
Išskyrus st-tmadienlus. 

TeL: Ofiso VA.7-11««. rr/..|)A.H-l I2A 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5tb Street 
( kampas Hutsted ir 3G-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:bO—8:3u p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais Įr -4 vai 
Rez. 8247 S. FJMTKIlAIiD AVK. 

T©1. Ofl.so PI 3-0««0, t>ut<» CO 1-(»190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MIOMtOSi: FARK, II/L. 

,(Dr. W. V. Norak ofiso) 
' : Vai'. 6:30-9 vai. vak.. išskyrus sek m. 

*N\.. ne 

^ 

knr yra užlaikoma 3 patyrę Aeri ia-
uikai ir ,Wur Tfl«\i/ . ijos parsduoda 
gerinusiu 1-'<Hrl>>v«-iu nauji nunlclial 
SU pilna garantija: 

M \ ( i N \ V o X , AUMIRAli, GKNKRAL 
I I . ICriMC, P H I L C O , lt. C. A. 
VICTOK, l> l 'M<»T Ir |«i^ios geriau-
skiM MI l i l D l t l k O leitKliu. 

Kaina nuo |199.50 už dideles mlc-
ros paveikslą Ir aukščiau. 

Priimamo mainais jūsų radiją, 
gramofoną, armonika, pianą. Ir duo- | 
danu- didelę nuolaidi!. 

I > I ; N < ; V A I S I Š M O K B U M A I S 

Koletas bai-gnių Išnialnytg, 
IMKII.I .IH T. V. setų 

Motorola 7 eot t t t . M 
Stroinb«*rg.('aiison 10" . . . 810.95 
KCA-Vktor lo" u/. 859.95 
Hpartoa Consolo 10" 859.50 
JU'A-Vlctor 10" Consolo . . 809.05 
16" Consolo TV ui 8119.50 
ii" Table TV ttl 81 18.(10 
17" Consolo už 8159.50 
:!<>•• Table TV už 8109.50 
21" Consolo TV už 8189.50 
Admtr&i l'honograpli, Uadio 

Ir TV kombinacija . . . . 8139.50 
Kloktr. phonoKrafai po . . 819.05 
Mažos radios po 819.95 ir aukAO. 
Jeigu JClsų TV s tas neveikia, pa-

t< 1. fonuoktto Vlctory 2-9542. Bud-
riko IIHM-hankkas junin lą i ln lngal su
taisys. 

J O S ! . KUDRIK, Inc. 
3241 South Halsied Si. 

Tel. VIctory 2-9542 
KrautuvB atidaryta pirmadienio Ir 

ketvirtadienio vakarais iki vėlumos. 
NedSliomls uždaryta. 

— o — 
Budriko Kadlo Valanda l e ld i lami 

kiekvieno ketvirtadienio vakart- nuo 
6 iki 7 vai. vak. iš stoties WHFC. 
1450 kllocycles. 

BILL K'S 
^ M r . A Mrs. \Vm. Kareivai, 

•V*#-_^^*^^ Savininkai 

«&.*r%. •fif 
LIQU0R STORE 

AND TAP R00M 
4644 S. Paulina St. 

NEPAMIRŠKITE 
BILL K'S 

ftldclis pasirink Imas 
i m p o r t u o t u 

^ 

^ 

Jei mes 
patenkiname šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti 

% « » / 

- SS 

PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D L A N D S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenue Chicago 32, III 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A M ! 
Mes kviečiame lietuviu* pasidžti savo taupomus pinigus j Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena iŠ 

M.iarkiausia! augančių taupymo įstaigų visoj Chicagoi. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugia! ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji iš anksto neprižada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

M 0 S Ų PURTĄS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westerti Ave. Chicago 

PAKEL, Presldent 
Phone GRovehill 6-7575 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo 12. iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

• — T - ! • ' I • ' — 

Of. cutovehllt tt-4020. r. l lt l l top 5-1560 

Dr. Alexander J. lavois 
UOVAlHAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 VYfftt Marquette Rd. 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečiad. Ir aeštadV pagal sutarti 

Til . • Dfiao r i t .6 -3838 . re/.. RF..7- ftl H 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'I.1ETUV18 GYDYTO.HS) 
2 5 0 0 VVi-st 68rd S l r . H 

VAL.. kaadion nuo 2—4 p.p. ir <:30 
Iki 9 vak. Trečlud. Ir ieftt. už«Iaryt>i 

Oltoveblll a-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ UGŲ SPECIALISTO 

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

susitarimo IšskyniB trečiadienius 
2422 VVetit Marquette Rd. 

Ofiso Ir Imto tel. OI i. 2-1381 
Neatsil iepus tol. KI<Mzlo 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th CtM Cicero 
Kasdien 10—12. Bo to, antrad. Ir 
kotvirtad. fi;3a--9 v. v. šofttad. 10—2 
ir 4—6. Butus 1832 vSo. 491h Ct. 

Telefonu*: RtCliance 5-1811 

0R. VVALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVcst 59tb Street 

VAL.: 2—4 popiet. 6:30—8:30 vak 
TroČIad pagHl sutarti 

Ofiso telef.. LAfayette 3-3210, Jei 
oeatftUtepia šaukite KtfcM* 3-28U8 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG8 

4148 S. Archer Ave. 
• \ L . : Kasdien popiet nuo 12-2:30 f 

ak piirrt., antr . KetVfrt. 6-8:80 v 
Trečiadioni tik susitaruH. 

Tel.: Ofisą VA.7-5557, rer..UF-749»« 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIECINSKAR) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VY.-st 471h Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdion nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
» v lftskyrus trecMad. Ir ftefttad. vak 

Tel Ofiso O K rt.r^lrO p l t a 4788 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 WKST 68rd Street 
(kampas €8 Ir Arteslan) 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Tr««>č Ir ftest. 2—4 p. p. Sekm. Užd&r. 

0r. Cdward B. MURASKA) 
rjVT)YTf>J\.C 'P '"TTTT>ypOA 

**m vo*m* f l « | sit. 
< prH Carlfornla AT« . ) * 

f.rorrMntP PRIIMA: ktuun*r> AU^ 
iki 4 Ir nuo i iki 9 v.v. K«stad. nut 
* Iki 4 v tr««.—pagral nusitartme 

filusltarimul «kamh ORo. a.1391 
jei neatalllepia VInoenues 6-8800. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VV. 24th S t 
Pri imimo laikas pagal susitartais 

telefonu •*-

YArds 7-8778 

Ofiso teleffonaa Vlrgiiua 7-1888 

OR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA» 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki t :00 » 

trečiad. Ir sekmad. tik suaitarua 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko ak'nl'", 

keičia stiklus Ir rSmua. * 
4701 S. Damen Ave. Chicago, 111. 

ftauklte — Y A 7-7881 
Priima: vakarais 6 lkl 9, šestad. 
10 ryto lkl 4; trečiad. Ir sekmad 

tik susitarus. 

TeL: Ofiso YA 7-0584, rez. Ml 8-8880 

DR. CHARLES SE6AL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augfttas) 

OFISO VAI*: Nuo 10 lkl 12 v. ryto, 
nuo 2 lkl 4 • . p.p.; nuo 7 lkl 8:10 
v. v. 

0R. V. E. SIEOLIHSKI 
Praneša, kad jau sugrįžo iš ka
riuomenės ir atidarė privatų 
dantisto kabinetą. 

4143 Archer Avenue 
(Kampas Francisco Ave.) 

LAfayette 3-3650 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd Si 
Ofiso Tel. RKIlance 5-4410 
llezkl. telef. GRovehUJ 8-oai7 

I Valandos: l-J P M. - - «-8 P M. 
| Trečiad. ir sestad. pagal sutarti 
1 DR. STRIK0L 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Anhlani Ave, Chicago 
VAL.: nuo 2—4 ir «—8; trečiad., fiet 
tad. Ir sekmad tik pagn' *ut>»rt. 

Tel.: Ofiso YA.7-*787, re*. P1L6-1884 
Jei neatsilieps virAmindti teU'-ou. 

saukite: MMuav H-Onoi 

Tol.: )fiH<» H l . 1-2123, re/.PIt,«-H»S4 

DR. V. P. TUMASONiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI-

Spec. chirurgines Ilgo* 
6255 South \Vcstern Avenue 

VAL. kasilen t—i p.p. ir n « va.h 
Seštad. 2—4 p.p. Trečiad Ir 

sekmadieniai* uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Ruto — VVAlbrook 6-C19' 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
M O T E R Ų L I G Ų G Y D Y T O j A ^ 

S267 S o u t h HalNtcd S t r e e t 
Vai: 1 lkl 4 v. p. p. Ir e—8 v. vak 

Šeštadieniai? 1—4 v. p p 

Tel.: OflM> PIL6-«44« re/-HM4-Sl.p»u 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marquette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: « Iki a va»« 
Trečiad. h Moštnd pasai nutarti 

- * - • ' • ' t 

Tel. Ofiso <\\ A-0257, rez. f>R 6-(Mft» 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAi! 

1821 So. Halsted Street 
rtczkl, tillOO i, Ąrtessiiin Ave. 

VAU- 11 v r. iki 3 p.p.; 6 - -» v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

'15 metų patyrliiian 

l e i . YArds 7-IH2V 
Fritaiko A^^niuf 

Kreiva* Akis 
ištaiso 

Ofisas Ir akinių dlrMuvo 
756 We»t S5th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki R. tr. 
čiad. nuo 10—12.: ftoStad ' " - * n P 

I K/aminuoja Pritaiko 
Akis Akinlos 

DR. J. J. SMETANA, JR 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.; piriu..u aiitrad ketvertai, 
penktad 9 3<t- 12; 1:10—8 v.v 
trečia* uždaryta, ie l tad. 9:80 lkl 

12 l.hO iki h vai. vak. 
CAna* S 052.H Plntt Bldff. 

Telefonam Ol.ymptc 2-427.1 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1446 S e . 4 9 t h Court , CHeero 
VAL.: antr.. ketv 10-1 2. 2-6. 7 v n,.. 

penkt. S - 6. 7 9 p.p. 
3147 S. H a l s t e d St . , CluVaKo 
VAL.: p»rm treo. ^esi 3 s p p 

penki I i - 12 rytp 

DR. B. C. BRUŽAS 
D A N T I S T A S 

Priėmimo valandoH pairai susitarimą 
4003 Archer Avenue 

Truputi J rytus nuo »Jal*foi nu 
Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2728 VVest 71*4. St. 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehill ė -e t»5 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6822 South Wet»tern Avejiue 
Prlftmlmo laikas pagal sutartm% 

telefonu. 
Tekeionas Grovehlll H-M41 

http://in.it
file:///Vcstern
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PADĖTIS 
S T . T A M U L A I T I S , C h i c a g o , III. 

Antroji dalis straipsnio „Dekadcnso 
dvasia ir naujas gaires m ŪSŲ prozoje", 
spausdinto paskutiniame mūsų dien
raščio Kultūros priede. R e d . 

Nors išviršiniai mūsų santy
kiavimas su Vakarų pasauliu 
gana ne menkas, nors iš kitos 
puses Vakarai savaime mums 
darė" ir daro įtakos, visdelto jau 
noji mūsų inteligentija, o drau
ge ir visa mūsų t au ta (prade
dant 1883—1918 m.) nėra vien 
tiktai Vakarų dvasios pamėg
džiotoja. Pačiuose pagrinduose 
mes tebegyvename savomis kul 
tūrinėmis tradicijomis, kurios 
atremtos į sveiką ir gaivalingą 
kaimo dvasią. 

stipriau jį veikiančių idėjų, ku
rios savo ruožtu žadintų jo sie
loje aštresnius tikrovės kontra 
stus. šie kontrastai perkelti į 
kūrinio veikėjų psichiką, ugdy
tų ir tur t intų charakterių in
dividualybe: jų siekimų tikslų 
augštumą, jų konfliktų gilumą, 
jų psichologinį skirtingumą... 

5) Stiliuje ir tematikoje ne-
jieškoma naujų kelių. Tuo tar
pu ir vienoje, ir -kitoje sri tyje 
dar begales neišsemtų galimy
bių. Jei vien stiliaus ir žodyno 
tikslais daugelis rašytojų ne
pastudijuoja mūsų prozos kla 

"P. Paukščiais") . 

Naujos gairės mūsų prozoje 

deja, yra atsitikę ir su Jankaus Į na netikėtą rezultatą: naują ne 
lauktą turinį. Yra, mat, rašy
tojų, kurie, palietę niekeno 
nekultivuotą medžiagą arba iš-

Nežiūrint visko, lietuvis r a - | s k y r ę iš jos keletą sau budin-
šytojas veiklus. J is pajėgia g u tipų, s taiga-pajunta iš pasą-
daug dirbti. Jo a tsparumas i r | m o n g s pūstelėjusį šviežių min-
žmogiškoji kantrybė kelia tik įĮlų Veją. Šitos mintys ilgainiui 
nusistebėjimo. 

Fiziniu - biologiniu atžvil
giu jis yra atsirėmęs į sveikas 
savo protėvių generacijas, bren 
dusias miškų, upių ir žydro dan
gaus artumoje, o išvidinėmis 
nuotaikomis jis juste jun ta sa
vy galingai bundančią aistiškąją 
dvasią, kuriai šiuosyk skirta 
ne grandioziniai karo žygiai ir 
ne kitų tautų valdymas, o dva
siniai - kūrybiniai uždaviniai. 

Alegoriškai galime pasaky-

dijas, apie "Aušros", "Varpo", 
"Tėvynės Sargo". Basanavi
čiaus, Jablonskio, Aišbės ir dau 

Neigiami Vakarų civilizacijos 
reiškiniai, nors ir padarė mums 
tam tikros įtakos, bet sti
priau ir ž y m i a i aiškiau, 
neužtemdė mūsų sąmonės. Prie 
šingai: mūsų menininką, moks- ; paslėpti didžiausi ir neišsenka 
lininką ir kultūrininką nepaly- mi "formalistiniai" mūsų kūrė-
ginami labiau y ra paveikusios jų tur tai . 
pozityviosios Vakarų sugestijos, __ . . . . 
V-. . Nesant rašytojui pakanka-

atejusios Į mus Įvairiais ir gau- . : ., ._ J , . . v , . . 
s a i s k e l i a L mai la.ko .s dviejų Mogybnj 

tektų pasirinkti mažesnę: vei-
Dėl to tad skeptišką, plokš- k a h j g a t i d u o t į l e i d ė j a m s n e k a s 

čia bei aiauramintė kai kurių Į a n t r į m e U i Q k M 4 _ _ 5 a r n e t 

mūsų ("nebuitinių") rašytojų g m e t a i 

dvasia — su kuria jau Neprik 

sikų, tai ką bekalbėti apie D a u , t i : d a i * a i s e n i a i susprogę; nu
kauto ir Valančiaus veikalų s t u ! n a i t e r e i k * J i e m s t i k d a u & i a u 

saulės, vėjo ir gaivinančio lie
taus . 

susiformuoja į bendrą ir ryš
kesnę idėją. O jei jos aptinka 
kūrėjo asmenyje d a r kitų, ank-
stybesnių ir giminingų idėjų 
kraitį, jos susilieja su juo, išju-
dindamos jį iš inercijos; jei ne, 
jt>s rungiasi ir kryžiuojasi, virs 
damo3 kartais net didesne prob 
lema. 

Dėl to galiausiai atsitinka 
čia taip, kad jau ne §i nauja 
tema ir ne šie nauji tipai kai
t ina toliau kūrėjo vaizduotę ir 
degina jo širdį, o anas ir maiš
t ingas hiinčių turinys, kuris 
dabar veržte veržiasi būti įkū-

J, A. CONSTRITCTION CO. 
• Namai ata'omi 

pagal užsakymą 
• Industrijom 

Komerciniai 
Perstatymai 

• Mūriniai 
Cementiniai 
Medžio darbai 
Mūrininkystė 

• Pastogėse ir 
rūsiuose butai 
Nemokami apskaičiavimai 

Vykstam bet kur 

Tel. CRETE 7291 
SKyline 4-7873 

323 ExchangB St., Cretp, UI. 

40 METŲ PREKYBOJE 

SUKAKTUVIŲ PSOGA 
KAINOS ATPIGINAMOS 

^ 

lausomybės metais bir 'o daug 
kovota ir kuri nuo 194o metų 
vėl įsipilietino emigracinėje li
teratūroje yra visai kitokio r a 8 y t o j a i griebiasi vakarietiškų 
pobūdžio, negu vakarietiškoji , ' kolegų išbandyto kelio. Į savo 
nors esmėje ji gana gimininga kūrinius be atodairos jie įveda: 

I nytas gražioje ir nuostabioje 
Tikrai : mūsų rašytojui ne- , s k u j o j e formoje, 

gybės kitų smulkesnių lietuvių t rūks ta nei įkvėpimo, nei sti- j problematikos srityje prašy-
"raštininkų" raštus, kur tūno prių laukųjų išgyvenimų, nei 1 ^ p r a š o g i a i š k i a u p a l i e č į a m i : 

energijos dirbti, nei pakenčia-1 k r i k š č i o n y b e s i r komunizmo 
mo formos apvaldymo, tik j am i d e a l a į > k a t a l i k y b g 3 i r m a r k s i z 

t rūks ta naujos įvairesnės tema 
tikos, naujų idėjų, naujų teigia
mų charakterių, na, ir augštes-
nės epirtfes kultūros. Atseit, 
t rūks ta kūrybinės pažangos. 

Tematikoje, tiesa, po 1945 me 
tų atsirado nemaža naujanybių, 
visdelto, toli gražu ,dar nepa-

Vidutinio rašytojo kelias |liesta tai , kas būtina paliesti ir 
Kad kuo nors pat rauktų skai ko gyvai iš kūrėjo laukia šim-

tytoją, tūli vidutinieji mūsų tai mūsų skaitytojų. 
Kiek gi matome įdomiausių 

temų iš senųjų amerikiečių — 
lietuvių būties! Kiek panašių ir 

Vakarams. : baisius ir netikėtus atsitikimus, nepanašių temų iš naujų atei-
Vakarų literatūrinis cekaden nelauktus užmušimus, gausias vių gyvenimo!... O kur rūsti 

sas, kaip regėjome, reiškiasi savižudybes, gimdymo scenas, | t remties medžiaga iš 1945 — 
visuomeniškai civilizaciniu ir pigią aštrią erotiką, gausius sek ,1950 metų! Kur šiurpūs istori-
idėjiniai nihilistiniu būdu, o mū j sualinius nuotykius, kompozici- niai epizodai iš 1945 — 1941 
sų nebuitinis dekadensas kryp- jos tr iukus (kaip, pvz. tai atsi- metų!... 

Pirmasis 'bolševikmetis su sa 
vo keisčiausios rūšies kontras-

mo rungtynes, Dievo praradi
mo ir Dieįo atradimo keliai, 
socialinės lygybės klausimai, 
žmogiškosios būties ir gyveni
mo prasmės svarstymai ir t.t. 

Metę nereikšmingas apysakai 

(Nukepa į 4 psl.) 

REGISTRUOKITĖS DABAR R U D E N S SEMESTRUI! 
PASINAUDOKITE AUGŠTESNIO MOKSLO PROGOMIS 
PILNAI UŽTVIRTINTOJE LIBERAL ARTS KOLEGIJOJ 

SAINT JOSEPH'S COLLEGE 
CALUMET CENTER EXTENSI0N 

P R I E BI8HOP NOI.I. IIIGH SCHOOL, HAMMOND 
Psychology of Courtahip and Fundamentais of Theatre • 

^ 

Marriage 
Tntroduction to Knovvledge 
Principles of Economics 
Educational Tests and Measure-

ments 
Parliamentary Procedure 
Vocal VVorkshop 
Beginning Shorthand 

Production 
Introduction to Education 
Small Business Management 
Philosophy of Education 
Fundamentais of Speech 
Introductory Spanish 
Rhetoric and Composition 
Industrial JHygiene for Nurses Educational Psychology 

RAŠYKITE, TELEFONUOKITE ARBA MATYKITE 
REV. JAMES I. BIRKLEY, C.PP.8., DIRECTOR 

1519 Hoffman St., Hammond Tel.: Whlting 3222 

j = 
SOTUS ALKANAM FADGK! 

AID OVKK8KAS, Inc., 81JW S. Halsted St., ChleaRo 8. tv\. l).\ ft-MM 
Hendrovg Hiunt'ia rn*>to H'ur.tinlus J VokU'tiJą. ir kitus kiaStu*. Ii-
Bkyrus SSRS IMstnt.ynn'.h trunka apie 17 d.. no« siuntiniai siunčiami 
is Nuropos sandei?-;. iMltiM draudimas, Kelkal. pilno nlunt. sąramo. 

sta kol kas tik į tradiciškai as- ' tiko J. Jankaus romane "Pak 
meninius šunkelius. Užsispyrus, lydę paukščiai") , ciniškus po 
Jis būtų gana nesunkiai pagy- sakius, įvairius iškrypimus i r ' t a i s , atrodo, tebėra vis da r ne 
domas. t. t. | pilnai Ramono išsakytas. J is 

KodėJ? — Nes daugiausia jis Gabesnieji iš jų bando čia jauk ia naujų rašytojų, kurie 
priklauso nuo dviejų specifiškai net filosofuoti. Sekdami vienu panorėtų su R. parungtyniauti , 
asmeniškų reiškinių: a) nuo in- kitu labiau žinomu Vakarų au-1 Vos galais pirštų mūsų pro-
dividualinio rašytojo atsilikimo toriumi, jie taip maždaug by- zoje tepalytetas ir Nepriklau-
(snobizmo), žiaunai griaunan- loja: jsomybes laikotarpis su savo 
čio augštesnius jo asmenybės , Tik per nusikaltimą ir žmog- šviesiu idealizmu bei laimeji-
polekius ir b) nuo stipriai jį žudystę nūnai tegalima kiek gi-

MER-VAL SCHOOL OF DANCING 
ŠOKIŲ MOKYKLA 

8 savaičių kursai prasideda 
Rugpiūčio 23-čią dieną 

Skyriai pradedantiems, vidutiniai pramo
kusiems ir gerai išsilavinusiems moki
niams. 

Telefonai Majestic 634 arba 
Majestic 3431Y-1 

112 \VASHINGTON STREET 
VVaukegan, Illinois 

ATIDARĄ IKI GRUODŽIO MRN 

1 DIENOS AHLKNIUS CABINS 

$27.60 sav. pa8 Basa Lake, Indiana: 
tolletai, bėgantis vtnduo Ir t. t. Ra
šykite: Box 383-A. Knox, Indiana 
arba Saukite: Monterey 287 2 pas 
"VVinnemae, Indiana. 

Geriausi namams baldai, televi
zijos aparatai, elektriniai šaldytu
vai, skalbimo mašinos, siuvamos 
mašinos, pečiai. Deimantai, laikro
dėliai, jewelyrai. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 0-7237 
Chicago 8, Illinois 

Atidarą pirmadienio ir ketvirta
dienio vakarais iki 9:30 vai. 

Budriko leidžiama radijo valanda 
Ii WHPC 1450 kll. radlo stoties ket
virtadienio vakarais nuo 6 lkl 7 vai 
vak. su orkestru Ir dainininkais. 

• • 

klaidinančios krit ikos (nuo 
draugiškų — šlovinančių recen 

liau sukrėst i žmogiškąją būtį 
(išreikštą mūsų kūrinių veike-

zijų ir nuo piktavalių, asmenis- juose) . Tik per puolimą ir nuo-
kais arba ideologiniais išskaičia dėmę — per aštriausius vidl* 
vimais pagrįstų, suniekinimų). jnius kontras tus -^- galima pri

vesti ją prie tyrojo jos atgimi
mo: prie būsenos, iš kurios ji 
pamatytų nuostabesnes, pra-

vatos angas. 
Daug tiesos. Tiesa, kad anie 

Dekadentiniai ženklai "nebuiti-
neje" mūsų prozoje 

Minėtus dekadentinius mūsų 
prozos reiškinius galima su
vesti j šiuos 5-kis fak tus : 

1) Nuo pat 1945 metų ribos 
kasmet išeina s tambokas skai- j visi augščiau minėti "gyveni-
čius prozos kūrinių, bet, išsky- j miškieji objekt i" nėra rašytojo 
rus menkutes išimtis, jie visi išgalvoti. Lygiai tiesa, kad ra-
yra gana mažos vertes (matuo- šytojas turi teisę vaizduoti kas 
jant , žinoma, juos ne reliatyvi- yra po saule ir kas .virš saules, 
niu ir sąlygotu, o objektyviniu Tačiau, iš kitos puses, lygiai 
ir "istoriniu" m a t u ) . Li^i šiai ne mažiau t ikra, kad, norėda-
vasarai per eilę metų "nebuitį- ; mas šitą gyvenimišką t ikrovę 

mais, su partijomis ir korupci
jomis, su džiaugsmais ir liūde
siais. Laukia kūrėjų ir 1864 
— 1918 metai, pilni ryžtumo, 
valios, jėgos, skausmo, ašarų 
brutalumo ir netikėtų prošvais
čių. 
Istorinės temos irgi per maža pa 

judintos. I r jos lygiai laukia 
skaidrintas ir dešimteriopai pra dabartinių mūsų rašytojų 
smingesnes naujosios savo gy- plunksnos. Argi ne keista būtų, 

jei B. Sruoga liktų paskutiniu 
mūsų rašytoju, lietusiu istori
nius Lietuvos faktus?. . . 

Aure, susidomėjimas nauja 
tematika kar ta is atneša ir ga-

• TELEVIZIJA • RADTO • SAL-
i DYTUVAI • SKALBIAMOS MA

SINOS • L r a i N r o v A i * ( I R O N -
l 

KHS • PLOKftTELKS (KECORDS) » 
• NAMO REIKMENYS IR T.T. • 

WE1SS APPUANCE I 
PILNAI TELEVIZIJOS IR i : \ m n 

AW UINAVIMA8 
4057 South Archer Avenue 

IVI. YArds 7-8666, Chicago 32, III. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS 
RADIJO 

IR 

APARATŲ TAISYMAS 
Sftilnlngas Ir garantuotas darbą* 
Aparatui nemokamai paimami Ir 

pristatomi j namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v, 
Aefttadlenlals: 8 v. ryto—10 v. vak. 

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRU Ir SKAULŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai s6<18tl ir naktimis mlo 
goti, nes JŲ užsisenejuaios žaizdos 
nleiti ir skauda. Kad pagalinti tą 
niožCjlma ir skaudėjimą senų at 
virų ir skaudančių žaizdų, uždfikite 
DEGULO Ointment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jj taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina niežė
jimą ligos, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina porftejimą ligos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyšimą tarp 
pirščių. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiustančlos ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų išviršinių 
odos ligų. LEGULO , , v 

Ointment suteiks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, porštamų 1 r 
niežlnčlų kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 7f> et., 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chicago 
Ir apylinkėse Ir Mll-
waukee, a r b a a t 
siųskite money orde
ri i 

LEGULO, Department D 

Siuntinys Nr. ?. — $fi 20 
4 iv. rūkytų l&'.inlų 
1 3v. ktaul**.'*; taukų 
0 «rv mnrgaiino 
' „v kiaulienos rnSso« 

Siuntinys Nr 12 — $A.10 
MV. rūkytų lašinių 

2 sv. kiaulinių taukų 
i s v. degintos ''avos 
1 sv ka kavos 
i sv. še kolado 
2 sv. cukrau** 

'Siuntinys Nr. 19 — $9.»5 
4 sv. rOkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. d«glntos kavo^ 
i sv. kakavos 
i sv. šokolado 
K% s v cukraus 
2 gabalai tualetinio UUUIIA 

Siuntinys Nr. «-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 s- . b. kviet. miltų $2.60 
9 sv gryn. kiaul taukų $6.26 

^ 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų mat racus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

P i r m a d. i r K e t v i r t a d . a t d a r a ik i 9 :30 v a l v v a k a r o 

Southwest Furniture Company 
6200 South Western Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos Išmokėjimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Įstaigos 

S ^ 

# '%, 

neje" mūsų prozoje tesulaukta 
vos tik... dviejų a r trijų šiek tiek 

labiau pažymėtinų ir vidutiny
bę prašokusių knygų: "Dulkes 
raudonajame saulėlydy", "Gin
tariniai va r t a i " (legendos) ir 
"Namai an t smėlio". Tuo ta rpu 
l i teratūrines lietuvių tau tos t r a 
dicijos, iš kurių net dabar ga
lima kai ko pasimokyti, siekia 
beveik visą šimtą metų atgal 
(Valančiaus la ikus) . 

2) Įsigalėjusios publicistines 
aktualijos, kurios pačiam kūrė
jui a t rodo kaip gyvos, nuošir
džios ir degančios idėjos. 

3) Stoka gilesnes problema
tikos, kurios išprusęs lietuvis 
skai tytojas veltui jieško groži
nėj mūsų prozoje. 

4) Stoka ryškesnių charak
terių. O jų nesukuriama del to, 
kad rašytojas , būdamas mažės 
nes dvasines erudicijos ir, be 
to, kritikų jšneketas apie pui
kiausius savo darbų rezultatus, 
neišsiugdęs savyje gilesnių ir 

paversti menine tikrove, rašy
tojas privalo peršviesti ją giles 
niu savo sielos turiniu, idant ji 
rastų kūrinyje deramą vietą ir 
prasmingą subordinaciją. Pasi
rodydama kūrinyje "ad hoc", 
kaip žalia neišnešiota medžia
ga, visi anie "gyvenimiškieji 
fakta i" meniniu požiūriu lieka 
tik tuščiu balastu, o moraliniu, 
(specifiniu) požiūriu — kenks 
mingu nuodu. 

An t r a s dalykas : Juo anie 
"realios t ikrovės objektai" sa
vo prigimtimi y ra žemesni, tuo 
labiau jie reikalauja iš kūrėjo 
augštesnės menines kultūros ir 
didesnio kūrybinio apdairumo. 
Del to, toli gražu ,ne kiekvie
nam jie duodasi lengvai panau
dojami. 

Trečias dalykas : Tuo atveju, 
kai rašytojas anuos visus "rea
lios t ikrovės objektus" ypačiai 
sut iršt ina viename kūrinyje, 
j is daugiau a r mažiau falsifi
kuoja patį gyvenimą. (Taip, 

M. RIMKUS, 4ll» So. Francteco, (5618 \V. Eddy St., Chicago 84, I1L 
Telef. YA 7-iOM MUlberry 5-8694 

MAISTO KRAUTUVE 
Midwest Store 

JONAS IR STELLA SANVANMI, Savininkai 

PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ VAL
GIŲ. LIETUVIŠKI SŪRIAI. NE
SŪDYTAS SVIESTAS, KUMPIAI. 
DEŠROS IR KITI MAISTO PRO
DUKTAI. 

BORDEN'S PIENO PRODUKTAI 

KRAUTUVĖ ATDARA KASDIEN NUO 7:00 v. ryto iki 10:00 v.v. 
SEKMADIENIAIS ATDARA M T O 7:00 v. ryto Iki 10:00 vnl. vak. 

2515 West 69th Str. REpublic 7-9259 

^ sf 

MUTUAL FEDERAL S A M G S 
REKORDAS... 

* įs te ig ta Chicagoje 1905 metais. 
* Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus , 

ekonomines depresijas, panikas, ir krizes, ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą 
doler|. 

* Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo 
* Par t rauks im jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 

savo banko knygutę. 
• 

Netaikykite — pradekite taupyt i šiandien! 

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. 
po plotu. Ketvirtadieniais nuo !M»»s vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma, 

AND 1 0 A N ASSOCIATION-
2202 W. drmak Rd. • Chicago 8, UI 
JOHN J. KAZANAUSKA^ frt i . • UW VI rgfak 7J747 

Didelis Išpardavimas 
Gavome didelį kiekį naujų rudeninių 
rūbų ir baltinių, ii parduodame suma
žintomis kainomis. 

Taipgi turime visokį pasirinkimą reikalingų 
dalykų: vyrams, moterims ir vaikams, 

KVIEČIAME ATSILANKYTI — BOSITE 
PATENKINTI MOŠŲ KAINOMIS IR 

PATARNAVIMU 
L i e t u v i ų k r a u t u v e 

JOSEPH'S DRY GOODS STORE 
3218 South Halsted Street Chicago 8, Illinois 

iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiit»<iiiisiikiiiiiiii}juiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiii^imiiiiiiiiimiiiiii< 
I I K T II V I A K A l S T * I O A 

OF YOUR 
SAV1NGS 

* " • ' * * • ' " ' \tvM^m 

B.R.PIETKIEWICZ NEI 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, OUICAGO, I L U N O I S šeštadienis, rugsėjo 27, 1952 

Mūsų romano 
padėtis 

(Atkelta iš 3 psl.) 

tes, visą šitą suminėtą ir ne-
suminetą tematinę medžiagą 
mūsų rašytojai gaištų išsakyti 
pagal savo skonį pasirinktame 
romano t ipe: psichologiniame 
romane, epochiniame romane, 
buitiniame romane, idėjiniai 
problematiniame romane ir 1.1. 

Žodis apie intrigą 

jus, sakykite, kiek anų beliks?] -Laboratorijos asistentai 
Antra vertus, jie kuria savo 
grafomaniją dar ir dėl to, kad 
nusižiūrėję į tikrąjį rašytoją -
"grafomaną", kuriam kritika 
y ra paprastai gana visuomet 
atlaidi. 

Nesusipratimui išvengti, čia 
dar kartą primename, kad ra
šytoju - "grafomanu" mes lai
kome ne tą, kuriam atsitiktinai 
pasirašė viena bloga knyga 
(pv. Vienuoliui - Žukauskui 
"Ministeris"), bet kuris iš eiles 

/ / 

išleidęs bent tr is menkaverčius 
Senesniajai lietuvių litera- jj veikalus, 

turai , augusiai rusų l i teratūros 
šešėlyje, ypač t rūko vieno da
lyko — geros intrigos. Sis fak
t a s ilgainiui liko mums sta
čiai fatališkas, nes jis... įsipi-
lietino. įpra tę gimnazijos suole 
gėrėtis statiniais mūsų klasikų 
vaizdais, o raš to darbuose na
grinėti Vaduvų krašto gamtą, 
'būsimieji mūsų rašytojai šią 

Greit rašantieji rašytojai 

Kita vieša yda, kuri pastebi
ma ir skaitytojų, ir jaunųjų ra
šytojų tarpe, y ra klaidinga nuo 
mone apie greit rašantį rašy
toją. Manoma čia ta ip : juo ra
šytojas rašo greičiau ir leng
viau, tuo jis esąs talentinges
nis. Ir priešingai: juo jis rašo 

' 'beintriginę , ' ydą veikiai pasi- i l g i a u i r s u n k i a U ) t u o pasirodo 
savilio. J i virto tradicija ir do 
rybe; ryškūs jos pėdsakai sie
kia ir mūsų dienas. 

Nuo šios "dorybes" laisvas 
y r a tik J. J ankus ir da r keli 
autoriai. Kitiems tenka dėti pa
stangų ją greičiau ats ikratyt i . 

Žinoma, prozos knyga gali 

beesąs įžymesnis "plunksna-
graužis". Karta is — ar ne kei
s t a ? — šiai sugestijai . pasiduo
da net seni l i teratūros vilkai, 
mėgindami skubiai ir daug r a 
šyti. 

Deja! Šis tvirtinimas, nežių-

Laboratorijos asistentai yra 
per dvejus metus paruošiami ir 
tuojau gauna vietas. Insti tute 
of Applied Arta and Sciences 
(New Yorko valst. universiteto 
padalinys) ir jo skyriuose Can 
tone, Farrmingdale, Bingham-
tone, Buffalo ir White Plains. 
Taip pat ir visuose didesniuose 
miestuose prie universitetų ar
ba techniškų institutų, pvz. 
Franklin Insti tute Bostone, 
Roehestery (N. Y.) Institu
te of Technology ir k. 

Naujas astronomas 
Naujuoju Vatikano obser

vatorijos direktoriumi parink
tas Danielius O'Connell, S. J.> 
56 m. amžiaus; jo tėvas — ai
ris, motina — anglė. Mokslus 
baigęs Dubline, y ra britų kara
liškosios astronomų draugijos 
narys. Eilę metų j is buvo obser
vatorijos direktorius Austral i
joje. Karo metu bendradarbiavo 
su JAV vyriausybe talkindamas 
nusta ty t i žemės drebėjimų vie
tas , v 

^ 

Pripildykite jūsų šaldytuvą-freezer rudeniui ir žiemai dabar! 
BENZING FROZEN FOODS & ICE CREAM 

Atdara šiokiadieniais 9 v. r. iki 11 v. v.—sekm. 11 v.r. iki 11 v.v. 
> DETALIOS IR URMO KAINOS 

Rinktine Mėsa — 2uvis — Paukštiena — Vaisiai — Daržovės 
— Kepsniai — Rankom pakuoti ledai — Pieno produktai. — 

12401 S. WESTERN AVE. — BLUE ISLAN, ILLINOIS 
BLUE ISLAND 3880 

F. F. Stofferahn, Proprietor 
Mes pristatome. Daug vietos automobiliams. 

J-

KELIAS Į "LIETUVIŲ TEATRĄ" 
Kaip vieSomls susisiekimo priemonėmis jį pasiekti 

LJ STATE 

rf 

ti įdomi ir kitais savo daly- rint mažų išimčių, perdėm klai 
is : šauniu išdailintu sti l iumi, ' dingas. J j reik išversti ka ip t i ! 

būti 
k l i s . o»u. 
gUia psichologija, trapiu ir pa - ; a tbulai : gabieji a u t ^ i a i 
pras tu pasakojimu, taikliu są- Ugai ir sunkiai, ne- j»* 
moju, švelniu humoru, skonin- j ielko 
ga ironija... Visdelto dažniau
siai ji patraukia skaitytoją tik 

k 
rašo 

uoliai 
išsireiškimų, 

ir nuolat nepatenkinti esa
mais darbo rezultatais. Yra 

•— i • | I • • * » 

flllllllllllllllllllllllllftlllll !HIII!!!llllliUV 

DIRBTUVĖJE PERDIRBTI 

MOTORAI 
PILNAI ĮTAISOMI 

^ 

. 

jdomia fabula ir sumaniai p i - , daug tiesos Thomas Mann para 
narna intriga. Epe kiekvienas \ doksc: "Tikras rašytojas yra 
j .eško epo. Sumaniai išnaudo-1 tas , kuriam rašymas vyksta 
cami šį epinį elementą < intri- j sunkiai". 
^ą) savo tikslams, kriminali- Ką mes norime šiuo tvirtini
mai romanai dažnai laimi tuk - , n u pasakyt i? Norime pasakyti , 
ftančius skaitytojų. 

Grafomanijos pavojai 

•—• 

PERKRAUSTMJ BAIDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMKSNU, 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYP IMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvrell Street 

CH1CAGO 29, ILL. 
Tel. WAIbrook 5-9209 

kad jaunieji mūsų kūrėjai n > 
pasikliautų tik įkvėpimu ir sa
vo veikalus leidėjams per grei-

Apie grafomaniją kalbos ne- tai neatiduotų, 
nuti lsta. Laikas nuo laiko ši te-', žinomojo ir talentingo auto-
ma tolydžio užmenama ir pla-j rfftll j . J ankaus kūrinys ' T a 
čiau panagrinėjama. , k l y d ę paukščiai", atrodo, irgi 

O pagrindo šiems visiems už- n e v i g a i l a i s v a g n u o š k ) S n u o d s . 
minimams. pasakysime, yra ne- m^ Jv - g r e i č i a u s i a b u v 0 

maža. Prozos kūrinių kiekybė į d šiai s k u b u m o suges-
juk aiškiai ir nepalyginamai pra»*\ . 
šoka jų kokybę. Net seni ir pri- l i J a i -
ty rę autoriai prirašo visokių nie T i e k š i u o s y k a* ) i e r o J f ^ 
kų, nerodvdami jokio noro pro- | rašytojus apskritai . "Paklydu-
gresuoti arba blogiausiu a t v e - , s ^ Paukščių" įvertinimą pasi
ju... tylėti, šių eilučių autor iaus! stengsime padaryt i sekančiame 
suprat imu, ne kur kitur, o t ik Į "Li te ra tūros" pi 
šičia turėtų būti svarbiausias 
mūsų kritikų ta ikinys: pirmiau
sia st ipriau pakratyt i tikrųjų ra 
šytojų prastuosius raš tus , palei
džiant jų adresu aštresnių fra
zių, o tik po to kabinti ..nesiliau
jančius" rašyti autor ius tr de
biutantus. 

Nes ne tas grafomanas, kuris 
ieškodamas savo pašaukimo ar 
bandydamas savo laimę išleidžia 
vieną ar kitą knygą, o tas , kuris 
žinodamas visas kūrybos paslap
t is ir būdamas t ikruoju rašyto
ju, gamina knygą po knygos, nė 
trupučio ne geresnę už anksty-
besniąją. 

An-.t teisingom tlr. J. Gir-j 
niaus pastabos, "Jebiutavimas, 
nors ir silpnas, yra no ' tiek 
grafomanijos, kiek rašytojo 
laimes bandymo dalykas". 92-
t:tt daug pavojin^e nJ v . - pri-
tyriT.Ui •. pasižymejir " auto
rių grafomanija. ,4Ne reti a 've
jai kad kfirybinj liepsna (ne-
l :.»jnv. {\(Ą savo siipp įmo, da i 
na'- k: 'p ti ' : dėl ne'; 'ranto -n-
tensyvumo) greit ii ifidega. K -
rėjas miržta, nor„ pilietiškai jis 
dar ilgai gyventų. Ir jeigu tik 
jis pats nepastiVi šios ravo, 
kaip kūrėjo, mirties ir toliau 
senu [."įpročiu rašo kui:> rašęs, 
jis nejučiomis vhs ta grafoma
nu" (J. Girnius, "Literatūros-
kritinio vertinimo klausmiu", 
"Aio*ai'\ 1947 m.. Nr. 4) . Ar 
tai ne tiesa? 

Žinoma, labiausiai pavojingi 
grafomanai iš profesijos. Bet... 
a r jų labai daug mūsuose 

Jžsisakykite baldus 
tiesiai iš lietuvių dirbtuve* 

t'aa m via galite nusipirkti įvairių rfl 
<»lų baldus. . iam\ relkmonl*: šaltis 
«>lu baldus, namų ivIknuuilH* «»all§i»< 
•>oMiH. niloganiŲjį] •» t̂u» tr kltun b"' 
iua. 

* K 0 1 I E R A V E N I J E 
r D I i M T U R E C O . 

Su v. JUOZAS KAZUtCAllia 
4! 40 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-3511! 
i'Me.* jHlgydaml baldus patikrinkite 
na* mus, gal jums bus ekonomiškiau 
ižmaakytl ttealai ls mūsų dirbtuves. 
Jei oaueidaujato. galfialmo duoti Ir 
k r*><i Itan. 
lh». :;mill ̂ IIIIUIlMSIHIltlIlItlIIIIIIIIIUI1 

FLVMOUTH 1937—1950 $ 1 6 9 . 9 8 
CHEVROLET 1937—1950 $ 1 5 5 ! 4 8 
DODOE 1937—1950 $ 1 8 2 . 4 8 
CHRYSLER, 1937—1950 $ 1 9 8 . 0 8 
FORD V-8—85 1935—1948 $ 1 6 2 . 5 0 
FORD & MERCURY 1939—1948 $ 1 7 1 . 0 0 

TAIP PAT 

PONTIAC — OLDSMOBILE — KAISER — FRAZER 

U2 ŽEMIAUSIAS KAINAS 

JOKIO ĮMOKEJIMO 
IKI U MĖNESIŲ IsSIMOKKTI 

Visi motorai pilnai garantuoti 
90-čiai dienų arba 4000 mylių 

. 

SLIM'S AUTO REPAIR 
3046 ELSTON AVENUE 
Šaukite JUniper 8-9896 

Valandbi : Kasdien nuo 7 vai. ry to iki 7 vai. vakaro. 
' šeštadieniais iki 6 vai. . 

ATVEŽAME I 2 ARBA 4 DIENAS 
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Į-A*e P A g < Al^ t . 

l U U N o i s C 6 N T M U 
EL6CTIMC TRAINS 

CO-<-
^ *1 

• 
Į Lietuvių Teatro vaidinimus "Naujieji žmones" (rugsėjo 

27 ir 28 d.), važiuojant Halsted ar State gatvėmis iš šiaurės ar 
iš pietų, reikia privažiuoti South, 59-tą gatvę. Cia perlipti į auto
busą 59/61 St. ir važiuoti j rytus 14 blokų (iki Dorchester Ave.). 
Išlipus, eiti šia gatve Šiaurės linkme du blokus — iki 59-tos gat
vės. INTERNATIONAL HOUSE yra šiaurės rytiniame 59-tos ir 
Dorchester gatvių kampe '— įeinama iš Dorchester catvės. 

Važiuojant Cottage Grove Ave., persėdimas yra ties 61-ma gat. 
Iš šiaurės rytų ar pietų rytų miesto dalies galima privažiuoti 

traukiniu Illinois Central iki 59-tos gatvės stoties, nuo kurios tik 
vienas blokas į vakarus iki International House. 

Taip pat važiuojama iš vakarų ir autobusu 51/55 St. Jis iki 
Dorchester Ave. atveža 55-aja gatve, nuo kurios reikia eiti j pie
tus iki 59-todos. 

rfr 

# 
• • " » • " 

— — —- — 

•• i • m 

i i • i i 

HI-WAY RECREATION 
Atdura penktadieniniu vakarę fiiam sozonut 
UOVVUNCi ATI)AHAS VISA SAVAITOA1J 

"LoąffUCB*™ pniHid^da nntradivn) 
Motonj "lCftguęa" dabar organizuojasi 

poplotintam "bo\vllnK" 

.NoiMuvost l l \ Y Y . , ~ l'aliiliiic. III.— I'nlittiiic «70 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

Kiliams, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 

= ^ 

ttl ia l!) Pagal J ūsu Užsakymą 

ROOSEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. S E 3-4711 

\ 

Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atdara sekmadieniais nup )i iki 4.30 vai. popiet. 

^ 

i)raiijįo prenumerata - visuomet puiki dovana. 
STATYBAI IR N AM V 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIV Rl'*!V 
M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBERCO. 

STASYS LITVVINAS. Prcz. 
3039 So. HAUSTED ST. 

Tel. VIotory 2- \IVI 
AI'KAtNAVIMA U< Pl iKKlŲ IMU 

8T A TYMA T i: i K i A M i: 
NEMOKAMAI 

KASTINP. ATIDARYTA kasdien U»J. 
S vai. ty to Iki « vai. vakaro ii 
šeštadieniais iki .< \.il vakaro 

• - n - — - • 

B i II • . • 

P r i e š - A d ve u t i n i s 
* » « * 

••K l i S U ! S 0 S 
KAUKĖMIS 

yra?. . . Jei atmesime "grafoma
nus" debiutantus ir "grafo-
mu:uc>' — tikruosius ra^- to-

Dįcnraliio ^Draugo" Naujų Masiniu 
Fondui Paremti. 

| M I D W H S T B A L L R O O M 
% Ir12DWEST HOTEL 
I (SiamSin Boutevard u Madison Sfreei) 
1 I I Lapkričio 3 L \{M \\i - 8:30 vai. vak. | 

ii 

Spaudos vu Įsu .s. . kaukes... meniški kostiumai... ver
tingi pryzai... graži Jurgiu Akelio orkestro muzika... žy
mūs šeimininkai viešpataus... skanios vnišes... žymūs sve
čiai... tokia bus programa šiame prieš-adventiniame ba
liuje lupkr. 20 d., 1952 m., kai dienraščio Draugo admi-

1 msti'aeija pradės yukelti fondą pirkimui naujų spaustu
vės mašinų, kad- patobulinus spausdinime laikraščio. 
Rezervuokite tą dieną Spaudos Baliui. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

Thursduy 

Oct.2 
9 o. m.mm B p . fif• 

FrMay 

9 a.m.mm8 p.m. 

* 
Saturday 

S 

i 
f: Ą 

9 o.^i.-4 p.m. 

mr$ 

vs 

U 

liVERYTHING'S up-to-date at Public 
Savings. Completely streamlined. Ultra-
modern in everj^ detail. A complcic rc-
building job ihat puts Public Savings out 
on top in thc savings and loan fteld. And 
to celebratc our Giand Opcning, wc're 
going to hold . . . 

OPEN HOUSE 
Everybody's invited. The wholc fatnily. 

Wc want everybody to come in and sec 
our bcautiful new home. And wc want 
cvery saver whb opens a savings account 
of. $25 or morc or adds that amount to 
a present account to receive a handsome 
gi ft as a remembrance of thc big cclcbrat ion. 

* 

UmmBmBumBmMa 
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; ^ ^ r> 

BIDRIK PREKYBOS 
40 METŲ SUKAKTIES 

PROGA 
laikrodėlių Lsna įdavimas SUIHII|M> pu
sę Ir ketvirtadali kainos pigiau, kaip 
\Yholesate. 

ABITAS TCKSTANGIV DOldUIlV 
VI.KTfcS i \ i k i ; uir.i.ii. 

importuota tiesiog iš Šveicarijos, Vo
kietijos, l'rancfldjos, Belgijos, Itali
jos, Amerikos. 

Atsilankykite ir patys įsitikinkite, 
kad BUDRI KAS parduoda urmo kai
nomis be Jokių taksi;, Stal darbinis 
kišeninis laikrodėlis, $3.50 vertCs, 
dabar už $1.05 
$8.60 iki $12.50 vertfis rankiniai 

laikrodėliai su odlno ar me
taline apyranke, parduodama 
už $4.05 

121.00 vertes rankinis gold fil-
led 7 akmenėl ių laikrodėlis 
už $12.05 

$32.00 vertes gražios išvaizdos 
rankinis 17 akmenėl ių gold 
filled laikrodėlis, už* $10.05 

$99.50 vertes geltono 14 karatų 
aukso rankinis* laikrodėlis, 17 
akinenClių. tik už $34.05 

$65.50 vertfis rankinis Photo 
Watch, t 7 ak m. gold filled la
bai puošnios išvaizdos, tik 
už $33.75 

$71.50 vertes l 'hoto "VVatch, gel
tono aukso su turtingais balto 
aukso ornamentais, 17 akm. 
parduodamas specialiai . • . $35.75 

$33.75 vertes rankinis, geltono 
aukso, tik už $24.05 

$29.75 vertes, 15 akmenėlių, par
duodamas už $21.50 

$71.50 vertes VVittnaucr, geltono 
aukso, 17 akmenėlių, už . . $ 4 4 . 0 5 

$135.00 vertes, papuoštas trimis 
deimantais, už $50.50 

$175.000 vertes rankinis Bulovą. 
21 akmenėliais, geltono 14 
karatų aukso, papuoštas 7 dei
mantais, parduodamas už $05.00 

$195.oo vertCs laikrodėlis 14 ka 

Spaudos 500 metu jubilejus 
DR. A. JUŠKA, Chicago, 111. 

Pasaulio akys šiais metais y-
ra nukreiptos į Mainzo miestą, 
Vokietijoje. Jis stovi dviejų u-
pių, Rheino ir Main, sankryžo
je. Vokietijos patriotizmo cen
tras, jos tikrasis simbolis, jau 
Niebelungų giesmėje apdainuo
tas, šimtais legendų bei padavi
mų pridengtas, yra gražusis 
Rheinas, prasidedąs Šveicarijos 
kalnuose, užsibaigiąs gi Šiaurės 
jūroje. Senas Mainz miestas, 
šeštam amžiuje jau buvo ap
krikštytas, aštuntame amžiuje 
šventas Bonifacas ten įsteigė ar
kivyskupiją, ilgus metus čia gy
veno visos Vokietijos primatas 
arkivyskupas, šiandie gi iš 158,-

Kompanijos tikslas, anų die
nų akimis žiūrint, buvo nepasie
kiamas. Idealistai ne tik sva
jojo, bet ir tvirtai tikėjo, kad 
jie turi surasti tikrą spausdini 
mo mašiną ir tuo atsileisti pa
saulio istorijoje naują puslapį. 
Jie dirbo daug ir ilgai. Andrie
jus Dritzejn'as mirė, kiti du 
kompanionai, matyti, pavargo, 
o gal net visai to sumanymo at
sisakė; anų ląįfcų (Jpįcumentąį 
apie juos tyli. Likosi vienas J. 
Gutenberg'as. Gerai, kad išradė
jas surado naują prietelių Jono 
Fust'o asmenyje, kuris jį fi
nansavo. Didelė kantrybė ir 
milžiniškas darbas privedė jį 

971 jo gyventojų % sudaro ka- prie nuostabių laimėjimų. M&-
talikai. 

Spaudos išradėjas 
Šiame mieste 1398 metais ir 

yra gimęs garsusis spaudos iš
radėjas Jonas Gutenbergas. Jo 
tėvas buvo Mainzo nyesto mo
kesčių rinkėjas, motina gi buvo 
kilusi iš turtingos ir senos šei
mos. Jos atminimą Jonas pa
gerbdamas pasisavino motinos 
pirmykštę pavardę. Trūksta 
mums tolimesnių Gutenberg'o 

mis deimantais, UŽ $00.00 biografijos žinių. Išradėjas ne
paliko net jokio autentiško por
treto, jo paveikslai, kurie ran
dami medaliuose, statulose, yra 
paskirų menininkų plačios vaiz
duotės kūriniai. Gyvenimo pa
baigoje jis gavo pensiją iš 
Mainzo arkivyskupo, ja tesinau
dojo tik kelerius metus. Guten-

$195.00 vertės geltono 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis su 
4 stambiam deimantais, 
tik už $©9.0O 

$ L1 U 5.00 vertas, rankinis 14 ka
ratų geltono aukso. 21 akme
nėlis su trimis puošniais dei
mantais tik $1 i2.25 

$195.00 vertes balto 14 karatų 
aukso. 21 akmenėlių Bulovą, 
papuoštas 3 ak^ veriančiais 
deimantais, kainuoja dabar 
tik $00.05 

$225.00 vertes balto 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis, 17 
akm. su 4 dideliais Ir 8 ma
žesniais deimantais, už . . $150.50 

$295.00 vertPs rankinis, geltono 
14 kar. aukso. 17 akmenėlių, 
apsodintas turtingais 3 pail
gais ir & apvaliais deiman
tais, dabar tik už $175.00 

$350.00 vertės langines . balto 
14 karatų aukso, 17 akmenė
lių rankinis laikrodėlis, apvai
nikuotas 12 spindinčių dei
mantu, tik už $105.00 

MOTKR1AKI LAIKKOl>£ldAI: 

$49/60 vertas rankinis " Sftlt6trt> ' 
aukso. 21 akmenėlių už . . $30.05 

tr>7.f>o geltonas. puošnus. pa
puoštas aštuoniais deimančiu
kais. 17 akmenų, tik UŽ . . $45.05 

$116.00 vertfis moteriškas ranki
nis laikrodėlis. 19 akmenėlių. 
geltono aukso, papuoštas 4 
baltam aukse įsodintais dei
mantais, UŽ $75.00 

$150.00 vertes rankinis Chalet 
raudono aukso 14 karatų lalk-

x rodeils. 17 akmen. su auksi
ne apyranke, papuoštas 4 rugl-
nais ir 4 deimantais. ,tik už $85.00 

$174.95 vertCs. raudono 14 ka
ratų balto aukso, su 16 dei
mantų šonuose ir 4 dideliais 
ir mažais deimantais galuose. 
u ž $140.05 

$2S0.oo Moline šveicariškas ran
kinis laikrodėlis. 14 karatų 
geltono aukso, papuoStas 8 ru
lonais ir 4 deimantais, už $125.00 

$325.00 rankinis 14 karatų gel
tono aukso. 17 akmenėlių, iš
puoštas 6 grupėmis rubinų po 
n-is Ir po du deimantu. VIHO 
I : deimantų, puofinus ir no 
(ik naudingas. bet ii žavin
gas, dabar tik už $109.05 
\ įsi laikrodėliai nureKuliuoti su 

Timlng-Kleetronic maSlna. patyru-
HIO ir sąžiningo laikrodininko pfM-
žiūroj. Pasirinktinas vCllausiu madų 
Itulova. I ix«". Hemus. I ongtn H-
YYItinaucr laikrodėliu. 8 8 $ nuolai
dos ant deimantinių I I k a i a t j auk
so /ledų, taip pat ant / ledų spnl*otų 
akmenėl ių akutėmis. 

srMAŽINTOS KAINOS: 

Parker. \Vuteimao. Shaeffer. Kvct-
sharp ir kitų pluksnų 

Taip pat sumažintos kainos sidab
ro ir aukso papuošalams. Viskas pil
nai garantuojama. Jei pirkia preke 
nepatinka, grąžiname pinigus per 7 
dienas. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
3241 South Halsled St. 

CHICAGO 8, 1LL. 
Tel. VIctory 2-9542 

K i a u t i n ė atdara r innadienio ir 
ketvirtadienio v n ' a i a i s iki 9:30 I' M. 
S', kmadleniala u->.daryla. 

Budrlko Kadi > Valandų is \VHI«V 
145(1 kll. iv.lio stoties ketvlrtadi'-nlo 
vakarais nuo 6 iki 7 vai. vakare. 
Su orkestru ir dainininkais. 

noma, kad pati pirjnojį knyga, 
išvyduąi saules šviesa, ii nau
josios J. Gutenberg'o spaustu
vės, yra jau 1451 metų, balan
džio mėn. 12 cįįenos data jjažy 
mėta. Ji vadinosi: "Popeiiaus 
Nikalojaus V atlaidų laiškas". 

Pirmas spausdintas Šv. Raštas • 

Tikslią išleidimo datą lotyniš
ko švento Rašto, kurį J. Guten
berg'as atspausdino, nustatyti 
neįmanoma, čia lengvai gali su
sidaryti dvejų, trejų metų klai
da, tačiau visų yra priimta, kad 
š is milžiniškas darbas jau buvo 
užbaigtas prieš 1456 metus. 

Gutenbergo Biblijos pirmoji 
laida susidėjo tik iš 2Q0 egzem
pliorių. Ji turi 1282 puslapius, 
kiekvienas puslapis yra padaliji 

Kuri pirmoji 
Istorijoj susirado ir paskirų 

asmenų ir tautų, kurie ir gu
rios pretenduoja į spaudos išra
dėjo titulą. Tos garbės siekia 
šios valstybės - Olandija, Pran
cūzija, Italija ir Vokietija. Tū
las istorikas tam tikslui yra .jr 
šį ketureilį sudaręs: 

"Olandija turi knygas, neturi 
gi dokumentų, 

Prancūzija turi dokumentus, 
neturi gi knygų, 

Italija neturi nė dokumentų 
nė knygų, 

Vokietija turi ir knygas ir 
dokumentus". 

Sovietų Rusija daugelį išradi
mų savinasi, tačiau negirdėti, 
kad ji skelbtųsi beesanti spau
dos išradėja, gal ir įaį .pajjiai 
būtų nepatogu. Jufc pirmosios 
spauscįintos knygos buvo religi
nio turjnio. Tarp pa^ty vojęįeeių 
mokslininkų nėra pilno sutari
mo. Kai kurie įrodinėja, kad pir
mosios Biblijos spausdintos lai

dos teisės priklauso ne J. Gu-
tenberg'ui, o jo vienamžiui Pet
rui Schoefferiui, bet jų argumen 
tai silpnoki, nepakankami. 

Jubilejus 
Jungtinės Amerikos Valsty

bės tam didžiam jubilėjui pami-
minėti yra sudariusios iš visuo
menės, įvairių tikybų atstovų 
komitetą šventei ruošti. Kon
greso biblioteka Washington, 
D. C., surengė seniausių švento 
Rašto egzempliorių, kurių net 
iki 2,000 priskaitoma, parodą. 
Šio krašto Pašto Valdyba išlei
do šiam įvykiui prisiminti spe
cialius pašto ženklelius. Ameri
kos katalikų vyskupai paskelbė 
specialią švento Rašto savaitę, 
pirdėti, kad pati Vokietija tą 
jubilėju. yra pasirengusi ypa
tingu })ųdu atžymėti. 

Įr visa tai daroma anam pa
prastam, paslaptingo Rheino 
krantų, gyventojui, Mainzo 
miesto garbės piliečiui, Jonui 
Gutenbergui pagerbti. O anas, 

gyvendamas juk daug kovojo, TADO BALCICNO 

už skolos ne kartą į teismą buvo P R E G |Z l iKAS LAIKRODŽIŲ 
traukiamas ir ar jis galėjo tikė- TAKVI/IA* 

2156 W. 2Srd St.; YA. 7-0841 
tis, kad po penkių šimtų metų 
tik vienas jo knygos spausdin
tas egzempliorius kainuos dau
giau negu milionas dolerių. Jis 
apie tokią garbę niekada nesva
jojo, iki mirties išbuv kuklus 
ir mirė kaipo švento Pranciš
kaus Trečiojo Ordino naryc. 

Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Atstovybes visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakM.ro. 

Kokia turi būti novele » 
Harold Gardiner, S. J., lite

ratūros skyriaus redaktorius 
prie žurnalo "America", rašo 
knygą' "Norms for the Novel"; 
veikale nurodys dėsnius, pagal 
kuriuos turi būti vertinama be
letristinė literatūra. 

r? 

SOPH1E BARCTJS 
I i WOi:S stoties - - l tcnga 13M 

PIRMAD. Iki PENKTAD. 
8:45 iki f>:S0 vai. ryte 

8E&TAD. 8:80 Iki 9:30 vai. ryte 
LIETUVI8KO8 VAKARUŠKOS 

iš tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakaro nuo # iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7t21 SO. K ( n . » W K | 1 | , ST. 

Cfrloago 28, ŪL HEmlock 4-34J1 

<ę 

berg'as mirė 1468 metais ir tiki-, tas į dvi skiltis, kiekviena skil

ti 

ma, kad jis yra palaidotas 
Mainzo švento Franciškaus baž-

v . . . . 

mi Pogrindyje. 
Pirmoji knygų spausdinimo 

bendrovė 
Prieš Joną Gutenberg'ą vidur

amžių vienuoliai knygas ranka 
perrašinėdavo. Sunkus darbas, 
brangus popierius, jas tad tega
lėjo mažai kas įsigyti. J. Gu
tenberg'as, A. Dritzelnas, bro-

tis turi 42 eilutes, kai kas dėl
to ir visą tomą pavadino "42 
eilučių Biblija". Bėgo metai po 
metų. Europa daug išgyveno-il 
gi karai, badas, maras. Ilgą lai
ką niekas nebežinojo, kurgi yra 
bent vienas egzempliorius Gų-
tenberg'o Biblijos pirmos lai
dos? Ir jau tik aštūonipjijctam 
šimtmetyje, mirus carąiam di
plomatui ir politikui kardinolu^ 
Juliui Mazariniui, jo didžioje 

liai Andrius ir Antanas-Heil- bibliotekoje surastas pirmas aų 

J A U A T I D A R Y T A 
LIETUVIU PREKYBOS -NAMAI! 

53-ČĮŲjy METŲ M OI > HI JO S A LIONO BALDAI; KILIMAI; 
miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai; virtuvėms stalai; 
virimui ir apšildymui pečiai; šaldytuvai; moderniškos skalbi
m o mašinos; stalo lempos; rašomi stalai; knygoms spintos; 
rašomosios mašinėlės. 

Lietuvių Prekybos Namų Valdyba Ir vedėjas JUSTAS LIEPONIS 
kviečia visus lietuvius aplankyti šią naują įmonę ir įsitikinti 
prekių kokybe, bei ypatingai žemomis kainomis. Viskas leng
vais išmokėjimais. 

Į M O N E A T I D A R Y T A : 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro, 
kitomis dienomis iki 6 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 11 vai. 

ryto iki 5 valandos po pietų. v 

FURNITDl CINKE, INC. 
3224 SkvHąlsfcd St. VI 2-4226 

m m 
—. 
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Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai'. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings 8C Loan Association 
— saugiausioje taupymo 

ie. 

mann'ai sudarė 1438 metais su
tartį, pagal kurią jie įsteigė 
bendrovę knygų spausdinimui. 
Jie tikėjosi surasti tokius spaus
dinimo būdus, kurių pagalba 
būtų galima atsiekti šių ketu
rių tikslų: a) pigų spausdinimui 
popierių, (pergamentas buvo ir 
tada brangus ir mažai kam pri
einamas), b) rašalą, kuris tiktų 
bet kokiam popieriui ir bet ko
kiam šriftui, c) pačią spaudos 
mašiną, d) metale tirpinį, ku
rio pagelba atmuštos raidės 
knygoje niekuomet nenubluktų, 
iš jos neišnyktų. 

tentiškas egzempliorius Guten 
berg'o Biblijos pirmos laidos. 
Šiandie p jau yra surasti net 45 
anos laidos eg?empUorįai-Vati-
kano bibliotekoje yrą 2, Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 13, 
Vokietijoje 11, Anglijoj 8, Pran
cūzijoje 4. Ispanijoj 2, Austri
joj, Danijoj, Lenkijoj, Portuga
lijoj, Škotijoj ir šveicarjjpj pp 
1. Geriausiai išsilaikęs egzem
pliorius pirmos laidos švento 
Rašto dabar yra Kongreso bi
bliotekoje, Washington, D. C. ir 
yra vertas daugiau negu milio-
ną dolerių. 

IUVAMU M A S I N Į KRAUTUVI 
t l * »Wftl 4W 

Turtas — $30,000,000.00 
Atsargos Fondas — $3,000,000.00 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
**QF> 

it 
po pietų. įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 4 vr.l 

Ketvh-tadleiviais nuo 9-tos valandos ryto Iki g vai. vakaro 
^rečladtcntain v t Ha i neatidaroma 

jupMmim—mw mauti Mt'JK 'MUNttuMMM IMu 

v . • » tm< 

' • r - . - - - ; <-r . v * ^ • . > • • • ' "' 

AND LOAN ASSOCIATION 
OP CHICAOO • 

4192 ARCtflR AVI., CHICAOO 32 
y PH0^^lnlį>014C 

••• vamm r*»*i*!**M!M*«*ft',: 

m ns, CHICĄOO 32, nx. ^ : <P 

NAS įr KASOMĄSIAS M A ą | » f t W . Didelis pasirinkimai 
seiju $ naRJu, fąimara ir pristatom. Vykstame į provinci
ją įki }.(){] įiylių už Čiiicagos demonstravimui. Geros išsi 
mokėjimo sąlygos — tik 10% įmokant Skambinkite 
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai. 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

P E R I V R A U S J ' O M E B A L D U S 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

— 

'Mes Radome 
• 

*• TMPYMUI/ 
TAIP SAKO suvir$ 10,000 
toi^ytojij, kurie pasirinko 
Di^įtrict Savings bendrove... 
Kur kiekviena sąskaitą yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupo** nesą aukšta 

Om Ntw Hom* 

imt loafUssoetatt 

i •: ••v.Sv.% • ; ; 5 S3 Į : • :%.: : : ' <• 

SB4.II B: I I B T R A V E L BiSI Ili<: %11 
'̂ 451 So. Oąkley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 Ir 79 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GKLEŽINKE. 
LIAIS, AIITOKliSAIS. 

LAIVAIS 
rnrupiiiuiiii- hiictus, vleshiK'iiiH Ir sutvurk!>T«H> \ i sus su keUonc surištus 
dalykus. T l ItIMI LIKTlVIV KKVHiV. J ^ j o u u ' a)k{<?vitus. Ivolloneš 
planuokite iį anksto kitiems incvuius. AnUs ju r' $$*& V f ^ Mlrtus kaip 
[Skluvata1 «.- v i i > Ir jalvals, tai busite tikri, k ^ ' ifkri.ji gausite vietas. l»lr,k-
įlaml MlHus pat' mus nemokėsite bran^'a i U* *'Sveiigšite lailio sutruk
dymo, nes ne r r.kes lankytis nei ) «<le.ln|ieMo su>t| ar aerodromą, he>" 
.isa (ai aįjniHHe Vienoje \ lė toje — l»As ĄĮ\JS. 

TV V*T, .. . — 

ALBERT'S numuša baldų kainas! 
Žmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už dolerį galima buvo 

pirkti dapg daugiau kaip Šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, Šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pat 
ir įsitikinsite! v 

DIENA 
SOFA 

NAKTĮ - LOVA 
Sof a-Lpva Miegojimui 

Sukonstruota iš sunkiųjų spyruoklių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta is 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir Ratogumo, nupirkę vieną 
iŠ pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

Abiejų kainos po $ 0 0 - 0 0 
Nereikia įmokėti' O O 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDCJAS 

2518 ROOSĖYELT ROAD 2 $ & t i , 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki S 
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STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AV& 

Tel. Vlnęinia 7-7097 

PLATINKITE -kDRAUGA/ 

[A OI^W>PW Irpuraucc Aį«Ą 
= % , 

M« 

V l I M N i ^ l f : III 11 \IAUA 1STAK.A MH III Slllfell'., 
KUft l PATA11NA6JA VISOKIV U0A1V A P I W A U D 0 8 K I 

Mtstovaujame a t sakomiiųtos updraudos kompaidjas, toib'i klekvie. 
IUM itiii.-u klij«,uia> visados apsaugotas, Jcl kam |vyksta kokia nelaime 
FIKE—AUTOMOBILJ^-LIABILITipS—PREVENTION 

IR ACCI1JENTS. 
MM SOUTH WESTERN AVK. Telef. PRo«p^t «-516a 

Agentūra yra CHAS. P. KAL prieiiūroje 
mm mmmM—<•> mm n 11 \t . mm atęummmm*mm*mmmjm+ 
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Užtikrinti Apmufli ir Priede Geras Pelnas! 
Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar-
xwivimiĮ įskaitant paskolos nanuj pirkimui; žema kainą — skubus patarnavimas — 
ilgį išsimokejimai. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights, Illinois 

, L L _ . . . • • . . . . • • . . _ . • 
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ŽEMAITIJOJE ' Universiteto sukaktis 
\7FQTTT\7PC! Lavalio universitetas Quebe-
V E I Q * V J Y £ I C PA 5vp«HflmA«» sdtn Šimtmetine 

Rūbinis jubilejus Europą stengiantis suprasti Meno ir literatūros žurnalas 
JAV leidžiamas žurnalas "The Filosofas C. Dawson parašė Naujai persitvarkė JAV lei-

Darbo žmonių teises 
Italijoje išleistas darbo žmo-

valstybių atstovybių. 

Socialinis Institutas 

:II:IO 

1863 m. Žemaitijoje, visi pa
kviestieji į vestuves turėdavo 
atsinešti savą degtin? ir savus 
užkandžius žemaičiai, norėdami 
atrodyti turtingesniais, valgius 
gaminosi kuo geriausius ir kuo 
brangiausius ir daug. Susėdę! Malagos (Ispanija) vyskupas 
prie vestuvių stalo, vaišinda-A. Herrera Oria ruošiasi vykti 
vosi savo atsigabentom *ery- i Kūbj*. Venecuelą, Kolumbiją 
bėm. Kiekvienas svečias kvies- i r JAV> stengdamasis pakelti 
davo savo kaimynus paragau- * ™ « i m ą jo įsteigtuoju Ku-
ti jo atsineštųjų gėrybių: "Pa- m ^ ** '»""" I n s t l t u t u -
ragauk mano!" Vtiiau tas kai- _ _ _ _ _ « _ _ _ _ . 
mynas kviesdavo paragauti jo 
valgių pirmąjį. Tokiu būdu su
sidarydavo bendras stalas. 

Naktj po dvyliktai valandai 
piršlys patiesdavo ant stalo 
baltą patiesdelį ir nuimdavo 
viską nuo stalo. Padėdavo ant 
stalo pjedestalą (paaukštini
mą), ant jo uždėdavo lėkštę ir 
j ją pripildavo spirito ir uždeg
davo. Greta ti pndeiavo ir tuš
čią Tekste. Tas vilkai buvo 
ženklas svečiams pradėti mes
ti aukas jauniesiems. įsilinks
minę svečiai sumesdavo jaunie
siems daujr pinige. Ir vel sve
čia; pradeJavo gerti ir linksmin 
tis. 

Pasakojo: A. V. Telšių že
maitis. 1952. 8.9. 

Užraše J. B*>^« 

Suaugusiu švietimas 
Pittsburghe turi gero pasise

kimo augštieji kursai suaugu
siems. Sudarytas specialus su
augusių švietimo institutas, ku
riam vadovauia kun. C. Hens-
ler. Dėstytojai daugiausiai pa
kviesti iš universiteto. Dėstoma 
20 įvairių dalykų, kaip psicho
logija, sociologija, literatūra, 
teisė, teologiia. darbo proble
mos, filosofija. 

Psichiatrija ir religija 
Psichiatrijos specialistas dr. 

AA. S. Church viename susirin
kime Detroite pareiškė, kad 
religija labai padeda psichiatri
jai, iškeldama žmogaus kilnu
mą. "Nėra kitos jėgos, kaip re
ligija, kuri iš žmogaus padaro 
kaiką daugiau, kaip gyvulį", — 
tvirtina dr. Church. Pagal ji, 
Bažnyčia padeda psichiatrijai, 
palaikydama šeimą ir ugdyda
ma meilę tarp jos narių. 

Moksleivių konkursas 
Nacionalinė Katalikų Kaimo 

Gyvenimo Konferencija paskel
bė konkursą Illinois, Indianos. 
Michigan, Ohio, "VVisconsin val
stybių mokiniams. Konkurse tu
ri pasirodyti su savo rašiniais 
maždaug 1.500 žodžių ilgio. Pre
mijoms skiriama $1,000. Ši su
ma gauta iš Sears-Roebuck 
fondo. Konkurse dalyvauja apie 
500 augštesnių mokyklų ir 50 
kolegijų. 

Rašytojai apie šventuosius 
Jau išėjo iš spaudos kolekty

vinis veikalas "Saints for Now", 
redaguotas rašytojos, buvusios 
Kongreso atstovės Clare Boothe 
Luce. Siame veikale dalyvauja 
katalikai ir nekatalikai rašyto
jai: A. Noyes, K. Norris, E. 
VVaugh, R. West, G. Lamb, Wh 
Chambers, E. VVatkin, M. Made-
Ieva, P. Gallico, V. Sheean, R. 
Farren, B. VVard, J. Farr\,w, K. 
O'Brien, D. B. W. Levais, Th. 
Merton, Br. Marshall, K. Stern 
ir kt. 

Filipinų kino aktoriai 
J sutartis su filmų aktoriais 

Filipinuose įeina į paprotį įra
šyti nuostatą: filmų gamybos 
bendrovei paliekama teisė nuo 
sutarties atsisakyti, jeigu akto
rė (-rius) įveliamas į kokius vie
šus skandalus ar dėl savo elge
sio netenka gero vardo, kas ga
lėtų atsiliepti ir į gerą vardą 
pačios filmų gamybos bendro
vės. 

Tai vienas iš būdų, kuriais 
pareiškiamas krašto pasipikti
nimas prieš filmų žvaigždžių 
nusikaltimus moralei. 

vavo ir asmenys iš 22 užsienio leisti rinkinį geriausių per tą 
laikotarpį žurnale tilpusių ra 
tų. 

Gailestingųjų seserų 
laikraštis 

sinese negalėse. 

Auga spauda 
Per porą paskutiniųjų metų 

JAV-se pradėjo eiti aštuoni 
nauji katalikų laikraščiai. Nau
jausias iš jų "Texas Catholic". 

Bostone pradėtas leisti žur-' Jo redaktoriumi pakviestas 
nalas 'The Catholic Nurse". Jo O'Neill, buvęs redaktorius laik-
spausdinamu įpie 20,000 egzem-1 raščio "Monitor", leidžiamo 
pliorių. San Francisco mieste. 

. - — . i . • - , i 

bos bei literatūros profesorius 
Georgetowno (jėzuitų) uni' "-
s i tėte. 

Meksika prieš leraščius 
Meksikoje iš jaunų žmonių 

ciklikomis. Veikale iškeliamos 
darbo žmonių teisės. 

Augštasis mokslas Indijoje 

Vokiečių literatūros 
istorija 

C. Bertelsmanno leidykla ne
pasirodė su nauju veika-

Geschishte der deutschen 
Literatur", 781 pusi. 

Televizijos centras 
Paryžiuje sudarytas tarptau

tinis katalikų televizijos cen
tras, kurs padės plėstis religi-

Siuo metu Indijoje veikia 42jnėms televizijos programoms, 
sudaryt an centras kovai su ne-1 katalikų kolegijos. Be šių —j leis savaitinį biuletenį ir trimė-
raštingumu kirštc-. Numatomai naujai įsisteigia dar trys. Jose i nesinį žurnalą televizijos klau-
kasmet išmokyti rašto po tris i vien nekatalikų jaunimo moko- Simais ir palaikys ryšį su tarp-
milionus asmenų. si 16,000. tautine katalikų filmų įstaiga. 

'•• • 
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SAVINCS 
AND LOAN ASSOCIATION 

jau Persikėlė i Savo Puošnius Moderniškus 

SPECIALES ĮKURTUVIŲ 
VALANDOS 

Trečiadienį, SPALIO 1 d. 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 

Ketvirtadieni, SPALIO 2 d. 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 

Penktadieni, SPALIO 3 d. 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 

Šeštadienį, SPALIO 4 d. 
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 

N A U J A S ADRESAS 

> HalsItMl 
NAUJAS TELEFONAS 

S 

CLiffside 4 
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Joseph M. Mozerio, District Savings 
vedėjo, PAKVIETIMAS 

DISTRICT SAVINGS yra 
bene pati seniausia lietuvių Ii 
naminė įstaiga Amerikoje. Ji 
{steigta 1897 metais. Per eilę 
metu jai teko įvairiais atvejais 
pionieriaus rolę lošti. 

Toje pionieriavimo dvasioje 
dabar, po 55 metų ištikimos 
tarnybos, District Savings ben
drove yra pirmutine lietuvių 
įstaiga, kuri pasistatė tokio dy
džio specialiai finansiniam biz
niui pritaikytus moderniškus ir 
puošnius rūmus. 

Naujose patalpose galėsim ke
leriopai daugiau kostiumerių 
kuo puikiausiai aptarnauti. 

Bet pirm negu pastoviai ap
sigyvensime naujoje vietoje, rei
kia naujuosius namus gerai „ap
šildyti" — tinkamas įkurtuves 
surengti. 

Tokios iškilmingos įkurtuvės įvyks pirmomis keturiomis spalio mė
nesio dienomis — pirmą, antrą, trečią ir ketvirtą. Žinau, kad visi mūsų 
kostiumeriai (o jų turime apie dešimtį tūkstančiu), mūsų kaimynai, mūsų 
draugai ir mūsų prieteliai priims šį pakvietimą ir atsilankys į įkurtuves. 

Ne tik galėsite gražiai pasisvečiuoti, mūsų rūmus apžiūrėti* bet dar 
ir namo įkurtuvių dovanele parsivežti. 

Žinoma, jeigu įkurtuvių proga norėsite atsidaryti taupymo sąskaitą, 
tai mūsų didelis štabas (visi lietuviai) mielai jus aptarnaus, ir dar dovaną 
suteiks. 

LAUKSIME V I S Ų . . . 
flosrpli M. Mozeris 

P. S. Atsivežkite ir vaikučius, nes turėsime dovanelių ir 
ji.:n* 

SAVINGS B-VES 
DIREKCIJA ir VALDYBA 

Nuoširdžiai Kviečia Jus 
_ J _ 

Iškilmingas įkurtuves 

PA U 0 
Speciales įkurtuvių Dovanos Visiems! 

• 

• 
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Patogumai... 
Maskvos propagandistas kal

ba: 
— Užbaigus penkmečio planą 

kiekvienas iš jūsų turės namus 
su darželiu. 

Užbaigus scp'ynmečio planą, 
kiekvienas turėsite po lėktuvą. 

— O kam mums lėktuvas? 

— Kaip tai kam? Ot, saky
sim, jums reikia medžiagos bal
tiniams. Maskvoj jūs neivienoj 
parduotuvėj nesurandate, bet 
skaitote laikraštyje, kad turi 
Archangelsko kooperatyvas. Jūs 
sėdate į lėktuvą ir tą pačią die
ną stojate į eilę Archangelske. 
O jeigu ir ten medžiagos pri
trūktų pirma, negu jūsų eilė 
ateitų, vėl j lėktuvą ir — į Ode
są, ir ten stpjate į eile. Tik pa
galvokite! Koks patogumas! 
Koks gyvenimo palengvinimas 
ir suprastinimas! 

Tapybos akademijoje 
Duesseldorfo akademijos auk

lėtinis nupiešė paveikslą. Jį ap
lankęs draugas apžiūrėjo ir pa
klausė: 

— Ką paveikslas vaizduoja? 
— Mensch, žmogau! Kas per 

klausimas? Juk tai tigro kova 
su gyvate. 

— O, je. Dabar matau. Tik 
pasakyk man — kuris tigras, 
kuri gyvatė. 

Žvejys 
— Kas yra geriausias žve

jys? 
— Stalinas, nes jis ant tuščio 

kabliuko pagauna pačias stam
biausias žuvis. 

Modrnūs vaikai 
— Teveli, ar geras policinin

kas nuėjęs į dangų tampa an-
sargu 

Pagaliau sužinojo... 
— Daugelį metų nežinojau, 

kur mano vyras sėdi vakarais 

Žemaičių humoras 
Einu pavakariais. Žiūriu 

miškas, nemiškas... Ogi arčiau 
kur mano vyras ^ a r « . . _ didžiausias 
Tik prieš porą uienu A k i n a u £ r t j » « M ^ g> 
visą tiesą. 

— Ir ką sužino joje? 
— Sugrįžau anksčiau, i:egu 

paprastai, ir įsitikinau, kad jis 
drybso namuose, ir viskas. 

a 
— Veskite jūs mano dukterį. 

Pasogos gausite tiek tūkstan
čių, kiek jai metų. 

— Tai kiek aš turėčiau gau
ti? 

Keturiasdešimts aštuonis 

kalnas stovi augščiau dangaus. 
Aš netikiu savo akimis — kad 
Lietuvoj tokių kalnų visai nebu
vo. Pratryniau akis, ogi žiūriu 
— namas stovi. Prieinu arčiau, 
ogi žiūriu — kad ne namas, bet 
šunbūdis. Prieinu dar arčiau, 
dar kartą prastrinu akis ir žiū
riu — ne šunbūdis, bet kupstas. 

1952. 8. 9. užrašė J. Būga 

Mano fh.ktė tik pi/mus me
tus- studijuoja mediciną, o jau 

tūkstančius. . . . ! turi daugiau asistentų, kaip 
__ O, ačiū. Truputį perdidele Į ^ ^ p r o f e s o r i u 8 > t > 

pasoga... 

Ar ne ias pats? 
— Pone teisėjau, aš nebuvau 

girtas. Aš buvau tik neblaivus. 
— Gerai. Todėl jums priteisiu 

ne 14 dienų kalėjimo, o dvi sa-
vaiti. 

Šeimos žmogus 
— Ką jūs paprastai veikia

te sekmadieniais? 
— O, sekmadieniais papras

tai skiriu šeimai: miegu visą 
dieną namie. 

Autografas 
Anatolis France įbėgo į kny

gyną ir paprašė vieno egzem
plioriaus savo paskutiniosios 
knygos. 

— Tik įsivaizduokite, — kal
bėjo jis, — gavau laišką, kur 
prašo autografo. Parašė toks 
jaunas žmogus ir taip jaudinan
čiu būdu, kad turiu jam keletu 
žodžių atsakyti. 

Paėmė knygą ir susimąstė — 
ką rašyti. Po valandėlės įtepė 
keletą Žodžių: 

— Ponui X, atsiminimui tų 
i malonių valandų, kurias turėsi

me, kai susipažinsime. 

Su pagarba 
— Koks septintasis įsaky

mas? 
— Prašau nevogti, ponas mo

kytojau. 
— Ką čia sapaloji. Juk įsakys 

tiesus — "Nevok". 

lis maino... Skirtumas 
Okupuotame krašte rusų kari- — Ar žinai skirtumą tarp 

ninkas važiuoja miegamuoju meilės ir kriminalinių romanų? 
t r ; a o ; rtftrvraatni M e i l ė s TO-vagonu. Nusimauna savo batus 

ir visas kambarėlis prisipildo 
nemaloniu kvapu nuo nešvarių 
kojinių. 

— Pilieti kapitone, — krei
piasi į jį vienas bendrakeleivis, 

,— ar jūs niekada nemainote 
kojinių ? 

— Koniečno — atsiliepia tas. 
— Aš mainau, bet tik į cukrų. 

— Visai paprastai. Meilės ro
manuose ji pati nusižudo, o kri
minaliniuose ji jį nužudo. 

Ventiliatorius 
Kai svečias pasiskundė resto

rano kelneriui, kad atneštoji žu
vis dvokia, kelneris atsiliepė: 

— Jūsų teisybė, tuojau atida
rysiu ventiliatorių. 

i • 

M. 

\ TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS ! 

ik PĮM1SH1 COlTOj 
Ui H (gual i f led engi n e ers* servlce) 

— Taip, bet taip tiesiai nepri
tinka sakyti mokytojui. 

w MMlions More Can Own Thera, 
at the Biggest Savings in Years!' 
The original, genuine Air Ride firos that 
• go on Americas fmest new carsl i 
• ha ve never been dupl icated! < 
• obsorb the road in silence ot any speedt 
• cushion oll road shoclc and vibrotion!) 
• run much cooler—lašt much longerl \ 
• improve steering and control of any carl 
• give safety, mileage ^vond previous ttanaards! 

5.90/15 
6.40/15 
6.70/15 
7.10/1$ 
7.60/15 
8.00/15 
$40/15 

UST PBICC 
~" 19.80 

22.15 
28.25 
25.75 
28.20 
30.9O 
32.30 

NOW* 
14.25 
15.95 
16.75 

'18 JO 
119.95 
,21.95 
23.05 

i 
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EXCLUSI¥£ FEATURES AVAILABLE H0WHCRt Effif 
<%r'ifi 

\ Arnorka's Fine* Regu/ar Pr&ssure Tfro 

H B M.WI\Z>e£ua& 
I I "t ma '£ .i. 

»if t 

$ 2 0 . 1 0 

Sensationai New Safety The by U. S.ROYAl 

U.S.(ktipcdc6iup 
Never such performanc© af such O prjcęf 

UST PRICE -Lasą H A I " 
$14.60 

H SGX 6-50/16 (UST PRICE $24.80), NOW $1*70. 
pUtt tax •xchang# 

brak«-oction traad — 4-vay dUd ptcUcOom 
— tofcty-boftcUd eordkl \ 

HM -b ttr* ta IH StM tatraduad ta"lW21' 
5ty 

ACT N0W-LIMITED TIME 

ahaM <4| (a in i / roaular.ofk* įlTMilinnfal 

:,ijO SOUTH MICHIGAN T«l. WEb»tex 

• 3120 5. Hahted Street rn^nihe *-*nr, 

1 . 1 II 1 1 i « • » i 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— a»Tlnlnko — 

%. Casimir Monumenl 
Company 

3914 Wesl 11 Ith Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Dldžtanaiaa Paminklams 
P1anq Pa«irinkima8 Miesto 

Telel CEdarcreM 3-633S 

UTIS 

EudeikiN 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODKKM08 KOPLYCI08 

4605-07 South Hermitage flvenue 
Tel YAPds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South California Rvenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMUULANCE DlENi^ llt NAKTĮ 

ANTHONY B. PHKUS 
LAIDOT1TVTU DIRKKTORUT^ 

6812 SO. WESTERN AVE. 
čkfCAOO, n^L. 

1410 S. 5 0 * AVE. 
CfCERf* l*Xu 

GRovehiU 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOwnhall 3-2109 

'3K3. i -
n.-t— * -n 

LIODĖSIO VALANDOJ 
ššnkth 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 80. Westeni A ve. Air Condltioned koptyjOa 
REpubUc 7-8608 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jdsij namų. 

SAKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIEtUVIC 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AtiiImlimsŲ patarnavi
mas yra teikiama* 
dieną ir n a k t J. Rei
kale Jaukfta 
inus. *&+**• 

Mes turime koplyčias 
Kosrlamio dalyse 1 r 
v i s o s e ChicagOM *r 
tiiojaus patai -
liaujant. . 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2814 Wcst 28rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MBOHIOAN AVE. PUUmau 5-1270 

PETRAS P. OURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-YANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, tLŪ tel . OLtmplo 2-1008 

POVILAS i . RIDIKAS 
8854 S. HAtSTĖD STREfcT 710 W. 18th STREET 

Teiephoiie YArds 7-1911 . . 

, ' . LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds- 7-8401 

JURGIS F. RUtiMlN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YAM* 7-1138— U89 

JULIUS LIULEVIčIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAiayeKK* S-367* 

1646 VVEST 46th STREET 
A. EŽERSKIS -

Tel. YArds 7-0781 

•m 
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€rWJE7V#/t # ^ S No. 31 
Moterų kongresą prisimenant 

1907 m. rugsėjo 23 d. įvyko pirmasis Lietuvos moterų su
važiavimas Kaune. Tad šiandien nuo to istorinio įvykio sukanka 
45 metai. 

Organizuoto lietuvių moterų Prelato Januševičiaus amži-
veikimo pionierius yra a. a. pre ninkas kan. Povilas Dogelis 
latas Povilas Januševičius, mi- apie prelato darbą moterų or-
res Lietuvoje antrajai bolševi
kų okupacijai ten prasidėjus. 

ganizavime taip liudija: 

"Pirmasis sumanytojas ir or-
Po to suvažiavimo greit įsi- j ganizatorius lietuvių katalikių 

kūrė Liet. Katalikių Moterų j moterų judėjimo Lietuvoje yra 
Draugija ir moterims skirtas | prelatas P. Januševičius. Ta 
laikraštis "Lietuvaitė". Ir tuo-!Čiau jo*asmuo niekur viešai ne 
du svarbūs darbai priklauso j buvo keliamas, ir jis pats ven 
prelato Januševičiaus iniciaty
vai. 

1933 m. minint Liet. Kat. Mo 
terų Draugijos 25 metų am
žiaus sukaktį, pats prelatas ta
da taip rašė: 

"Sunki buvo pradžia; graži 
praeitis su įvairiais įvykiais, 

atsitikimais: svarbi — dabar
tis. L. K. Moterų Dr-ja gimė 
sunkiausiais mūsų tėvynes lai
kais: įkūrė ją Dievo Apvaizdos 
malonė Bažnyčios ir Tėvynės 
labui. L.K. Moterų Dr-ja pra
dėjo veikti be žmonių ir pini
gų su didžiausiu priešų apara
tu. Reikia stebėtis jos drąsa 

gė viešai rodytis moterų orga
nizavimo darbą dirbdamas. 

"Kun. P. Januševičiaus suma 
nymu įvyko pirmasis lietuvių 
moterų suvažiavimas Kaune 
1907 m. rugsėjo mėn. 23—24 
d. Jo sumanymu paskui susi
tvėrė Lietuvių Katalikių Mote
rų Draugija, įkurta "Lietuvai
tė", pirmas moterims skiriamas 
laikraštis". 

Siame mėsos pajuje svaras jautienos mėsos duoda daugiau
siai naudos. Pietvakariuose jis dažnas svečias ant stalo, bet ir 
kitur gali paįvairinti valgių sąrašą. 

Geltona kukurūzų (corn) lis lapukus skarotų salotų ir ke 
pluta, sūriu dar labiau paauk- lis griežinius kiaušinio dekorą- mybės nuo tėvų, o vaikus iš-

šeimos naštos didėja 
Amerikos namų ūkio draugi

jos suvažinvime buvo pabrėž
ta, kad šeimos ekonominiai įsi
pareigojimai yrp tiek padidėję, 
kad be valstybės pagalbos jie 
greit būsią nepakeliami 

Svarbiausia to reiškinio prie 
žastis yra daugelio tėvų noras 
palaikyti savo vaikus mokyklo
se ilgiau, negu pirmiau yra 
buvę, ir palinkimas parūpinti 
sau daugiau gyvenimo patogu
mų (reikmenų ir patarnavi
mų), kurių teikia išmislinga 
JAV pramonė. Jeigu šeimos ir 
taupo ligai, senatvei, nedarbui 
ar šeimos maitintojo mirties 
atvejui, tai visgi vis daugiau 
atsiranda šeimų, kurioms rei
kalinga valstybės pagalba dar
bo netekus ar nedarbingiems 
seniems šeimos nariams išlai-
kyti. 

Pastebėta, kad vedę vaikai 
siekia ekonominės nepriklauso- t u o k o s s u t a r t i i r 

sinta, lyg ir sugeria visų m'ė-
son sudėtų prieskonių kvapą. 

Mėsos apkepimas margarine 
įdomus tuo, kad teikia maistui 
labai gražią spalvą. Atmintina 
taipgi, kad margarinas turtin-

Prelatas Januševičius moterų g a g v i t a m i n u A k u r į g l a b a i 

organizavimo darbą yra gau- ( reįkalingas vaikams ir suaugu
siai parėmęs ne tik savo dar
bu, bet ir savo pinigu. 

Didžiajam karui prasidėjus 
i ir vokiečiams į Lietuvą atėjus, 

ir pažanga: jos nuopelnai ne L i e t u v o g l a i s v § s a u š r a i v i a s k a i 

vien Lietuvos moterų, bet ir d H a u š v i n t a n t > R Januševi-
tautos atžvilgiu - milžiniški. č i u g i m a g a i v į n t i k a r o s u g t a b . 
Savu laiku įvertins ir ne ką ki- d y t ą g l a p t ą K a t a l i k i u M o t e r u 

tą pasakys - istorija... Draugijos veiklą. Tų laikų veik-
"N'ėra pasekmės be priežas- Ii kaunietė P. Pikčilingienė ra-

ties. Akmenėlis stovės, neju-;šo: 
dės. jei kas jo nepajudins ir "1917 m. liepos m. gavau 
nepastums. Rūmai savaime ne- kvietimą prelato Januševičiaus 
dygsta: jie reikia statyti. Vie- ateiti dėl L. K. Moterų Dr-jos 
nybe, galybŠ, susipratimas ge- j atgaivinimo. Radau kelias po-
ma ir auga tam tikrais veiks- | n i a s : a a Konst. Jakovickienę, 
niais. L K. Moterį' Dr-ia — sun j Šliūpienę, Jadv. Naujelytę, Jan 
kiu ?vvenimo pnlvp'u padaras. ' kauskienę. Prel. Januševičius 
Dane buvo priežasčių, kuriom | kalbėjo, jog turime L.K. Mote-
verste vertė Lietuvoc moteris , ^ Dr-ios darbą ateaivinti. A P -
žadinti organizuoti. V I « M mi- tarėm būdus, bet padarėme iš-
nptf hfltu nprsunioi. Užteks, na vada, kad nauiai suorganizuoti 
mmėius viena kita — Jubilie-j d raugia leidimo neo-ausim. Nu 
jui .. j tarėm provizoriškai sudarvti 

"Anais laikais buvo darbo . valdvba ir taip veikti, kol erau-

siems. 

cijai. 

Parengimai 
Viską, išskyrus dekoracijai 

skirtas salotas ir kiaušinių grie 
žinius, sudėti į sukapotus kiau
šinius ir atsargiai sumaišyti. 
Numazgotus ir šaltus tomatus 
perpjauti kryžmai į keturias 
dalis (nedapjaunant iki galo, 
kad apačioje liktų neperpjau
ti), išimti kiek skysčio ir sėklų 
(atsargiai, kad nesutrūktų), 

margarino, smulkiai sukapotą k i e k išplėsti ir pridėti su pries-
svogūną, svarą jautienos | koniais parengtų kiaušinių. De-
(ground) mėsos, mažą dėžutę koruoti skarotomis salotomis ir 
tomatų košės (pašte), Vį. stikl.' kiaušinių griežiniais pjūvių vie-
kimštų pjaustytų alyvų, y 2 ' tose . Kiekvieną tomatą galima 
stikl. pjaustytų prinokusių ąly-; padėti iš karto ant salotinės 

Sudėtis 

Imti: 2/3 stikl. geltonų ku
kurūzų (corn) košės, 2 stikl. 
verdančio vandens, 2 šaukštu 

auginę tėvai — nuo vaikų. Tai 
liudija toks faktas: 95 proc. 
vedusių, turinčių daugiau kaip 
65 metus, turi savo atskirą na 
mų ūkį, o tik 5 proc. gyvena 
su giminėmis. Nevedusieji dau
gumoje kuria savo atskirą na
mų ūkį — šalinasi nuo bendro 
gyvenimo su giminėmis (tėvais 
ar vedusiais broliais bei sese
rimis) . 

Pervertinta ir nuvertinta meile 
JUOZAS GOBIS 

Dr. David Mace, neseniai at- mu, ne XIX šimtmečio rašyto-
vykęs iš Anglijos į Ameriką ir jai "išrado" meilę: jau Biblijoj 
profesoriaująs Drew universi- ir antikinėje graikų tragedijoje 
tėte Madisone, N. J., sukėlė randame "didžiosios", poetiš-
sensaciją—paskelbė, kad ameri 
kiečių santuokos bemaž visos 
subyrėsiančios, nes čia jos su
daromos iš meilės, o meilė ne
turinti nieko bendra su santuo
ka ir neišlaikanti šeiminio gy
venimo bandymų. 

Savo tezę dr. D. Mace grin
džia tuo, kad praėjusiais am
žiais žmonės tuokdavosi ne iš 
meilės, bet tam, kad turėtų šei 
mą ir vaikų. Tėvai piršdavo sa
vo vaikams žmonas ir vyrus ir 
jų supirštos poros dažniausiai 
gyvendavo laimingai. Vyras 
duodavo savo žmonai globą ir 
išlaikymą, o žmona duodavo 
savo vyrui vaikų ir globodavo 
jį senatvėje. Tokia buvusi san-

šeimos eg-

vų, 1/| stikl. sukapotų žalių pi
pirų, arbat. šaukšt. chili mil
telių, 1/, stikl. jautienos bullo-
no, V2 No. 2 dėžutės kukurū
zų grūdų, žiupsnį angliškų pi
pirų, i/> stikl. tarkuoto sūrio, 
druskos ir paprikos pagal sko
nį. 

lėkštelės. 

donsr. o darbininku — maža. 
Vi?iir matvti dirvonų dirvonai. 

sime leidimą visuotini nariu su
sirinkimą sušaukti. Pasiskirs-

Gaminimas 

Kukurūzų košę maišyti į ver
dantį vandenį; kai sutirštės, 
nuimti nuo ugnies. Storoje kep
tuvėje su margarinu parudinti 
svogūnus, sudėti maltą jautie
ną mėsą ir maišant kepinti tol, 

o atatinkamo darbo, veikimo' tėm pareigomis: Šliūpienė (dr. Į kol mėsa nebebus raudona. Po 
— nebuvo... Tuomet. 25 metai Roko Šliūoo žmonai nirminin-
atcral mūsų krašte isiiuose vei ke. aš vicepirmininkė. Jakovic-
kė svetimi, o mūsiškiai sėdėio: kien'e kasininkė. Nauialvtė sek-
sau ramiai ir žiūrėio. Reikėio j retorė ir Jankauskienė valdv-
tad ieškoti darbininku... Tai bos narvs. Išsiskirstėm kupinos 
viena. Antra, visame mūsų kra-j pasirvžimo ateaivinti merdinti 
šte įsivyravusi buvo netikusi visuomenini gyvenimą" 
nuomonė, kad katalikai lietu
viai nemoka ir nesugeba dirbti. 
veikti... kad tam kalta. Kata
liku Bažnvčia!... Reikėio tas 
skaudus ir nepamatuotas nžme 
tinėiimas, šmeižtas pašalinti, 
sugriauti... Pradėta nuo mote
ru. kuriu širdis jautresnė... 

"Be to. anais atgimimo ir su
sipratimo laikais svetur mote-
rvs nradeio organizuotis. — 
ios darė susirinkimus, svarstė 
įvairius evvenimo klausimus — 
pas mus — viešpatavo tvla! 
Kodpl? Nežinia. Tuo tarpu juk 
ir Lietuvos moterys — žmonės, 
ink ir ioo cai'ėtu organizuotis, 
keltis, veikti ir i t . iuk iuiu 
daugiau mūsų kraSte ne^ni vv-
ru — ioms susipratus, kokia 
tai būtu iė^a mūsų tėvVnės. 
Lietuvos labui!... Tie f» kiti 
samprotavimai padavė mint!— 
mėginti organizuoti Lietuvos 
moterie, katalikes — Dievo gar '.prelatas visuomet susrehėdavo 
bei. Raznvčios labui ir Tėvv- rakeH< fiiM*iiką. energija ir 
nės naudai Kas sumanvta tas ™ra dirbti." 
buvo ir nadarvta. Kliūčių buvo <*!ia dar tenka iškelti, kad io 
dano- pradžioie darbas ėio laiku L K. Moteru Dr-ios dar-
varg-ais negalais b^t. IBfttvt, bnotoios vaizdavo prel. Januse 
Dievo Apvaizdos norėta, kad L. vičiu kain XX šimtmečio pra-

"Dar pirmaiame visuotiname 
L. K. Moteru Dr-ios susirinki
me nutarta leisti moterims mė
nesini žurnalą. Dėl įvairiu kliū
čių oirmaii "Moteru Balso" nu
meri pavyko išleisti tik 1918 
m. liepos mėn. 

Draugi ios visuotinieji susirin 
kimai sutraukdavo visada pilna 
Rotušės sale. Juose buvo ke
liami aktualiausieii klausimai: 
moteru dalvvavimas visuomeni
niame pyvenime. moteru padė
jimas Lietuvoie. tfia vis būdavo 
keliamas moteru teisių lvevbės 
klausimas. Nutarta sušaukti 
motėm kongresą ir išrinkta 
tam tikra komisiia. 

Prelatas Januševičius savo 
kilniu navvzdžiu, savo paragi
nimais nata rimais buvo visų 
mugu darbu uoliausias rėmėias. 
N<» viena karta nusimindavome 
dčl ennkiu darbo salveu, bet 

to sudėti tomatų košę, alyvas, 
žalius pipirus, chili miltelius, 
bulioną, kukurūzus, pipirus ir 
druską. Viską gerai sumaišyti. 

Negilią keptuvę (ar indivi
dualias keptu Vėles) gerai ištep
ti margarinu ir dugną iškloti 
kukurūzų koše, dar jos kiek pa 
liekant ant viršaus uždėti. Su
dėti mėsos — daržovių mišinį, 
ant kraštų (ar ant viso vir
šaus) sudėti likusią kukurūzų 
košę, apibarstyti sūriu, negailė
ti užžerti paprikos ir kepti 350 
laipsniu orkaitėje vieną valan
dą. Valgyti labai karšta. Pupe 

Kiaušiniai su sūrio padažu 

Imti: 4 kietai išvirtus kiau
šinius, Vi stiklinės majonezo, 
vieną šaukštelį muštardos, 4 
riekes pakepintos baltos duo-

E T I K E T A S 
• 

Sveikinimais 
• 

_ 
".Kas, anglo-saksų papročiu, 

paduoda pirmas ranką supažin 
dinant? Vyras ar moteris?" 

Tiktai moteris. Anglų-saksų 
pasauly tos taisyklės laikoma
si daug griežčiau, negu kur 
kitur. '" J 

Kvietimai vestuvėm 

"Ruošiuosi tekėti. Amerikoje 
aš pati neturiu nė tėvų, nė 

nos (toast), 4 riekes žalio pi- | b r o l i ų M a n o s u ž a d § t į n i s turi 
piro, U svaro sūrio _ (ameri- b r o l į s u š e i m a 0 a § i a u n e s n e 

can rūšies), 1/3 stiklinės pieno, s e s e r j g u Mm& p a p r as ta i kvie 
druskos, pipirų, petruškų la 
pelių. 

Kiaušinius perpjauti išilgai; 
išimtus trynius sugrūsti suma! 
sius su majonezu, muštarda, 
druska ir pipirais ir tą masę 
sudėti atgal į perpjautus kiau
šinius. 

timus vestuvėms siunčia mer
gaitės tėvai. Kas tai turėtų pa
daryti giuo atveju: mano se
suo, jo brolis ar mudu patys?" 

Kadangi judu jau visai pilna
mečiai, galėtumėt ir patys sve
čius pasikviesti, bet jei tai šu

lės ar tomatai labai tinka prie- orkaitę (saugoti, kad nesudžiū 

tiktų padaryti jūsų sesers ar 
Į atskiras keptuvėles įdėti *> b r o l i o š e i m a » b ū t l * Patogiau 

po riekę pakepintos duonos, , i r šeimyniškiau. 
Vyrai ir kaliošai 

"Ar mandagu, kad vyras už
mautų moteriai kaliošus??" 

Gal ir mandagu, bet nepato
gu. Jei moteris dėl kurių nors 
rimtų priežasčių nėra to pa
tarnavimo būtinai reikalinga, 
tai ir neturėtų juo naudotis. 
Jeigu jau jis būtinai reikalin
gas, tai tegul naudojasi vyro, 
brolio, sūnaus ar kito artimo 

ant jos po griežinį žalio pipi
ro ir po dvi puses prikimšto 
kiaušinio. 

Dvigubo puodo viršutinėj da 
lyje ištirpyti sūrį ir supilti da
limis pieną — maišyti nuolat 
iki viskas gerai susijungs. Tuo 
sūrio tirpiniu apipilti duoną su 
kiaušiniais ir keliom minutėm 
įkišti į 350 laipsnių karštumo 

K. Moteru Dr-ia veiktu ir ties
tu ne vien Lietuvos Nenriklau-
pomvbei, bet ir jos ateičiai ke 
liūs". 

d žios lietuvaičių inteligenčių 
auklėtoja per Draugijos paskai 
tas, laikrašti ir namų ūkio mo
kyklą. Kadangi po ilgos rusų Ir Šeimininkes pareigoms. 

dui. 

Kiaušiniai tomatuose 

Imti: 4 tomatus, 6 kietai vir
tus ir smulkiai sukapotus kiau
šinius, po V> arb. šaukštuko 
sausos muštardos ir pipirų, po 
1 arb. šaukštuką druskos, su
kapotų svogūnų, acto, Worceste 
shire padažo, kelis lašus tabas-
co, 1/3 stiklinės majonezo, ke-

zistavo. Meilė neturėjusi nie
ko bendra su tokia sutartimi. 
Kartais po vedybų vyras įsimy 
lėdavo savo žmoną, arba žmo
na savo vyrą, bet tai buvusios 
išimtys, ne taisyklė. Dažniau
siai jauna mergina ir jaunas 
riteris mylėdavo ką kitą — 
jų meilė ėjo skyrium nuo san
tuokos. Niekas rimtai negalvo
jęs vesti mylimąją ar ištekėti 
už mylimojo, nes visi žinojo, 
kad meilė sulamdanti šeimos 
gyvenimą. Tik praėjusio šimt
mečio pabaigoje ir šiame šimt
metyje atsirado mada tuoktis 
su širdies išrinktuoju asmeniu 
ir nuo to laiko prasidėjo divor-
sai. Prieš tai divorsai buvo re
tenybė, nes meilė nevaidino le
miamos rolės šeimos gyvenime. 
Šitaip rašo dr. David Mace. 
Įdomu, kaip į jo kalbas rea
guos Amerikos sociologai. 

Mūsų manymu, dr. Mace re
miasi tipingais viduramžių pa
vyzdžiais: Dantės kūryboje fi
gūruoja ne jo žmona, o tik Be
atričė; Cervanteso Donkichotas 
myli ne savo žmoną, o Dulcinė-
ją, tačiau nei Dantės, nei Don
kichoto šeimos dėl to nesuiro. 
Viduramžių teologų raštuose 
meilės psichologija nenagrinė
jama taip smulkmeniškai ir 
neapšviečiama tokiu poetišku 
žavumu, kaip tai daro poetai ir 
beletristai, tačiau Kat. Bažny
čia visada reikalavo, kad jos 
laiminamos poros turėtų laisvą 
sutikimą; kad ne tuokiamųjų 
žmonių tėvų, o jų pačių sutiki
mas sudaro esminę santuokes 
sąlygą. Reikia manyti, kad Baž; 
nyčia suponuoja, jog abipusia
me sutikime yra tai, ką mes 
vadiname meile, taigi dr. Mace 
neteisingai supranta viduram
žių šeimos kūrimo motyvus. Jei 
kas smurtu priverčia moterį 
tapti jo žmona, tai Bažnyčia 
tokią santuoką laiko negalio 

kos meilės idėjų. Atrodytų, kad 
erotinio sentimento jėga ir ra-
finotumas auga kartu su žmo
nių kultūra. Biblinėse šeimose 
erotinės meilės vaidmuo labai 
nežymus, tad rusų filosofas 
Vladimir Solovjovas savo raši
nyje "MeilSs prasmė" iškėfė 
mintį, kad "didžioji" meilė ne
reikalinga nei patriarchui, 
nei pranašui, nei šventajam, ne! 
genijui pagimdyti, nei iš viso 
vaikų prokreacijai, o ji reika
linga tik žmogaus asmenybei 
papildyti. Mūsų Antanas Macei
na savo strapsnyje "Naujojoje 
Vaidilutėje" praplėtė VI. Solov
jovo tezę ta prasme, kad meilė 
esanti reikalinga ne vien žmo
gaus asmenybei papildyti čia 
žemiškame gyvenime, bet ji 
nulydėsianti įsimylėjusias po
ras į dangų ir ten nenutrūk-
aianti. 

Dr. D. Mace, matyt, nežino 
nė VI. Solovjovo, nė Ant. Ma
ceinos teorijų apie meilės tiks
lą bei prasmę, bet atrodo, kad 
jis žino, kaip L. Tolstojus savo 
romanuose, ypač "Kreutzer'io 
sonatoje" žiūrėjo į meilę, bū
tent: tai didelė psichinė jėga, 
kuria neturėtų būti šei
mos gyvenimas grindžiamas. 
Levo Tolstojaus kūryboje ero
tinė meilė visai nuvertinta, kaip 
chaotiška, gyvenimą griaunan
ti jėga. Atrodo, kad David Ma
ce jaudina amerikiečius L. Tol
stojaus idėjomis, tik kitais žo
džiais išreikštomis, p tiesa yra 
viduryje tarp VI. Solovjovo — 
Ant. Maceinos meilės perverti
nimo ir L. Tolstojaus ir D. Ma-
ce'o visiško jos nuvertinimo, 
šeimai būtų sveikiau, jei rašy
tojai liautųsi idealizavę pradinę 
meilės fazę ir pajieškotų grožio 
teisėtai sutuoktų žmonių šeimi
niuose santykiuose, nes meilė 
yra pozityvus šeimos gyvenimo 
reiškinys. 

Sumažėjo mirtingumas 
Australijoje gimdančių mo

terų mirtingumas per paskuti
nius 10 metų žymiai sumažėjo 
— 1942 m. iš 1000 gimdančių 
mirdavo 6, o 1942 m. nemirš
ta tik viena motina. Prie mir
tingumo sumažinimo prisidėjo 
socialinio apdraudimo patarna
vimai: motinos priežiūra nėš
tumo metu, gydytojo pagalba 
gimdant net ir labiausiai ne
pasiturinčiai šeimai. 

priespaudos XX-tam šimtme-
tvie plunksną valdančių lietu
vaičių buvo neerausu. a.a. pre
latas rašė straipsnius mote
rims pasirašydamas įvairiomis 
moteriškomis slaoyvard'ėmis. 
Tš lietuvaitės inteligentės jis 
reikalavo pažinti savo tikėjimo 
pagrindus, gerai žinoti savo 
krašto praeitį, jo geografiją ir 
būti tinkamai paruošta motinos 

tų) . Valgyti karštą. Papuošti j vyrai tų patarnavimų turėtų 
petruškų lapais. 

asmens patarnavimu. Svetimi jančia. Pagaliau, tuokiamieji 

vengti. 

Motinos sąžines sąskaita 
1. Ąr aš esu krikščionė moti

na, ar tik Šiaip sau motina? 
2. Ar priklausau Krikščionių 

Motinų Brolijai? 
3. Ar bendradarbiauju su mo 

kyklos seserimis mokytojomis 
savo vaikų auklėjime? 

4. Ar nesuverciu visą kaltę 
seserims mokytojoms, jei kas 
negero atsitinka su mano vai
ku mokykloje? 

5. Ar vaikų baudimas nėra 
tik mano pykčio nesivaldy
mas? 

6. Ar galiu pasakyti savo vai 
kams: nesakyk nieko, ko tavo 

7. Ar daugiau kalbu apie žmo 
nių blogas ar geras ypatybes? 

8. Ar pagiriu gerus darbus? 
9. Ar gera nuotaika pradedu 

dieną, kad geru ūpu nuteikčiau 
savo artimuosius? 

10. Ar prie vakarienės stalo 
pasakoju bloguosius ar geruo
sius dienos įvykius? 

11. Ar esu kantri negaluoda
ma? 

12. Ar primenu šeimai, kad 
džiaugsmais ir vargais su Die
vu dalintųsi? 

13. Ar pagalvoju, kad pasau
lis yra toks, kokios yra moti 

prisiekia vienas antrą mylėti 
iki mirties. Tai visa rodo, kad 
Bažnyčia niekuomet neignoravo 
meilės sentimento, nors ir ne
darė iš jo tiek triukšmo, kiek 
jo pridarė "laisvosios meilės" 
eksponentai grožinėje literatū
roje. 

Mūsų manymu, dr. D. Mace 
netiksliai formulavo savo tezę: 
su matrimonialiniu gyvenimu 
nieko bendra neturi nė meilės 
jausmas iš esmės, ne "laisvoji 
meile", t. y. krikščioniškos eti
kos nekontroliuojama aistra. 
Ne rami vyro ir žmonos meilė, 
o jokiu principų nekontroliuo
jama aistra veda į divorsus. 

Dr. D. Mace nori amerikie
čius įtikinti, kad meilės senti
mentas esąs XIX šimtmečio ra-

nos, ir mano namai yra tokie, šytojų išradimas ir šeimai 2a-
kokia aš esu? 

Izraelio mergaičių armija 
Kaip praneša Europos spau

da, Izraelio valstybėje įpareigo
ti karinę tarnybą atlikti kaip 
vyrai, taip ir moterys, sulaukę 
18 m. amžiaus. Ištekėjusios ar 
griežtą ortodoksinį gyvenimą 
vedančios moterys gali būti nuo 
karo tarnybos atleistos. Pasku
tiniu laiku išleistas potvarkis, 
kuriuo moterys atleidžiamos 
nuo tarnybos fronto linijose, ta
čiau jos išeina apmokymą net 
ir kaip vartoti specialius gin
klus. Atlikusios trijų mėnesių 
karo tarnybą mergaitės priski
riamos į pagalbines tarnybas: 
ligonių slaugymą, telefonų — 
telegrafų tarnybą, virtuvę. 

Vyrai ir mergaitės Izraelio 
armijoje gauna tą patį atlygini
mą. Mergaitės pakeliamos į 
augŠtesnius laipsnius tomis pa
čiomis taisyklėmis, kaip ir vy
rai. Gailestingosios seserys ir 
ligoninės laborantės paprastai 
turi leitenančių laipsnį. Mergai
tės sudaro specialius tarnybos 

r. 


