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PRISIKĖLIMO ALELIUJA
Rūpestis net iš kapo klaikumos 

TOMAS VYT. ŽIŪRAITIS, O. P., Metuchen, N. Y.

I
Tobuliausia šio pasaulio tik

rovė yra sutelkta žmoguje: jis 
yra ne tik kūrinys, bet kūrėjas 
ir, anot garsaus lenkų kultūrfi- 
losofo Hoene W r o n s k i o, tam 
tikru atžvilgiu net savęB kūrėjas 
Žmogus yra Dievo paveikslas — 
imago D e i, visi kiti čia kūri
niai yra tik Dievo pėdsakas — 
v e s t i g i u m Dei. Dievo pa
veikslas glūdi nemirtingos sielos 
kūrybingume. Taigi gyvenimas 
yra ne tik Kūrėjo dovana, bet 
ir paskola; ne tik paveikslas, 
bet ir to paveikslo įprasminimas 
savoj egzistencijoj, t. y. jo įsirė- 
mavimas nemarioj sieloj kūry
biniais laimėjimais. Čia žmogaus 
gyvenimo prasmės didingumas, 
jo laimės bei nuolatinio rūpesčio 
paslaptis, žadinanti kiekvieną 
jai tobuliau atsiliepti, vis pras
mingiau gyventi. Tai nuolatinio 
gyvenimo statymo ir atstatymo, 
pažangos ir atbaigimo rūpestis.

Taip ir girdi visur gyvenimo 
Aleliuja, prisikėliman kvie
timą, kūrybinio rūpesčio įsikū
nijimą visur, ypač žmogaus pri
gimtyje. Velykos yra, anot li
turgijos žodžių, toji diena, ku
rioje viskas sužydi — in qua 
refloret omnia... Velykų diena 
— visas ir visos žmonijos gyve
nimas, bet ne vienos dienos se
zoninis Prisikėlimo stebuklo pa
minėjimas. Kristus ne tik pri-! 
sikėlė, bet prisikėlęs liko kurį 
laiką asmeniškai žmonių tarpe 
ir pasiliko sakramentiniu, mis
tiniu būdu žmonėse iki pasaulio 
pabaigos. Ar jis žmonėse yra 
tik savo dieviška galybe, e3y 
be, ar ir pašvenčiama malone — 
priklauso nuo to, kaip žmogus 
prisikėlimą supranta, kiek jam 
savas tas tobuliausio rūpestin
gumo ir triumfuojančios laimės 
Pavyzdys bei Stiprybė — Kris 
t u s.

II
Kristus rūpinosi ir krauju pra 

kaitavo ne dėl savo laimės ar 
gerovės, nes Jis yra augščiau- 
sias gėris. Jam rūpėjo ir rūpi 
žmogus. Jis atėjo į šį pasaulį 
mirti, kad žmogus amžinai gy
ventų. Jis pasiaukojo ir auko
jasi ne tik dėl vieno žmogaus, 
bet dėl visos žmonijos, kuri bu
vo, yra ir bus.

Žmonės savo prigimtimi (tiek 
kūnine, tiek dvasine) yra taip 
stipriai gyvenimo ryšiais vienas 
su kitu susirišę savo mąstymu, 
norais, jausmais ir veiksmais, 
jog išganymo plane jie reiškia 
visumą tobulo žmogaus idėjos. 
Atskiro žmogaus laimė ar ne
laimė, dorybė ar nuodėmė yra 
ne tik jo vieno asmeniškas liki
mas, bet jis paliečia ir visą žmo
niją, kurioje pavienis žmogus 
užima savarankišką ir esminę 
vietą.

Šių dienų modernusis žmogus! 
užsidarė ankštame savojo “Aš”'

H. Radausko žodis
Pasakytas premiios įteikimo iškilmėse

Gerbiamieji,
šiandie, progai pasitaikius, no
rėčiau pasakyti keletą žodžių a- 
pie poeziją. Prieš pradedant a- 
pie ją kalbą, galimiems nesusi
pratimams išvengti, būtų pra
vartu apibrėžti, kas gi poezija 
yra. Tačiau atsakyti į šį klausi
mą daug sunkiau, negu iš pra
džių gali atrodyti. Neveltui 
XVIII-jo a. gale į Boswellio pa
klausimą: “Taigi, Sir, kasgi yra 
poezija?” anglų poeta8 Johnso- 
nas atsakė: “Matot, Sir, daug

lengviau būtų pasakyti, kas ji 
nėra. Mes visi žinom, kas yra 
šviesa; tačiau nėra lengva ap
tarti, kas ji yra”.

Vienas prancūzas yra pasa
kęs, kad poezija — tai “geriau
si žodžiai, sudėti geriausia tvar 
ka”. šis sąmojingas, bet kartu 
ir paradoksalus apibrėžimas ne
priimtinas jau vien dėl to, kad 
tokia definicija tiktų ir meniš
kąją! prozai aptarti.

narvelyje ir todėl neranda kelio 
nei į žmoniją — pilnutinį žmo
gų, nei į Dievą — vispusišką Jo 
supratimą, neranda tokiu būdu 
nei kelio, nei esamų galimybių 
į Prisikėlimo prasmę.

III
Prisikelti pirmiausia reiškia 

mirti nugalėti, kaip vulkanas iš
siveržti: prisikelti ir kitus pri
kelti net iš kapo klaikumos... 
Tai buvo įmanoma tik Dievo 
Sūnui, žmogus savo galia net 
Paskutinio Teismo dieną nepri
sikels: jį prikels Tas, kuris nu
galėjo mirtį, kuris yra Tiesa, 
Kelias ir Gyvenimas.

Yra dar dvasinis žmogaus pri 
sikėlimas iš sielos karsto — sun 
kios nuodėmės vergijos, tapi
mas nauju dvasiniu kūriniu — 
nova creatura, — tai Dievo ma
lonės ir žmogaus laisvosios va
lios stebuklas, nuostabesnis už 
pavasario gamtos atgimimą, už 
m rūsiam gyvybės gražinimą. 
Tiesa, ir čia žmogus nėra visa
galis, bet jam duota Kūrėjo 
laisva valia, kad būtų vertas 
Visagalio, Jo malonės — tokiu 
būdu prisikeltų, save susikurtų: 
“Žmogau, Dievas sukūrė tave 
be tavęs, bet negali išganyti 
tave be tavęs” (šv. Augusti

nas). Žmogaus prisikėlimas ne
turi ribotis tik momentu ar šven 
tės proga, bet turi būti viso gy
venimo siela — malonės stovis, 
gyvasis ir vis tobulesnis Dievo 
paveikslas. Taigi dvasioje pri-į 

sikelti reiškia ne tik minėtu bū

du sielos karstą palikti, bet, jį 

palikus, Dievo malonėje augti, 

kaip pavasario gamtai vis di

desne nuostaba skleistis, krau

ti vaisių, bręsti pilnutinio žmo

gaus idėjoje, kurią skelbia Ale

liuja, kurią užtikrina Prisikė

limo faktas, malonė, kuria vis

kas sužydi...

IV
Tiesa ir Meilė gali būti tik lai

kinai palaidotos, bet jog nema
rios; Tiesa ir Meilė vėl žmonių 
tarpe, ir laukia iš kiekvieno Jam 
atsiskleidimo, nežiūrint kaip bū
tume silpni, koks nuodėmių svo
ris būtų mus prislėgęs. Tik dau
giau tikėjimo ir pasitikėjimo, 
daugiau meilės ir pasiryžimo — 
akmuo nuo sielos karsto angos 
koks jis sunkus bebūtų, tada 
dangaus galybių bus nuristas... 
Ir šventosios moterys netikėjo 
savo jėgomis aną didžiulį akme
nį nuo angos nuristi (Mork. 16, 
3-5), bet jos skubėjo anksti Ve
lykų rytą, nieko ilgiau nelaukė, 
nes jų meilė jas traukė ten, kur 
Išganytojas, nors Jo tik palai 
kai kape ilsėtųsi...

Anomg moterims užteko mei

lės ir .jėgų skubant prie palaido

to Kristaus, mums neturėtų sto

koti geros valios ir gilaus tikė

jimo pagarbinti prisikėlusį Iš

ganytoją, tą amžinojo gyvenimo 

Rūpestį, Rūpestį net iš kapo 

klaikumos!

“Menas daryti eile*”

Prancūzų Larousse’o enciklo-' 
pedija sako, kad poezija yra' 
“menas daryti eiles” (taip ir pa
sakyta: “faire” — daryti), kas 
jau visai nieko nepaaiškina; ne 
kiek daugiau tuo reikalu suži
nome ir iš kitų išminties šalti- • 
nių.

Tie, kurie mano, kad čia tas 
klausimas kel'amas visai be rei
kalo, kad poezija tai yra eilės, 
turėtų pagalvoti, ar kiekvienas 
eilėraštis yra poezija, kuo gi ski 
riasi t kra poezija nuo netikros, 
— ir čia jam vėl tektų susidur
ti su naujais sunkumais.

Kaip ten bebūtų, vienas daly
kas yra aiškis, kad ne tik dėl 
poezijos aptarimo, bet ir dėl pa
čių poezijos veikalų vertinimo 
dažnai tarpusavy nesusikalba 
net žymūs autoritetai. Nesiste- 
bėkim, jei kartais tas pats ei
lėraščių rinkinys pas mus susi
laukia vienu metu teigiamos ir 
neigiamos kritikos. Tas pats at
sitinka ir didžiausiems poezijos 
žinovams ir ne tik kalbant apie 
naujai išėjusias knygas, kur kar 
tais, atmenant silpną žmogaus 
prigimtį, galėtų nusverti asme
niškos ambicijos ar tarpusavio 
santykiai, bet ir vertinant žy
mių mirusių rašytojų veikalus, i

Štai Andre Gide savo 1949- 
tais išėjusioj didelėj pran
cūzų poezijos antologijoj, — 
jos įvade, — sakosi neįtraukęs 
į ją Milašiaus dėl to, kad nelai
kąs jo geru poetu. Tuo tarpu 
toks Jean Cassou, ne tik žymus 
poetas, bet ir vienas žymiausių 
Prancūzijos meno ir literatūros 
kritikų, savo prieš porą metų 
išėjusioj knygoj “Trys poetai” 
pabrėžtinai sako, kad Milašius 
yra “didžiausias mūsų laikų 
prancūzų poetas”, kad jo “eilė
raščiai priklauso prie gražiau
sių, parašytų prancūzų kalba, 
parašytų visom pasaulio kal
bom”.

Kaip matom, čia abu' autori
tetai vadovaujasi asmenišku sko 
niu ir dėlto tą patį poetą ver
tino griežtai priešingai. Ką be
kalbėti apie vidutinį poezijos mė 
gėją, kuris nėra “ginkluotas 
mokslu įstabiu” ir kuris nekartą 
apie meną sprendžia kaip ta.s 
parodos lankytojas, kuris puolė 
savo draugą, pagyrusį tamsia
plaukės moters portretą, saky
damas, kad ta8 paveikslas ne
galįs būti gražus, kad graži mo
teris turinti būti blondinė.
Kai ant popieriaus lapo krenta 

revolverio šešėlis
Tiek literatūros žinovų, tiek 

jos mėgėjų tarpe yra paplitusi 
visa eilė prietarų, liečiančių po
eziją, apie kuriuos čia ir norė
čiau pakalbėti.

Vienas iš tokių prietarų yra 
tvirtinimas, kad poezija būtinai 
turinti kažko mokyti, kažkur 
vesti. Kraštutinį šitos gražios 
teorijos realizavimą matom dik
tatūriniuose kraštuose, kur vei
kalų idėjinį turinį nustato dik-

K. Žoromskis Vilniaus vaizdelis

Bemardas Brazdžionis

Likimo laikrodis
PASIKALBĖJIMAS SU TAVIM

Ar tu girdi, kaip verkia mūsų dienos,
Kaip krinta jos, it lapai nuo šalnų ?
Rudens taku tarp milionų vienas 
Brendi, jieškodams vasaros dienų. .

Ar tu girdi, kaip nirtulingai puola 
Benamiai paukščiai į mirties medžius, —
Ir jų liūdna giesmė nuo žemės tola, 
Aidėdama tarp gęstančių žvaigždžių.

Ar tu girdi, kaip it našlaitė verkia, 
Rudėniams vėjams plakant, Baltija,
Kai žemę ašaros, lietus ir kraujas merkia 
Ir skamba laidotuvių varpas širdyje?. .

Ar tu girdi, kaip kažkur bokšte muša 
Likimo laikrodis mūs valandas juodas? 
Viena naktis, it pragarus, sudužo.
Ar tu girdi naujos dienos maldas?

Girdžiu. Girdžiu, kaip verkia mūsų dienos, 
Palikusios anapus vandenų,
Žinau, plačiam pasaulyje ne vienas 
Tėvynės pasakos rytojum gyvenu!

Girdžiu. Girdžiu, kaip išgąstingai puola 
Benamiai paukščiai j mirties medžius,
Kaip dūžta bangos į pakrantės uolą, 
Kartodamos skenduolių atdūsius skaudžius.

Girdžiu. Girdžiu našlaitiškai kaip rauda 
Rudėniams vėjams plakant Baltija,
Jaučiu, kaip jai gili krūtinė skauda,
Kad ašarų ir kraujo upės tvindo ją.

Girdžiu. Girdžiu, kaip kažkur bokšte skelia 
Likimo laikrodis mūs valandas juodas 
Ir išeinu į sugrįžimo kelią,
Kalbėdamas naujos dienos maldas.

giai pasijunta, kai juos užklausi, 
ar jie laiko menininkais didžiau
sius XIX — XX amžiaus tapy-i 
tojus — Cezanne’ą, Renoirą ir 
Degas, kurie visą gyvenimą te
tapę balerinas, arklius, gėles ir 
obuolius, vandenį ir medžius.

Į Juk buvo laikas, kada klestėjo 
tematinė tapyba, kuri tačiau mū 
sų laikais turėjo užleisti vietą 
grynajam tapybos menui, ir jo
kie filosofų dejavimai čia nieko 
nepakeis.
Filosofinės ir kitokios idėjos

Negalima neigti, kad filosofi
nės ir kitokios idėjos gali būti 

poezijos objektu. Reikia tačiau 
neužmiršti, kokio didžiulio, — 
sakytume dvigubo, — talento 
reikalauja tos rūšies poezija, kai 
poetas turi surasti naujas, dar 
niekieno neskelbtas idėjas (nes 
kokia gi prasmė kartoti kitų 
paskelbtas tiesas ?) ir, be to, jas 
įvilkti į men:šką formą. Pagei
daujama taip pat, kad poezija 
“neužtemdytų” filosofijos, o pas 
taroji neišdžiovintų poezijos.1 
Faktas, kad tai labai retai pa
vyksta net dideliems talentams.

Tie, kurie reikalauja vien "gi
lios” poezijos, manydami tuo ją 
kelią, iš tikro ją žemina, nes jie 
netiki poezijos galia: bet kokį, 
kad ir paprasčiausią, objektą

tatoriai ir jų padėjėjai, 0 nu" 
tarimų vykdymą prižiūri slapto
ji policija, ŠitĄkia sistema, kai 
rašytojui ant popieriaus lapo 
krenta policininko revolverio še
šėlis, neabejotinai garantuoja 
augštą idėjinį poezijos lygį, ku
ris betgi yra atvirkščiai propor
cingas meniškai veikalų vertei.

Tačiau nevien apie tokį “įd’e- 
jingumą” norėčiau čia kalbėti. 
Yra žmonių, dažniausiai ateinan 
čių į literatūrą iš filosofijos, so
ciologijos ir pan. sričių, kurie 
tvirtina, kad vien tik idėjos (jie 
turi galvoj, jų pačių žodžiais, 
vien tiktai “aųgštas” idėjas) 
duoda egzistavimo teisę poezijai 
ir kad be jų eilėraštis tesąs 
tuščias barškalas.

Šitokie žmonės — greta labai 
pagirtino veržimosi į augštesnes 
sferas parodo dar vieną daly
ką: kad jie pro savo abstrak
čias antipoetines teorijas nema
to dviejų tūkstančių metų senu
mo poetinės praktikos; jie ne
mato, kad visoj poezijos istori
joj nuo Horacijaus ir didžiųjų 
japonų lyrikų iki pat mūsų die
nų egzistavo poezija, apdaina
vusi grynai asmenišką džiaugs
mą ir skausmą, pavasario dieną 
žydintį medį, upę, sniegą ar de
besį. Tie vien tik “gilaus” meno 
propagatoriai ypatingai nesma
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transformuoti, iš kasdienybės iš 
kelti į meno augštumas.

Prancūzų literatūros ir meno 
teoretikas Weidle yra pasakęs: 
“Aš manau, kad poezija, kaip ir 
apskritai menas, tikslo neturi, 
kad jo3 prasmė yra tikslo netu
rėjime, kad kai tik jinai ima 
siekti tikslo, ji kaip tik nusto
ja savo prasmės. Pirklio tikslas
— ne prekiauti, o turtėti, pa- 
moksl'ninko tikslas — ne pa
moksi ininkauti, o atversti, poe
to tikslas — būti poetu. ...Mūsų 
kultūroje tik poetas savo eilėse, 
dailininkas mene yra nuosek
lūs, nesiekdami tikslų; kai tik 
jie pasistato tikslą, jie darosi 
panašūs į pamokslininką arba 
pirklį...

Poezija yra betikslė, bet bū
tent dėlto ji ir reikalinga. Mes 
esam įpratę sieti betiksliškumą 
su nereikalingumu, nes praktiš
kame gyvenime mes esam pri
versti veikti pagal tikslus. Bet 
vien tik betiksliam veiksme žmo 
gus gali save išreikšti ir dėlto 
toks betikslis veiksmas yra vie
nintelis tikras ir pilnai žmogiš
kas aktas, iki galo vertas žmo
gaus”.

Kiekvienam, kuris žino paci
tuotų žodžių autoriaus susido
mėjimą metafizinėm problemom, 
dėl tos citatos negalės kilti jo
kių įtarimų. Weidle tik norėjo 
pravesti aišk'ą ribą tarp dviejų 
skirtingų sričių.

Poetas ir dabarties laikas
Su čia iškeltu klausimu gana 

glaudžiai rišasi ir kitas. Yra 
žmonių, manančių, kad poetas 
būtinai turi žygiuoti su savo 
laiku”, tuo suprasdami, kad gy
venamasis laikas, visos jo neša
mos naujovės turi atsispindėti 
poezijos kūriny. Faktas, kad 
vien iš tokių naujesniųjų srovių
— futurizmas, kuris reikalavo, 
kad meno kūrinių objektas bū
tų mašina ir miestas, labai greit 
išseko, nepalikęs po savęs be
veik jokių žymių.

Tematikos naujumas

Priverstinis naujos tematikos 
reikalavimas — tai dar vienas 
prietaras. Poezijos temos, pa
lyginti negausios. Kaikas mėgi
no jas suvesti į tris ar keturias,
— gamta, meilė ir mirtis, — su 

jų variantais. Kaikurie moder
nizmo mėgėjai pasipiktinę klau 
šia: argi šiandie begalima ra
šyti apie rožes ir lakštingalas? 
Atsakymas: galima. Talentingi 
mūsų laikų poetai įrodė, kad te
ma nesensta, jei poetas moka 
surasti jai naujas formas ir nau 
jus žodžius. Perdėtą naujumo 
pamėgimą gerai charakterizavo 
Hofmannsthalis, pasakęs, kad 
mūsų laikais madoj esą seni bal
dai ir jauni neurozal.

Pravartu prisim'nti, kad kitoj 
meno šakoj, būtent muzikoj, 
trys labai žymūs XX-jo amžiaus 
kompozitoriai, kurie kartu yra 
ir didžiausi modernistai, — Stra 
vinskis, Bartokas ir Hindemi- 
thas — atvirai deklaravo grįži
mą į praeitį: atgal į Bachą, į 
baroką, į XVIII-jo amžiaus kla
sicizmą.

“šalti” poetai

Kaip naujajai muzikai, taip ir 
naujajai poezijai kartaig priki
šama, kad ji esanti šalta, ne- 
skleidžianti malonios šilimos, 
kaip kad senais gerais laikais. 
Į šitą priekaištą tegalima atsa
kyti, kad vadinamųjų “šaltų” 
poetų būta visais laikais (pa
vyzdys — Horacijus) ir kad 
poezija privalo kurti estetines 
vertybes, o ne šildyti skaityto
ją, kas jau yra grynai krosnies 
arba kaikurių gėrimų uždavi
nys.

Esama nuomonės, kad moder
ni poezija pasižyminti labai Il
gom arba labai nevienodo ilgio 
eilutėm. Tie, kurie taip mano,

vargu ar galėtų atsakyti į klau- 
s'mą: koks gi grynai meniškas 
efektas glūdi tame reiškiny? Ir 
ar tokia ištęsta eilutė pati sa
vaime yra pranašesnė už saikin
gą, metro saistomą eilutę? Nė
ra abejonės, kad atskirais atve
jais poetas, nenorėdamas stab
dyti minties įsibėgėjimo, gali 
eilutę ištęsti (kaip kad naujųjų 
laikų prozininkai kartais saki
nį ištęsia į visą puslapį), ir tai 
kartais gali būti naudinga jo' 
konkrečiam t'kslui, bet negali
ma manyti, kad ilgos eilutės 
yra būtinas naujos poezijos pa
žymys.
Naujas estetinis mikrokosmo*

Kiekvienas tikras poetas visų 
pirma sukuria savo, vien tik 
jam charakteringų metaforų, 
vaizdų sistemą, savo metodą 
proziniams daiktų vardams pa
versti poetiniais simboliais, sa
vo stilių ir savo kalbą. Tame 
naujo estetinio mikrokosmoso 
sukūrime ir glūdi jo reikšmė.

Vienas iš svarbiųjų naujosios 
poezijos pažymių, — tegu ir ne 
visiems jos atstpvams privalo
mas, — yra vis didesnis irracio- 
nalių, o taip pat fantastinių 
pradų veržimasis į poeziją. Rei
kia tačiau pasakyti, kad šitos 
rūšies poetinė kūryba dažnai pa 
s'duoda klasinei disciplinai, ir 
dėlto visai įmanomas toks poe
to apibrėžimas: irracionaJus sa
vo dvasia, bet klasinis savo sti
lium.

Irraciafflalumas
Tas irracionalumas, fantastiš 

kūmas ir poetinio vaizdo sudė
tingumas yra žymia dalimi at
sakingi už tai, kad poezija da
rosi suprantama vis mažesniam 
skaitytojų, o iš dalies ir kon
servatyvių kritikų skaičiui. Vie
nas mūsų senelis kritikas savo 
metu piktinosi Sruoga ir kitais 
modernistais, kad jie esą nesu
prantami ir tuo pač’u nemeniš- 
ki. Tačiau tas klausimas nėra 
taip jau lengvai išsprendžiamas. 
Neabejotina, kad yra liaudies 
dainų, kurių fantastinig elemen
tas nugąsdintų nevieną lakesnės 
fantazijos neturintį kritiką:

Atbėgo elnias devyniaragis,
Oi kalėda, devyniaragis.
Vai ir atbėgo, vandenin žiūri, 
Vandenin žiūri, ragelius skaito. 
Ant mano galvelės devyni rage

liai,
Devyni rageliai, dešimta šakelė. 
Ant tos šakelės kalveliai kala, 
Kalveliai kala, sliesorėliai lieja. 
Oi jūs, kalveliai, mano broleliai, 
Jūs man nuliekit auksel'o kupką, 
Aš palaistysiu šalią rūtelę.

Tokios didelės poezijos, tokių 
fantastinių dainų, kurias sukū
rė talentingi, nors kartais ir 
beraščiai žmonės, yra labai daug. 
Keista, bet prieš jas nedrįso pa
kelti balso tie patys kritikai, ku 
rie puolė naujųjų poetų nuo 
sauso racionalizmo nutolusius 
kūrinius. Galbūt, dėlto, kad ne
patogu pulti liaudies dainą, nes 
tokiu atveju jau tikrai užpelny
tai susilauktum liaudies priešo 
vardo.

Taigi ratas užsidaro. Tie pa
tys elementai, randami tiek liau 
dies, tiek naujųjų poetų kūry
boje, rodo, kad tarp jų esama 
ne tik sk'rtumų, bet ir bendru
mų, kurių, galbūt, yra žymiai 
daugiau negu to būtų galima 
tikėtis.

Jeigu lietuvių naujojoj poezi
joj randame nemaža forminio 
pala'duir.o, sentimentalumo ir 
’->anaš:ų negerovių, tai šalia to 
turime ir poetų, kurių eilėraš
čiuose į neatskiriamą vienumą 
susilieja fantazija ir realybė, 
kur koja kojon žengia laisvė ir 
disciplina, kae yra kiekvienos 
tikros poezijog pagrindas.



v

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHlCAGO, ILLINOIS Seatadienis, kovo 31 d., 1956

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI Laiškas H. Radauskui
Mielas Laureate, . 

aš kątk išklausiau Jūsų kalbą,
jai apskritai imant yra realūs. į 
Man susidarė įspūdis, kad poe-

' jos supratimui, drįsčiau prašyti,; °flBOi , _ . \ r r neatsiliepia, Saukite Klhdzie 3-2868
| kad ir kitos buvimo sritys iš po-: 
ezijos lauko aprioriškai nebūtų; 
išskiriamos.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
Išskiriant nnpviinia žmol VAL- Kasdien popiet nuo 12-2:80 v.•issKlliani jas 1S poezijos, zmo Vak ptrlI,., antr.. ketvlrt. 6-8:30 v.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKI VISIEMS

REARICK BROTHERS
HEATING & SUPPLY CO.

850 Washington St. Gary, Indiana
Turner 6-9203

VYRAUJANTI GARYJE 

APŠILDYMO BENDROVE

1

Linksmų Šv. Velykų Švenčių H
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

George C. Rogge Agency, Ine.,
504 Broadway

INSURANCE!
z",S-Mnm 6284

i ■- e-

Gary, Indiana

r^
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

MARIS ROOFING CO.
“GARY’S LEADING ROOFER”
Roofing — Siding — Insulation 

1901 WEST llth AVENUE GARY, INDIANA

Gary 9101

kurią Jūs pasakėte priimdamas ziją Jūs laikote patie8 būvi- gaus !poezija yra be reikalo su-i * Tridieni ’tik'
premiją iš kun. dr. J. Prunskio m o pasireiškimu ir jo pavaizda 
už savo poezijos rinkinį. Man vimu. Pamokslininkavmą ir ki-
Jūsų kalba buvo įdomi. Ji liudi
ja, kad Jūs poezija domitės ne 
tik kaip kūrėjas, bet ir kaip 
mąstytoias. Ta kalba atskleidė 
mums kitą dalį Jūsų asmens ir 
šį vakarą mes galėjome pasigė
rėti ne tik Jusi} noezija, bet ir 
jūsų mąstymu apie poeziją

susitarus

siaurinama ir nužeminama. Ne- j, KRUUCRIOHAITĖ
su nuomones, kad nebūtų -gali- <u,d,u.j. ir obirunrt,
ma parašyti puikios poezijos a- moterų ligų *R akušerijos 

SritįS JŪS aPibūdinote kajP *° bu, pie paprasčiausius dalykus. Man Stnm
smeniškai tokia poezija yra net Kampas 7i»t ir caiifomiaj 

(Nukelta į 3 pusi.) TeL ofiso te res. REpubllc

ta3 tikslingo žmogaus veikimo

vimo panaudojimą vienokiais ar 
kitokiais tiksla s. Aš asmeniškai 
ir apie pamokslininkavimą esu 
augštos nuomonės. Ir man gaila, 
kad mūsų laikais pamokslinin- 
kav.'mo darbas yra nužemina-

res. REpubUo 7-4146 
Vai 11-2 Ir 6-2 v v. Šešt i 4 p p

Priėmimas tik paimi ausltarlma

Tačiau kaip tik dėlto, kad Jū- mas. Tai nėra labai augštas mū-
sų gyvenamos kultūros bruožas. 
Mūsų nuovargis diskutuoti su 
artimu norint jį laimėti tiesai, 
liudija: arba mūsų tiesos meilės 
trūkumą, arba artimo meilės 
trūkumą. Bet greičiausiai: abu 
kartu. Juos abu: ir tiesą, ir ar
timą mes paliekam nuošaly, sa
kydami: tesižinie. — Tačiau ne 
apie tai šiandien aš noriu Jums 
rašyti.

Poezijos filosofija

Sutikime, kad poezija yra 
greičiau paties buvimo ypatin
gas pavaizdavimas ,negu to bu
vimo panaudojimas kam nors. 
Šis Jūsų poezijos suvokimo ke
lias ją labai arti priveda prie 
filosofijos, ne8 mąstyti apie bu-

sų kalba išsiskyrė iš daugelio 
kalbų, sakomų tokiais atvejais, 
man kyla noras prie jos sustoti 
ir pamąstyti apie joje iškeltas 
mintis.

Nesutarimai poezijoje 

Su daugeliu dalykų, iškeltų 
Jūsų kalboje, aš sutinku. Bet 
dėl kaikurių norėčiau atkreipti 
Jūsų dėmesį. Sutinku su Jumis, 
kad poezija nėra toks dalykas, 
kuris 'būtų lengvai aptariamas.
Sutinku taip pat, kad poetinė 
kūryba nėra toks dalykas, kurį 
vertinant mums lengva būtų su- 
susitarti. Šias dvi mintis savo 
kalboje Jūs gyvai paryškinote ir 
net pailiustravote. Bet tai yra 
tik neigiamoji klausimo pusė. Ji 
mums tiek tėra naudinga, kad 
paguodžia mus, kai mes nesuta- Įr aP’e žmogiškąjį buvimą,

P^J.JOKUBKA
rv DEIMANTAI IR LAIKROD2IA 

Pardavimas te Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

uhJcago 82. UI. - TeL uA 8-861

Tel. ofiso HE. 4-MflvS, rez. PR. 6-7883

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUS 

GER]
— Pritaiko akinius —

8822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Re* telef. \VAIbrook 5-5O78

YUSŲ, NOSIES US 
tKLES LIGOS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

visiems savo buvusiems ir būsimiems kostumieriams

WALTER and LENNERTZ
Make a date with a “ROLKET EIGHT” Oklsmobile 

6501 Broadway Merriville, Indiana

Gary 4-1196

0R. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. Itlliance 5-4410

Rezid telef. GKoveteUl 6-0617 
Valandos: 1-9 p- m. Ir 6-8 p. m

Penktad. tik po pietų, 
rrečlad Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. ClJffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 Hest 47th Street 

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

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja ir Cbirurgfi) 

KPD1KIŲ IR VAIKŲ VIGŲ
SPECIALI ST®

7166 South We8tern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. U 
vai ryto iki 8 vai. popiet.

Ofiee tel. RE. 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telef. TOwnliall 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus.
Telef. llEiiiloek 4-7080, neatsakius 

skambinti CEntral 6-2294.

riame dėl kokio poetinio kūri
nio vertės; Kai vieni jį nepap
rastai giriame, o kiti labai pei
kiame.

Poezijos pavojai

Tačiau šis toks nedrąsinantis 
faktas Jus nesulaiko nuo jieško- 
•jimo poezijos aptarties. Sivo 
kalboje Jūs gana stipriai atribo- 
jpte poezijos sampratą nuo to 
pavojaus, kuris jai kyla iš tiks
lo, iš proto ar iš valios pusės.
Šio pavojaus Jūs nevengėte su
tirštinti, gana staigiai privesda- 
iuas jį prie politinio totalizmo 
ir kitų baisenybių* Prisipažįstu, 
kad tai buvo vienintelė Jūsų kai 
bos vieta, kuri man išrodė ne
siderinanti su/puikia, santūria 
Jfiųų poezija, kurią Jū8 pats 
turbūt turėjote galvoje, kai kal
bėjote apie šaltąją poeziją.

Pamokslininkavimas

Man prieina su Jumis sutikti,
kad Jūsų iškelti pavojai poezi-' grindų, kurį Jūs siūlote poezi-

yra filosofijos darbas. Jūs pa- 
reiškiate baimės, kad filpsofija 
ir poezija nesusimaišytų ir vie
na kitai nekenktų. Prisipažinsiu, 
kad aš tos baimės nejaučiu. V ar 
giai ar kas ir iš filosofų jos 
jaučia.

Jeigu, sekdami Jūsų mintimi, 
poezijos pagrindu imame žmo
gaus buvimą, neišvengiamai 
mums tenka susitikti su klausi
mu, kas yra žmogaus buvimas. 
Jeigu apie žmogiškąjį buvimą 
spręsti iš tų sričių, kurias Jūs 
rezervuojate poezijai, tai buvi
mas apimtų tik. keletą dalykų: 
gamtą, meilę, mirtį. Tačiau kaip 
tik šioje vietoje man prisieina 
atsiskirti nuo Jūsų buvimo su
pratimo ir jį .suvokti gerokai 
plačiau. Man atrodo, kad žmo
gaus buvimas neia&tria iš savo 
tarpo nei pažinimo,' nei norų, 
nei tikslingo žmogąus veikimo. 
Dėl to, pasinaudodamas tuo pa-

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto. 
2ikl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 popiet Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehlli 6-56OS

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS 

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

Šeštad. 2—4 tai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
RADUAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

f

PRARAS SALEMONAVIilUS
504 W. 33rd St. (Arti Normai Ava.)

Susitarimui skambinkite — Vlctory 2-3486
Kainos yra vienoa iš žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad. 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki D vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

, NAUJAUSI

FLOWERS FOR EASTER• r j ».

Place your orders now,

CORSAGES /

BOUTONNIERES 

POTTED PLANTS 

CENTER-PIECES 

BOUQUETS

Remember your church and yaur hčstass 

wlth flaw«rs

MARQUETTE
FLORIST & GIFT SHOP

f♦
Andrew &, Helen (bandom) Staniulis

2743 W. 69th St. PRospect H781
(Acrosb Lhc Street from Holy Cross Hospitąl)

We deliver £ We give GOLD NUGGET Štampe

Open daily — including Sundaya and eveninga

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vėl. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 Ir 7-9 
Kptr. 1-6. treč.. Ir šešt; pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9317 South Westera Avenue 
Chlcago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllc 7-4900 

;'Rezidencija: GRovehlli 6-8161

i'. I

TeL ofiso YA. 7-5557, res. RE. 7-4968

DR. FRAHK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. - 1661 Wart 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak. 

Tek ofiso GR. 8-5399, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS

2423 West 63rd Street 
(Kampas 63rd Ir Artesian)

VAL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
i Seštad. 2—4 popiet

Trečlad. Ir sekmad. uždaryta

toli. JULIJA M0NSTAVI4IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue
.Vai.: .kasdien nub 6 v. v- Iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 yal. popiet.

Tel.: Ofiso — Plikimu 5-6768 
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso te buto tel. HEmlock 4-5818

DR. A. DARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6767 South We8tern Avaaue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
» Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEterly 8-8244

Tel. ofiso VĮ. 7-0600, rez. RE. 7-8887

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'Rpec. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla AVS. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p.
Sešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso t.,»ef. YArdš , 7-1166 
Rezidencijos — STevrart 3-4511

DR. I. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatv8) 

VAL 1—4 Ir 8:80—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

O«ee WAIbrook 5-2670.
Rea Hllltop 5-156>

Dr. Alexander J. toveb
(JOVAIŠAS 1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MABOI ETTE MEDICAL CENTER 

6182 South Kedzie Avenue
Vai. s—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

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

Telefonas GRovehlli 6-1595
DR. ALDONA A.JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPKCIALIST®

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Mar^uette Rd.

Telefonas REllaaoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

TsL ofiso te buto Of,ymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 8—8 v. vakara 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1596 So. 49th Avė. 
BošUdiealalN 13 Iki 4 popiet

DR. VYT. TAURAS*
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st 8t 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. Ir 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Ofiso telefonas <— Blshop 7-2525

DR. AL. RA6KUS *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer . Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc 7-2290 
aPHClALYB® CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 5—8 vai. vak. 
Išskyrus plrmad. tik nuo 5 Iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rea PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

- Spęc. chirurginės ilgos 
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak, 
Seštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai. i iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaSkeviėlūte)

GYDYTOJA IR CHIRURQE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vai 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir butu tel. OLympic 2-1881

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

DR. ¥. VILEIŠIS
A.S IR CHIRURGAS 

West 31st Street 
Kamp. Halsted ir Sl-mos gatvių) 

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

un.

‘ 802 V

Tel. ofiso I’R. 6-6446, rez. HE. 4-8150

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko aki n Ina, 

keičia stiklus te rčmus.
4456 So. Gaiifornia Avė., Ohiogo 

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

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. Ir sekmad. 
tik susitarus

Tel. ofiso CL 4-6258, t-ez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4645 So. Ashland Aye^ Ohicago
Plrmad., antr., ketv. ir penk.

6:30—8:30 vai, vakare .
šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez, 8053 6. Campbell Avė 

Tel. ofiso YA 7-4787, res. PR 6-193<>

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4648 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 8—8; trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps viršminštl telefonai
Saukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas 

Aparatai-Protezai, Mod. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) te tX
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
>RTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63r<l 8t. Chlcago 29, 111. 
Tel. PRospect 6-5084.

V

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P.- Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 8-6859 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Ava 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERMER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas te akinių dlrbtuvč 
756 West S5th Street 

Vai. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 te 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs za

Palengvinu akių įtempimą, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
iki 6 vai. Sektn. Ir treč. uždara.

0K. S. VAITUSH, OPT.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 8. Oakley Avė., Chlcago 8, UI. TeL Virgin!* 7-5841: 7-8842
Entered M Second-Closs Matter 

Undev the Act
Membor of the Cathollc Press Ass’n 
Publlshed daily, ezept Sundays, 

by the
Ltthuanlan Cathollo Press Soclety
PRENUMERATA: Metams
CblcagoJ Ir ClceroJ 89.00
Kitur JAV te Kanadojs 88.00
Užsienyje 811.00

March II, 1(16, at Chlcago, Illinois 
of March S, 1879.

Hi BSc’rIPtION RATE2 
>8.00 per year outslde of Cbloago 
>9.00 per year ln Chlcago A Closro 
98.00 per year ln Canada 
Forelgn tll.00 per year.
% metų 

6.00
84.60
86.60

8 mėn. 
>2.76 
82.60 
88.00

1 mln
11.26 

1.90 
.81.16

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija uš skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašiną
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LAIŠKAS
H. RADAUSKUI
(Atkelta iš 2 ,'pufll.) 

miela. Tačiau aš klausiu savęs, 
ai- apribojimas poezijos tomis 
mažybėmis tų mažybių nepada
ro dideliais dalykais ;ar jie kar 
tais tokiu būdu negali išvirsti 
ištisais kalnais ir net slėgti žmo 
gaus gyvenimo? Jei anksčiau 
nebūčiau Jums prikišęs totaliz-

mo įvedimą į poetines diskusi
jas, aš net norėčiau Jus klausti, 
ar šis mažybių kultas nėra fak
tiškai ruošimas kelio tokiai nuo
taikai žmonių gyvenime, ku
riame iš apdainuoto mažo kups
telio pasidaro kalnas, o iš šio 
pastarojo išsivysto palicininkas 
totalistiškai draudžiąs apie ką 
kitą dainuoti?

Poezijos gyvumas 
Mąstant apie poezijos kompo- (

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu savo parapiniams, draugams ir pažįsta
miems. Mano didžiausias troškimas, kad su prisi
kėlusiu Kristumi ir Lietuva prisikeltų Nepriklauso
mam gyvenimui.

Taip pat linkiu "Draugui" ir jo kolektyvui sėk
mingai plėsti Dievo karalystę per katalikišką spau
dą.

Prelatas Kazimieras Bičkauskas,
šv. Pranciškaus parapijos klebonas,
Indiana Harbor, Indiana

r^

zicinę sritį, man prisimena dvi1 
Jūsų kalbos idėjos: poetinio iš
gyvenimo laisvumas ir poetinės 
formos griežtumas. Poezija, be 
formalinio apipavidalinimo, ži - 
noma, ne poezija. Taip pat poe
zijos išgyvenamo laisvė yra to
kia sąlyga, be kurios poezija 
nėra įmanoma. Galbūt, kad iš 
šitos formalinės nelaisvės ir kū
rybinės laisvės derinio ir kyla 
tas poezijos patrauklumas, sa
votiškas jos nemirtingumas.

Kai sakome, kad poezija yra 
nemirtinga, tai sakome, ir tai, 
kad ji yra gyva. Ji nesibaigia 
jos sukūrimo momentu. Ji lie 
ka žmonių gyvenime kaip jų 
gyvenimo išraiška. Skaitytojas,

kuris priima sukurtą poeziją, 
priima ją kaip kažką gyvo. (Kas 
jos nelaiko gyva, tas jos neima 
į rankas). Visai nesvarbu, ar 
poezija yra tikrovėje; skaityto
jui ji tampa tikrove. Dėl tos 
priežasties poezija vaidina dide
lį vaidmenį žmonių gyvenime, 
visai nepaisant to, ar poetas 
to nori, ar ne. Poezija yra ne
išvengiamas žmogiškumo liudy
tojas ; to žmogiškumo, kurį at.sto 
vauja poetas.

Poezijos laisvi

Bet kuo tada poezija skiriasi 
nuo kitų žmogaus dvasios repre- 
zentavimo sričių? Aš nemany

čiau, kad ji skiriasi tuo, jog at-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostttmeriams Ir Draugams

4- A 4-

PRUZIN FlINERAl HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Located in the Heart of Tolleston 
GERAS AMBULANCE PATARNAVIMAS

1111-17 Roosevelt St. TUrner 6-9000

GARY, INDIANA

FIRST FF.DERAL
SAVITOS & LOAN ASSOHON

OF GARY

545 Broadway Gary, Ind.
Ttl. 3-1623

BE

ASSETS OVER $45,000,000.00

QKIP’Q SELF vl\lr 9 SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — MfALBROOK 5-8202
KOVO 29, 30 ir 31 d. d.

BISųilIT, THREE STAR COGNAC . Fifth $4*59

GOLD LEAF COGNAC Fifth $3-49
DOMINION TEN, Imported

Canadian Whiskey Fifth $3*96
GRAIN ALCOHOL, 190 Proof U.S.P. Fifth $4-79
SCHENLEY, Mr. Boston or Dant

90 Proof GIN Fifth $2-69
1952 VINTAGE, Imported Bordeaux

Red or White Wines Fifth

CINZANO VERMOUTH

Dry or Smeet Fifth $1 *29
BANANA LIQUER Fifth 29.29
FLORA delle alpi $5.29
BUDWEISER, SCHLITZ, HAMMS,

MII.LERS & PABST. Caee of 24 cans Caoe $3*99

sideda vien elementariesiemse 
ar natūraliesiems jausmams ir 
atsiriboja nuo augštesnių dva
sios sričių. Greičiausiai nuo ki
tų žmogaus dvasios reiškimosi 
sričių ji skiriasi tuo, kad čia į- 
forminama tik tai, kas yra giliai 
asmeniškai pergyventa. Aš su
tikčiau su Jumis, kad nereikia 
skatinti poetus rašyti apie tuos 
dalykus, kurių jie nepergyvena. 
Tai būtų poezijos pavergimas. 
Bet negalima būtų sutikti su 
betkuo, kas draustų poetui tu
rėti augštesnių idėjų pergyve
nimų ir juos įforminti savo po
ezijoje. Man labai malonu, kad 
Jūs bent teoriškai tokią teisę 
poetui pripažįstate, nors prak
tiškai ir nelabai tikite tokia ga
limybe. Jūs nelygius ir reikala- 
vimug statote tokios poezijos 
kūrėjui. Jūs reikalaujate, kad 
jis kaskart ateitų su nauja filo
sofija, o kitiems poetams Jūs 
leidžiate dainuoti apie rožes,

nors jau daug kartų apdainuo- ( 
tas. K

Nugalėjimas poetinio melo

Reikia sutikti, kad poezijos 
nustūmimas į primityvius ir ir- 
raeionalinius jausmus yra kai- 
kurluose sluogsniuose pasidaręs 
mados mokslas poezijai vertinti. 
Aš nenoriu leistų nušviesti to 
kelio, kuris poeziją yra prive
dęs prie šio nuaižeminimo. Tai 
yra iš esmės ne tiek poetinis, 
kiek filosofinis kelias. Tiesa, nu
sižeminimas dažnai žmogui yra 
vertingas dalykas. Man atrodo, 
kad ir poezijai šis'laisvai prisi
imtas nusižeminimas yra atne
šęs daug gero. Jis yra padėjęs 
jai išsilaisvinti iš nenatūralaus 
formalizmo, kuris jai visada 
gresia. Šis nusižeminimas yra 
jai naudingas paskatinimas lai
mėti išvidinę vienybę. Jis ska
tina nugalėti poetinį melą, su
tikdamas dainuoti greičiau apie

mažus, bet tikrai išgyventus da
lykus, negu apie didelius, kurių 
sąryšis poetui ne tik jausmo, bet 
ir paprasto supratimo nesuža
dina. Poetinis nusižeminimas y- 
ra didelįs tiesos laimėjimas.

Tačiau, kaip vien nusižemini
mu negalima tenkintis dorinia
me žmogaus gyvenime, taip po
ezijos negiima uždaryti tose ke
liose tematikose, kurias jai yra 
neuždrauduslos pozityviškai ma
terialistinės filosofijos srovės. Iš 
šios nelaisvės poezija turi taip 
pat laisvintis, jeigu ji nori lik
tis augšta žmogau^ dvasios reiš 
kimosi sritis.

Tokios mintys man kilo tą va
karą, kai aš parėjau išklausęs 
Jūsų kalbos. Tiesos vardan aš 

1 pasiryžau jomis pasidalyti su 
1 Jumis ir su visais poezijos mė
gėjais ir tuo būdu prisidėti prie 

i Jūsų poezijos pagerbimo.
— V. Bgd.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

ACME DECORATING CO., Ine.
Paint, Wallpaper, Painters’ Supplies & Glass 

Mirors, Table Tops, Picture Frames

1240 Broadway Phone 2-6127

GARY, INDIANA

f

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linki

FIRST FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS'N

oi East Chicayo
4740 Indianapolis Blvd. 2115 Broadway

EAST CHICAGO, INDIANA

* .X ' • ' ■■ • ‘•■z. s »
? i ■ "S“ $ •«. - * s',. '

PETER P. KEZON 
Executive officer

LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams,
»

Draugams ir Visiems Lietuviams.
VALDYBA IR DIREKTORIAI

New Hours
Monday, Thurs., 

Friday
9 AM to 8 PM

Tuesday 9 AM 
to 5 PM

Wednesday, S*t. 
9 AM to 12 noon

CURRENT
DIVIDEND

RATE

6
S U P R E M E

SAV1K6S ant] LOAN MMOAm
1751 WEST 47TH ST. R INSURED Phone YARDS 7-3895
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Lietuvių Prekybos Namai) Dainų Šventei artėjant
Lietuvių kultūrinė manifestacija

DIDŽIULIS PASIRINKIMAS

NAUJAUSIO STILIAUS BALDŲ

VELYKŲ ŠVENTĖMS!
Kainos be užprašymu — s,skalios neparduodamos 

Finansų Kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, nakčiai lovos pas mus $69.00 
Už $200 parduodamos sofos ir foteliai Nylon ar vilnos,

sofos, tinkamos kiekvienam butui pas mus .......... $239.00
Už $600.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen

naujausių stilių pas mus .......................................... $149.00
Už $300.00 parduodami 10 metų garantuotos sectional 

Nart home, Pulman ir kitų geresinių Amerikos Fab- 
rikos — mes parduodam tiktai už .......................... $400.00

★

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo ar

• riešuto medžio pas mus tik ................ ..................... $119.00
Už $300.00 parduodami miegamieji 4 dalių pas mus tik $229.00 
Už $500 parduodami Brazilijos raudonmedžio baldai

gaunami ir su dviem pavieniom lovom pas mus tik $350.00
Už $700.00 parduodami Europos stiliaus ir gamybos

9 dalių miegamųjų su puošimuosi stalu pas mus tik $490.00

★

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dal. valgomojo baldai pas mus $ 99.00 
Už $250. parduodami 6 dalių, ąžuolo ar raudonmedžio

baldai, su nedegamu stalo viršumi pas mus tik .... $190.00
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomojo paskiausio

stiliaus iš auksčiausios rųšies pas mus iki Velykų tik $400.00

★

VIRTUVĖS FORMICA STALAI
Už $69.00 siūlomi parduoti 5 dalių Formica stalai ir

4 kėdės, įvairių spalvų ir stiliaus pas mus tik ...... $.39.00
Už $ 99.00 siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su chromo

ar juodo metalo kojom pas mus tik .......................... $ 75.00
Už $129.00 siūlomi 7 dalių Formica setai mediniai,

ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik .............. $.99.00

*

ŠALDYTUVAI — VIRIMUI KROSNYS
Už $199.00 parduodami 8 Cub. šaldytuvai visų firmų

pas mus parduodami tiktai ..................................... $169.00
Už $250.00 siūlomi 9 Cub. šaldytuvai \Vestinghouse,

Norge, Kelvinator, General Electric ir kitų pas mus $199.00
Už $120.00 parduodami virimui parcelano pečiai pas

mus tiktai .................................................................... $ 99.00
Už $200.00 parduodami virimui pečiai Crown, Universal

pas mus tiktai ............................................................. $139.00

★

KILIMAI
6x9 kilimai parduodami tik pas mus .......................... • ••• $*9-95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00 
9x12 parduodami po $129.00 A. Smith, Bigelow, Magee.ir

kitų žymiausių firmų pas mus tik .............................. $79.00

*

TELEVIZIJOS APARATAI
RCA, Dumont, Weslinghouse, Admiral, Motorola, Zenitli par

duodami žemiausiomis kainomis Chicagoje.
.21 inco Traveler ant žemės pastatomas tiktai .............. $149.00

21 inco RCA arba Admiral tiktai ...................................... $149.00
24 inco raudonmedžio tiktai ....................... ..................... $250.00

Kiekvienas pirkėjas pirkdamas bent už $200.00 gauna 53 
dalių porcclano setą dovanai. _
9x12 linoleum įvairiausių spalvų .......................................... $5.50
Kavos staliukai riešuto ar Oak .............................................  $6.50
Lempom ar telefono staliukai po .......................................... $2.50

Viską pirkdami pas mus sutaupysite daug pin;gų ir labai 
daug bereikalingų rųpesčių ir vargų.

Išmokėjimai iki 2 mėty ir ilgiau.

FURNITIIRE CENTO, INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEL. — VICTbRY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirt&d......................................................... 9—9:30
Kitom Dienom:................................................. ®
Sekmadieniais: ......................................... 10—5 valandos

Sparčiai beartėjančios Dainų 
Šventės garsas spėjo plačiai pa- 
sisklaisti po visą laisvą lietu
viškąjį pasaulį. Įvairūs Dainų 
Šventę liečią straipsniai mūsų 
spaudoje, pokalbiai susirinki-; 
muore, pobūviuose ir šiaip arti
mųjų rateliuose aiškiai liudyja, 
kad Dainų Šventės reikalas yra 
gyvas ir kad Dainų Šventės idė
ja susilaukė gyvo atgarsio. 
Šiandien su džiaugsmu reikia 
konstantuoti faktą, kad apie 40 
JAV ir Kanadoje egzistuojančių 
chorų mokosi Dainų Šventės 
repertuarą ir rengiasi šventėje 
dalyvauti. Tai bus didelis ir vie
ningas visų lietuvių kultūrinis 
bandymas.

Štai kaip apie artėjančią Dai
nų Šventę atsiliepia mūsų pa
garbieji asmenys:

Lietuvos įgaliotas ministeris 
JAV P. Žadeikis

Užsienio lietuvių gyvenime 
Dainų Šventės yra buvusios ga
na retas reiškinys. Šitoji ben
droji JAV ir Kanados Dainų 
Šventė turėtų būti vienu iš di
desnių lietuvių kultūrinio gyve
nimo pasireiškimų išeivijoje. 
Yra suprantama, kad tos šven
tės suorganizavimas pareika
laus daug sumanumo, energijos 
ir darbo ne tik iš jos organiza
torių, bet ir iš kiekvieno diri
gento ir dainininko. Dainų 
Šventės tikslas yra kilnus, jos 
pasisekimas priklausys nuo vi
sų dalyvių pasišventimo. Ši Dai
nų Šventė duos progos išnešti 
plač'au į laisvą pasaulį lietuvių 
kultūrinio gyvenimo savybes. 
Todėl tą uždavinį tinkamai at
liekant būtų reikalinga, kad ne

tik mes patys džiaugtumėmės/ 
savo kultūriniais laimėjimais, 
bet kad ir svetimieji turėtų 
progos mus pažinti ir įvertinti 
augštą lietuvių kultūros lygį.

Ypatingai tremtyje šitokie ir 
panašūs kultūriniai festivaliai 
turėtų būti dažniau ruošiami.
Jie sujungtų mus, paskatintų 
bendram darbui ir padėtų mums 
išlaikyti lietuvių kalbą ir lietu
viškus papročius.

Šitos Dainų Šventės pasise
kimas priklausys, kaip plačiai 
mes pajėgsime pasiskleisti šio 
krašto žmonių tarpe. Būtų 
svarbu, kad kiekviena daina 
būtų užrekorduota įrašant į 
plokšteles, kad vėliau ne tiki 
patys lietuviai, bet ir svetimie-'

GARY IR VIKIUI!RN INDIWA SVEIKIMUAl
~ " 1 i v

ji galėtų jomis pasinaudoti ir 
pasigėrėti, nes lietuviškos mu
zikos pareikalavimas kasdien 
didėja. Prie šios progos laikau 
reikalinga priminti lietuviškai 
visuomenei, kad pasirūpintų ga
limai daugiau skirti lėšų kultū
riniams reikalams.

Šiuomi linkiu Dainų festiva
lio komitetui, dirigentams, dai
nininkams ir visiem8 kitiems 
sėkmingai dalyvauti Dainų 
Šventės pravedime. Neturėtų 
nuošalyje likti nei vieno kultū
rininko, kuris negalėtų daly
vauti šioje šventėje. Kviečiu 
visus dainos ir muzikos mėgė
jus bendromis jėgomis įsijungti 
į bendrą ir galingą lietuvių kul
tūros manifestaciją. Ne tik mū
sų diplomatinės, politinės ir 
propogandinės pastangos, bet 
taip pat ir mūsų kultūnniai lai-1 
mėjimai daug prisidės prie iš- 
pouliarinimo Lietuvos vardo ir

kartu bus didelis įnašas kovoje mas, parodantis mūsų kultū-
už Lietuvos laisvę ir neprikišu 
somybę.

Kiekvienas mūsų pasireiški-

ringumą, gyvumą ir susiklau
symą, yra didelės vertės daly- 

(Nukelta j 5 pusi.)
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TELEVISION
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME SAVO KOSTUMERLAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS

SOKIT S KEPYKLA
MŪSŲ SPECIALYBĖ YRA 

BALIŲ TORTAI ( CAKES)

5217 5th Avė. Gary, Indiana

Telephone Turner 3-7774

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems
★

The GranC Street Lumbcr aini Suppl y Co.
Lumbcr-Building Material-Paint-Hardware-Coal

Grant Street at Ridge Road

Gary, Indiana
A. P. M0RR0W, President Tol. 4 1158

& LOAN

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tek Vlrginla 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS. Prea. 

Chartered and Snpervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki B vai. po plotų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. šešta. d. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma.

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs auto specialistas

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So, Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TI IR IMF IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

Sukaktuvinių Metų Dovanos Tapytojams

&KOP YOUR NSIGHBORbūOJ 
AND SAVE WtTM

Šiais metais Ciane Savings mini savo 30 meti) 
sukaktį. Šia proga .bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo 
metru arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran 
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 47th Street LAfayette 3-1083
H. II. PietklCMli'z, prea; 1% IL. I*ieUtcwlcs, wkr. Ir advokatus

Mokame ankstus dividendus. KeAiuoJamc čekius. Parduodam? 
\r lApcrkame valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE H.ysKAlTMANDIEN. APDltALSTA IKI $10,000

DARBO VALANDOS: plrmad. Ir ketv. nuo 9 lkl*8 vai. vak.; 
antradlon) Ir penktadieni nuo 9 Iki B; trečiadieni uždaryta 
o Šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

CRANE SAVINGS-
2555 W. 47th STRFO

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

PEČIAUS ALIEJŲ
OIOELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lįVTj

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo- 
I kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 
mus. Turj daug metų patyrimo perkraustymo darbe

STASYS FABIJONAS
2148 So. Hoyne Avenue Tel, Vlrginia 1-7091

tAcs 

tnoka**

NuUšvt

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Pr.zid.nto.

I I
SIN C LA IR Gazolino Stotis

PAGALBA"
Sav. Aut. Stanevičiui

TniMMne automobilių motorus. Lyginame įdaiižimus ir 
įleukirnuu. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietos. 

Parduodame akumiiiatoriua, padangas ir kt automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namytel. WAIbrook 5-5934

==F
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DAINŲ ŠVENTEI 

ARTĖJANT
(Atkelta iš 4 pusi.) 

kas. Kiekvienos tautos tikrąją 
vertę parodo ne karų žygiai, o 
dorinis, meninis ir mokslinis 
tautos laipsnis. Dainų Šventė, 
mano supratimu, bus tiek pra
sminga, kiek ji sugebės su
traukti lietuviško jaunimo, ki
tataučių ir kokio paliks įspū
džio toms dviems grupėms 
klausytojų. Užtat iš širdies 
linkiu pasiekti kuogreičiausių 
šių trijų rezultatų.

Lietuvos generalinis konsulas 

New Yorke J. Budrys 

Prieš penkiolika metų, 1939 
m. rugsėjo 10 d., jungtinis 
Amerikos lietuvių choras iš apie 
3000 balsų, savo galinga daina 
Lietuvos dienoje Pasaulinėje

tės lietuviškų dainų garsą iš
girs ir platusis pasaulis. Štai 
kodėl aš labai augštai vertinu 
JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
Šventę. Aš nuoširdžiai sveiki
nu jos iniciatorius ir rengėjus. 
Linkiu jiema ir besiruošiantiems 
šventei lietuvių chorams geriau
sių sėkmių!

Lietuvos generalinis konsulas 

Kanadoje Vyt. Gylys 

Pati idėja yra puiki. Panašios 
j šventės sukelia viltis, sustipri- 
i na dvasią ir tėvynės meilę, kas 
turi didžiausios svarbos mūsų 
tautiečiams, išblaškytiems po 
visą pasaulį. Dirigentams ir 
dain'.ninkams aš nuoširdžiai lin-

kuocpripnsiai viską na ruošti ir 
oduoias uuiuad / ją uLtkt'aukti. į 

kviečiu ir raginu

rengiama bendroji Dainų šv<m 
tė turi nepaprastai didelę įeiki
mę tremties lietuvių gyvenime;1 Lietuvius kviečiu ir raginu • ' hiaui M. Stulpinas,
taip pat tikiuosi, kad tos' Dainų Šventei ruoštis ir joje i seniai pasižymėjęs gausiomis
šventės metu galingai nuskam-i gausiai dalyvauti, nes to reika- aukomis ir veiklumu ltetuvy- 
bėjusios dainos a das nuskrys ir lauja mūsų tautos garbė ir Tė- kės reikaluose, dabar pasiryžo
į pavergtąją tėvynę ir ten pa- vyne Lietuva. išleisti didžiulį žemėlapį, vaizduo
guos mūsų tautiečius. Linkiu Didžioji Dainų Šventė įvyksta JanU Lietuvą tokią, kokia ji bu- 
tiek šios šventės rengėjams,! liepos 1 d.
tiek dirigentams ir daininin-į Chicagoje 
kams kuo gražiausio pasiseki
mo ir kartoju jūsų žodžius: Te
skamba mūsų dainos už laisvą 
Lietuvą!
Lietuvos konsulas Chict’gojc 

dr. P. Duužvardis

Dainų šventės idėja yra.
kiu geriausios sėkmės ir laurų sveik’ntma ir be jokių rezervų

girtina — ji vykdo ir puoselėja 
ypatingąsias tautos savybes ir 
tradicijas; daina juk yra lietu
vių tautos dalis. Dainų Šven
tę reikėtų papildyti ir paįvai
rinti jos giminingu menu — 
liaudies šokiais. Tas duotų pro
gos chorams atsikvėpti ir žiūro-

KRONIKA i naudota Lietuvos istorijai, ku- sirašė. Žemėlapis bus baigtas 
Į rią parašė dr. V. Sruogienė ir balandžio mėnesio pabaigoj ar 

nu°l kurią išleidžia Tėvynės Mylėto-’ gegužės mėn. pradžioj. Kaip že- 
jų ur-ja. Žemėlapio spaudos' mėlapiai bus baigti, tai jų tuoj 
darbą atliks Rand MeNally &
Co., garsioji žemėlapių ir atla 
sų spaustuvė. V. M. Stulpinas su

bus galima gauti pirktis lietu
viškų knygų parduotuvėse. To 
didelio darbo finansuotojas V. 
M. Stulpinas gyvena 839 W.

Coliseum halėje, v<> Vytauto Didžiojo viešpavimo ’ta kompanija kontraktą jau pa- į 33rd gtr ChicagoJe 

laikais: nuo Baltijos iki Baltųjų 
jūrų. Žemėlapis bus keturių, 
spalvų. Tas žemėlapis gamintas

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokią Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel.. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atida ra kasdien nuo

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

dar viduriniais amž ais Amster
damo mieste, Olandijoj, tada, 
kai Lietuva buvo viena iš didžių 
jų Europos valstybių. Užrašai 
žemėlapyje yra lotynų kalba. 
Žemėlapio bus atspausdinta

'5,000 kopijų. Pusė jų bus su-

MOVI N G

A. BENIULIS atlieka įvairiu? 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumti.

TeL BĮ, 7-7075 arba 
RE 7-9842

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli* 

sunk. ežimis su pilna ap- 
draudn. Pigus ir H^žlniiųfiis 
patarnavimas.

R Š E R £ N A S
4546 S. Wood SU, Chicago »,

Illinois, tei. VI 7-2972

vainiko, kadangi iš jų pasiro
dymų svetimieji spręs apie lie
tuvio sielą, jo meno pajautimą 
ir kultūrą. Visiems vykstan
tiems į Dainų ^Šventę norėčiau

parodoje New Yorke, žavėjo palinkėti didžiausio malonumo 
daugiau kaip 50,000 žiūrovų — ir pasitenkinimo, kaip mūsų me- 
klausytojų. Tai buvo milžiniš- nininkų pasirodymu, taip ir or
ka demonstracija. Neabejoju, ganizatorių sugebėjimais pa- ausiai pailsėti. Jeigu tektų 
kad ir užsimojimas suruošti, tiekt klausytojams taip brangų šventę filmuoti ar televizijai 
Chicagoje šiais metais Dainų mūsų širdžiai dainos meną ii j perduoti, šokiai suteiktų filmai 
Šventę yra didelės reikšmės,' tvarkyt milžinišką sąskridį. I gyvumo. Chorų dirigentams ir 
sveikintinas įvykis. Tokia mū-'viiko pirmininkas J. Matulionis' dainininkams linkiu meisteris 
sų kultūros demonstracija gar-l Džiugu, kad lietuviškoji dai- 
sina ir iškelia lietuvių tautą na nėra nutilusi, kad ir iš siel- 
kitataučių akyse, ji stiprina varto suspauętų krūtinių ji te- 
moraliai ir mus pačius. Kova bedainuojama tėvynėje, ji dai- 
dėl tėvynės išlaisvinimo turi nuojama Europoje, Amerikoje, 
būti vedama ne vien politikos Australijoje ir visur, kur tik 
lauke, ji nemažiau reikšmingą, yra keletas lietuvių, nes lietu- 
kaip kad šiuo atveju, ir per dai- vis negali nedainuoti — daina 
tai patys choristai turi tinka- jis pasiguodžia ir semia stipry- 
ną. Todėl Komitetas, dirigen- bes likiminėje kovoje. Todėl ir

kai ir tobulai pasiruošti ir pa
sirodymu tautiečius sustiprinti, 
jaunimą dainai paakstinti ir 
Lietuvos laisvinimo kovai padė
ti. Šventės rengėjams linkiu 
ištvermės ir geriausių sėkmių

AR GI NETEISYBE,

kad Velykoms labai graži dova-,
na operos sol. V. Jonuškaitės' 

mai pasiruošti, o visi lietuviai jūsų, JAV ir Kanados lietuvių,! Dlokšteliu albumas gaunamas 
turi juos padrąsinti, duosnia pi- visuose knygynu08e ir pas J. I

mgine auka ir gausiu atsilanky- NUO UŽSJSENEJUSIŲ .Karvelį, 3322 So. Halsted St., j 
mu. Pasisekimo nauda eis ne SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ ; Chicago 8, III. Tel. YA 7-0677. 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT- P. S. Naujas lietuviškų plok- J
ueS ramiai K^Iu^r ntktimu knVS4 ir gintaro katalo-
miegoti, nes jų užsisenSjuslos žaizdos gas tik 90 Centų. I

tiek dirigentams ir choristams, 
kiek visiems lietuviams, visai 
tautai ir Lietuvos bylai.
ALT Pirmiininkas ir “Draugo” 

vyr. redaktorius L. šimutis

Kol iš mūsų krūtinių plauks 
lietuviškoji daina, tol gimtosios 
žemės meilė neužges. O mūsų

niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimą, ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tų. Vartokite ją taipgi nuo skau- 

chorai, suvažiavę į Dainų Šven- '.ž2xs,,n,^euĮ2>« J’ taipgi pašal,na

TELEVIZIJOS

r Radio Aparaty Taisymas
_ niežėjimą ligos vadinamos PSORTA- Sąžiningas ir garantuotas darbutę Chicagoje, savo galinga su- 3IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos , pTMTrnS AR17 <4 Savroer St

. ,. vadinamos ATHEETE’S FOOT, su- , M. RIME. U b, 4617 b. SavTyer bt
tarane žemę pajudins , ir stabdo džiovinimą odos Ir perplyštmą rpp| yj 7_0(|g7 _  VI
lietuvių mases sužadins ryžtin- tarpplrS9,ų- Yra “"kama va;~2otL"P0 ggr 3 J Jžiūstančios, suskilusios odos dedlr-gam ir v.en’ngam Lietuvos iš- vinių, odos išbėrimų ir t t., taipgi
laisvinimo Hnrbni Dainn Šven tinkama vaitoti vaikučiams, kada pa laisvinimo aaiDUl. Damų bven- slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty

klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st St. Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

viršinių odos ligų. Le 
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et.. $1.25. Ir $3.50. 
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse— 
Mllwaukee, Wisc..Ga 
ry. Ind.lrDetroit, Ml- 
ehigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order i

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

1OE2IOI IOC-1O1

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

16 WQE8 Htotlee — Banga 1890 
NUO P1KMAD. IKI PENKTAD 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD-. 8:30 Iki 9:80 ryte

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v.
I SEKAI). 8:30—9:30 v. r. U stotie*

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, .JI. HEmlock 4-2418

7121 So. ROCKWELI ST.

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš....................... .. . . .#57,000,000.00

Atsargos Fondas.......................#4,500,000.00
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT 
Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEUTCII, President

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit RyUj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,06

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad.,
šeštad.

antrad., penktad. ir 
9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.

SMAKO FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1141

MOVIMO

□ t

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumu ■»

. LIETUVA
yra gerinusia dovana visokiomis 
progomis. Alinimo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems s n pramania kalba, 
lodei jis tinka visiems, kas kokia 
Kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

kiekvienam verta ši gražu leidinį 
paeiliui įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. .Ii galima gauti:
ATEITIES administracijoj 

916 Willoughby Avė. 
BUOOKLYS 21, \. Y.

Kaina 6 dol.

Duoną Ir įvairias skoningas 
biitkiil<*s kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituaniea Avc. 

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatoma J visas krautuves 
Ir ręsto. anus. taip pat iš
siunčia į visus artimuosius 

miestus.

Telef. REpublic 7-o6u3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, perdirbi
mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-796U

“Siustas
" IS TOLI IR ARTI

NAUJI OI DELI TBOKAt-NAUJAUSI KMUSTTMO (/JANKIAI 
ILGU METU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄŽININGAS PATARNAV/NAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-9209

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

=3CC3OE

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil 
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus K katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

Į 3741 W. 26th Street,

CHICAGO, ILL.
Tel. CRavvford 7-‘>l?,6

Roosevelt Furniture Miegamo Rakando Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169-00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm sjdruokiem, 3 vanity stiliaus 
'empos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Ui 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užšalkite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baidus ir pa
tirkite kainas.

J3-VTŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
i R

’ f
Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32.11L

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

Raudot) la,
Išryta tiek

Tel. SEeiey 3-4711
Fctlu Raudi/pia, «a.v. Ir onenadžerla 

Krautuvė atidaryta aekmudientala nuo 11 Iki 4:80

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1803 S. Halsted St. Chicago 8, III.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEC NINGI PATARNAVIMAI.

TUI’VKITI. TVIRTAI. AI’IHlAt KTO.I $ M.OUO.UUU |KTAI<i<ME. AUR*0I AL'MI AS. V\t .IAI l’AIH I »l\TAS l>l VI l»l ,M>As I * l’AI l» i I’ I S VI SIMIA 
lt: UŽSKAITAS, KITI J AI l’YMO SKYRIAI: ORTIONAIj, BONI H, KAl.ft DV III VAKACI.IV SKY RIAI. <iAI.ITE TAUPYTI IR PER I.AIAKI N. SI' 
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Didžiulis pasirinkimas Naujausio 

stiliaus baldų Pavasario Šventėms

Kainos Žemiausios Chicagoje.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 vertės parduodamos sofos, nakčiai lovos

pas mus .................... . ................................................  $ 59.00
Už $200.00 vertės parduodamos sofos ir foteliai Nylon

ar vilnos naujausių stilių pas mus ............................. $129.00
Už $600.00 parduodami svečių kambarių baldai Kroehler,

Pullman ir kitų geresnių Amerikos fabrikų — rpes 
parduodam tiktai už .................................................... $329.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ SETAI
Už $150.00 vertės parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo

ar riešuto medžio pas mus tik ................................. $ 99.00
Už $300.00 vertes parduodami miegamieji 4 dal. pas mus $199.00

Už $800.00 vertės parduodami, Francūziško stiliaus ir ga
mybos 9 dalių miegam, su puošimuosi stalu pas mus $390.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIU BALBAI
Už $150.00 vertė !s parduodami 5 dalių valgomojo

baldai pas mus ...................................................... $ 89.00
Už $250.00 vertės parduodami 6 dalių ąžuolo ar rau

donmedžio baldai, su nedegamu stalo viršumi 
pas mus tik .......................................................... $179.00

Už $600.00 vertės parduodami 9 dalių valgomojo vė
liausio stiliaus iš augšiausios rūšies pas mus 
iki Velykų tiktai ........ ...................................... .. $375.00

VIRTUVES stalai
Už $69.00 vertės siūlomi parduoti 5 dalių Formica

stalai ir 4 kėdės, įvair. spalvų ir stiliaus pas mus $ 39.00
Už 99.00 vertės siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su

chromo ar juodo metalo kojom pas mus tik .. $ 69.00
Už $150.00 vertės siūlomi 7 dalių Formica setai mc-

dniai, ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik $ 89.00

ŠALDYTUVAI — PEČIAI
Už $199.00 vertės parduodami 8 cub. šaldytuvui vi

sų ffrmų, pas mus parduodami tiktai .............
Už $250.00 vertės siūlomi 9 cub. šaldytuvai General 

Electric ir kitų pas mus ................ ,................ .. -
Už $120.00 vertės parduodami virimui porcelano 

pečiai pas mus tiktai .............................................
Už $200.00 vertės parduodami virimui pečiai Tappan,

$159.00

$199.00

$ 89.00

$139.00Universal ir kiti pas mus tiktai

KILIMAI
9x12 Capri tiktai ............... . ................... ...................... $22.00
6x9 kilimai parduodami tik pas mus .........................$12.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00
9x12 parduodami po $129.00 Bigelow, Lees ir kitų

žymių firmų pas mus tik ............ - . . . ................. $79.00

ATIDARYTA: Pirtiur’.lenj ir Keriirtadlenį 9—0:30 
Kitam dieiHMti 9—6 ir Sekmadienį 10—5.

JOS. F. BLDIUk FUKNITURL, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

Budrike Radio V alanda iš stoties \YHFC, 1450 kil. 
Ketvirtadieniais 6 vai. vakare.
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KRONIKA
• Trys lietuviai dailininkai

balandžio mėn. su savo kūryba 
supažindins amerikiečių publi
ką. Tai Česlovas Janušas, Povi
las Puzinas ir VVilliam Vitkus, 
kurių darbų paroda vyks Long 
Island Art League patalpose 
nuo balandžio 8 ligi bal. 18 d. 
Toji amerikiečių sąjunga yra 
sena savo tradicijomis ir gausi 
nariais. Joje yra tik pradedan
čių dailininkų, bet ir tokių, ku
rie turi po tuziną ir daugiau 
medalių, laimėtų už savo darbus 
įvairiose tarptautinėse parodo
se. Toje sąjungoje dailininkai 
svarbiausiu tikslu laiko savitar
pį bendradarbiavimą ir be jokio 
profesinio pavydo remia kits 
kitą.

Lietuviai dailininkai su savo 
paveikslais į tos sąjungos patal
pas pakviesti per dail. Vitkų, 
kuris yra ilgametis tos sąjungos 
narys. Viso lietuviai išstatys per 
penkiasdešimt paveikslų. Paro
da atidaroma balandžio 8 d., o 
vietovės adresai: L. I. Art Lea 
gue, Ine., 44-21 Douglastown 
Parkvvay, Douglastown, N. Y

• Solistas Vaclovas Verikai- 

tis, pranciškonų bažnyčios To
ronte vargoninkas, balandžio 24 
d. to miesto didžiausioje Eaton 
auditorijoje bus ž'nomos daini 
ninkės M. Macvicar partneris 
jos vokaliniame rečitalyje. Veri- 
kaitis gilina studijai Toronto 
konservatorijoje, kur šalia dai 
navimo taipgi yra ‘įstojęs ir į 
vargonų klasę. Tėvų pranciško
nų bažnyčioje V. Verikaitis ne 
tik vadovauja parapijos chorui, 
bet turi suorganizavęs ir vaikų 
orkestrą.

• liūgo Atoms, latvių laikraš-' 
tininkas, panaudodamas mūsų 
dienraščio informacijas, latvių 
laikraštyje “Latvija Amerika’’ 
(leidžiamame Toronte) įvedė 
skyrių “Pas mūsų kaimynus lie
tuvius”. Minėtas latvių laikraš
tininkas kelia balsą, kad lietu
viai turėtų su latviais glaudžiau 
bendradarbiauti kaip spaudoje, 
taip ir bendruose susirinkimuo
se, pobūviuose. Pažymėtina, kad 
visa eilė latvių yra nuolat skai
tančių “Draugą”.

• Amerikiečių institucijos re
mia lituanistines studijas. Sočiai 
Science Research Council Wa- 
sehingtone paskyrė 1,500 dol. 
išleisti dr. J. Balio stambiam 
veikalui “Lietuvių dainos Ame
rikoje”. Knygos išleidimas kaš
tuos apie 3,000 dol. Trūkstamai 
sumai reikėtų tikėtis lietuviškų 
institucijų pagalbos. Jei ji ne
atsiras, tada ir amerikiečių pa

šalpos negalima bus panaudoti. 
Dainoms surinkti ir joms tvar
kyti anksčiau buvo gauta iš ki
tų amerikiečių institucijų 1,000 
dol. Iš lietuviškų šaltinių gau
ta priedo 250 dol.

Elektroninis padėjėjas 
kompozioriams

Eug. Buhler ir Edw. J. Clark 
išrado elektroninį įtaisą, kuris 
atžymi gaidas, kada kompozito
rius skambina savo naujas me-
e***********************-**

SALES A SERVICE 
Washing mashine repairs 
Guaranteed repuirs on all 
Makes & Types, we also
Repalr amall appllances 

Will plėk up A. Pellver free 
ARGO HOME APPLIANCF.S

1728 W. 63R<1 St. PR 6-5888

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ACTIVE HEATING SERVICE

Alyvos ir gazo “eonversion” degin 
tuvai. Boileriai-Centriniai 

v Radiation
Įtaisomi — Užlaikomi — Išvalomi

AVenue 3-6266
mmUUUIIIHllHlllHllHHIlllllHIllHIIHIIĮi

pečiai-

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis)
Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir idt. parengimams kreiptis i 
muz. BRONIU JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

FURNACE & BOILER REPAIRS
1NSTALLATION & CLEANING 

GAS & OIL CONVERSIONS 
Free estimates — FHA terms

SULLIVAN HEATING SERVICE 
6604 S. Ashland PRospect 8-1980

{rengiame krautuvėms vitrinas —
pastogėse ir rūsys** butus. Taisome 
porėtus. Jtaisome plieno stulpus ir 
balkius. Atremontuojame virtuves ir 
vonias. įdedame Plastikines slėni, bei 
grindi, "tiles”.

J. IPFOLITO & SON 
BRunstvick 8-2708

SPECIALTY RENTAL SERVICE 
TYPEVVRITERS. ADDERS, 

UOMPTOMETERS 
1 ALL MAKES
1 A-l cond. gnar. Ncw and rebullt 
i Portables, Cheoksvriters, Rcgtsters 
|Dellvery Service, emergency Service

A & H BUSINESS MACHINE 
SERVICE

7006 S. Marshfield WA 5-8875

lodijas. To išradimo teisės 
parduotos International Busi 
nesg Machines bendrovei.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiii
Sveikatos Centras Northwest Sidėj

NORTHWEST HEALTH 
CEMTER

1869 No. Danien Avenue
DR. PETRAS B. SCHYMAN- 

ŠIMANSKIS, direktorius
Ši įstaiga nemažą skaičių ligonių 

sugražino į pasveikusių eiles. Čia 
patyrę daktarai- teikia medicinos 
pagalbą, gydo nuo Odos, Reuma
tizmo, Skilvio, Nervų, Kepenų ir 
kitų sunkiai gydomų ligų.

Be operacijų, be skausmų čia 
yra gydoma medikaliai-gamtiškais 
ir fiziniai-elektriniais būdais: elek
tros ir fiziniais masažais. Čia gydo 
trūkį (rupture), trūkį turintiems 
asmenims pritaiko diržus (truss- 
es); kraujagyslių išsiplėtimą (ve- 
ricose veins); užsisenėjusias vyrų 
ir moterų ligas; alkoholizmą.

Kalbame lietuviškai.
Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak.

1869 No. Damen Avenue 
(Cortland & Damen Avė.)
Telef. ARmiUge 6-8200 

.............................................................. įmini

We will make your 
draperies

FREE
Select your eholce oi' fabries 

in your own home. ()«r deeorator 
will rali on you at your conve- 
nlenee. No obligations of course

Call TR 4*6930

RITE-WAY SEWER CO.
Catch baslns, cleaned, repaired, 

blocked sewers rodded.
Flooded basements pumped and 

prevented.
DAY OR NIGHT SERVICE 

Work guaranteed. Llc.-Bonded.
ALbnny 2-9226

Chlcagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas ■— 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICHIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

AUDYKLA ĮUOSTA
Sav. Kazys Pcišmantas 

1805 West 46 Street

Chicago 9, UI.

Telef: UAfayette S-308B
Gamina juostas, lakelius, juosteles 
pagalves vardinių, gii.oimo Ir kitų 
progų dovanoms. Taip pat galima 
gauti Ir knygų.

AKORDEOHO PAMOKOS
Derinimas ir Taisymas

DĖMESIO
NAMU SAVININKAI! 

Pilnas namo atremontavimas
General Contracting 

Namus statome 
pagal užsakymą

Apskaičiavimai nemokamai 
Mieste ir priemiesčiuose

Tel. H U 6-3247

PLATINKITE “DRAUGĄ"

CHIMNEY SERVICE
’čuiTini: ” ū ni-jT

Sl.ainlesft Steel 
For Gos He.at 

25 Feet lnstailed 
OMLY $64.50 

Gas Conversion, Complele 
Sheet Metui liistnllatioik

Nl -WAY HEATING
1548 N. Springfield Avė. 

HUMBOLDT 6-6310

JUČUS SISTERS RESTAURANT * 
(Naujai) dabar atidarytas f

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th SI., Tel. LA 3-96T0

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

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje.

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4035 So. Richmond SI. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

%----------- ■ .....-..................- ........... .......

The Photographer To
LOVELY BRIDES Everywhere

SPECIALIAI PRADEDANTIEMS
6 Pamokos ......................... $12.00

Su nemokamu pasinaudojimu 
akordeonu.

Tiktai susitarus.
JOHN BLUMBERG

(Lietuvis)
4107 Archer Avenue, Chicago, III. 

Tel. AR 1-3453 arba VI 7-0350

home of
MODE R N 

photogrophy

C«M« ky MarfAa

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

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

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

Corporation, Washington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuo jaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tel.: Vlrginia 7 • 6430

PGRTRAITS • CANDIDS
3213 S. Morgan St YArds 7-5858

2<><><xxxxxxx>00000000000000000<xxxxx>^0^000000000000000ę

L GASICNAS„oZXc
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus 
Iš (vairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenki, gavo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

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

PAINTED DESERT 
URANIUM & OIL CO.

A VVashington Corporation

Engaged in exploration for Uranium and other metais on pro
perties in the Daybreak Uranium area, Spokane County, and 

in Ferry County, VVashington; also in 
Grand and San Juan Counties, Utah.

PUBLIC OFFERING

12,000,000 shares of cotnmon Capital stock at 1 c per share 
fully paid, and non-assessable.

VVrite for Offering Circular to
W. M. FREDERICKS, Secretary-Treasurer

725 PEYTON BUILDING, SPOKANE 1, VVASHINGTON
The Statutory Statement filed w1th the State of Washlngton Is a vali
ai) 1 e for lnspection at the Company'a Office, 737 Peyton Building, 

Spokane, Washlngton.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNĖNAS

6402 8. Falrfield Avė., Chicago 29 
Tel. HEmlock 4-8037 

(8-čiaa aug&t&s, durys po kairei, arti 
63-čios gatvės ir Califoinla Avė.) 

duoda tremtinys prieš karą baigęs
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. — privačios.
VERTLMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

Skelbkites “Drauge”

U 8čW URANIUM, INC.
737 Peyton Bujlding, Phone M A-l 851

Spokane 1, Washington
*jmi:rrnnt}'•- • i j -

A VVASHINGTON CORPORATION
Engaged in exploration of uranium and other precious metai 
properties in Spokane and Stevens Counties, Washington, 
and San Juan County, Utah.

PUBLIC OFFERING
12,000,000 shares of eonimon stock at 1 eent per sliare, 

Kuily paid and non-assessable
Statutory statement may be seen at tlie Office of the Corporation.

For Offering Circular Write
S. E. SALTER, Secretary

737 Peyton Building, Spokane 1, Washington

S. E. Salter Secretary Phone Mil — 1851
737 Peyton Building 
Spokane, 1 Washington

Please send me a copy of the offering circular relating to V & W 
Uranium, Ine.

Name i............................................. A'ddress ...............

City ............................................................................... State

NUO SAUSIO 1 D., 1956 M.
MŪSŲ TAUPYTOJAI GAUS

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
•ei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobiliu* 

<*r šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, k»A 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY

INDDSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO.

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL AS8URANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVER8AL INSURANCE COMPANY

WE8TERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WE8TERN CASUALTY & SURETY COMPANY

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrriters"

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

W. M. Frederleks, Seey-Treas.
725 Peyton Building
Spokane 1, Waahlngton

Pleaae send me Offering Circular on 
PAINTED DESERT URANIUM * OIL CO.

Phone Madlson 1851.

Name (print) ..............................................
Street .................................................................................

City .......................................................... State

District investment taupo
mos sąskaitos gali jums pelnyti 
iki 20% augštesnius dividendus 
negu paprastos. Mūsų naujieji 
iš anksto apmokami certifi- 
cates teikia ilgalaikį didesnį pel
ną.

Saugus, be svyravimų inves
tavimas Agency of the Federal 
Government apdraustas nuo 
bet kokių nuostolių.

Galite atidaryti investavimo 
taup. sąskaitą įnešant $100 ar
ba daugiau indėlių po $100. Di
videndų čekiai siunčiami kas 
šeši mėnesiai.

Iš anksto apmokami certifi- 
cates yra parduodami blokais 
—10 po $75 už c e r t i f i c a t e. 
Kiekvienas $75 investavimas 
pasieks pilną certificate nomi
nalinę $100 vertę po 98 mėn.

Mpb nlunčlame apdraustus nluntinlun ( LIETUVĄ, TTkraljlną. Ruatją Ir 
vlaua Rytų Europon kraAtun. Pradedant 19f>6 m. didelė nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J KAMIENSKI
J A N I Q U E TRADING C0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

Chicago, m. — 2314 W. Chicago Avė. Tel. BR. 8-6780 
Bu f falo, N. Y. — 1162 Broadway. Tel. PI-1272 

Persiuntimo ir muitų mokesčiai apmokami mfisų įstaigoj. Šeimos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite | mūsų įstaigų 

dėl informacijų Ir kalnaraėėtų.
(staiga atidaryta kasdien pirmad. — ieitad. nuo 12 vai. iki 8 vai. vak.

DIMKT 5AVINCS
iWDKT

and LOAN ASSOCIATION
3430 South Halsted Street 

CL iffslde 4-0104
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GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI KRONIKA • Istorikas Konstantinas Klu- lck Artima Saivo, Nedaribes Ri-’ I _ _ ioe:

kovvski, OFM, renka medžiagą mo Ciesorių, Boleslovas arba 
• Lietuvių Vasario 16 gimna- monografijai lietuvio pranciško- antra dalis Genowetas, VVitas ii

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

I I

BOWMAN DAIRY CO.
1173 Virginia St. Gary, Indiana

Tu 6-9205

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

GARY AUTO EXCHANGE
PACKARD 0F BROADWAY

Tumer 2-4926 1976 Broadway
GARY, INDIANA

GARY’S NEW PACKARD DEALER
IACOB DALKOFF, Owner

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge”.

zijog metraštis jau pasiekė JAV. 
Knyga turi 124 puslapius, re
daguota dr. V. Literskio, .A. Ma- 
karskio, dr. A. Rukšos. Apima 
laikotarpį 1954.IV.l — 1955.III. 
31. Leidinyje Jul. Susmaras api
būdina aukų rinkėją, duodamos 
informacijos apie gimnazijos mo 
kytojus, moksleivių organizaci
jas; kun. Suginto 60 m. sukak
ties proga dedama jo gana smul 
ki autobiografija (kur be pa
kankamo pagrindo tamsiai atsi
liepiama apie JAV lietuvius dva 
s’ninkus). Dr, A. Rukša duoda 
posmelį savo išverstos Eneidės 
ir straipsneliu apibūdina lietu
viškojo heksametro technikos 
raidą.

Duodama gausių ištraukų iš 
svetimos spaudos, kaip ji atsi
liepia apie Vasario 16 gimnazi
ją. Mokyt. S. Antanaitis apibū
dina Vakarų Europos gimnazi
jų tipus ir Vasario 16 gimnazi
jos kryptį. Iš jo apžvalgos ma
tyti, kad bumanitarinės-klasinės 
gimnazijos sudaro mažumą, dau 
gumą sudaro gimnazijos su su
stiprintomis naujosiomis kalbo
mis arba su sustiprintu ganftos 
-matematikos kursu. Visuose 
kraštuose yra daug technikos' 
augšt. mokyklų, bet gimnazijų 
orumas augštesnis už profesi
nių techninių mokyklų. Auto
riaus manymu Vasario 16 gimn. Į 

I negali būti klasikinio-humani-1 
tarinio tipo, o turi pasirinkti 

! naujųjų kalbų ar matematikos 
gamtos kryptį. Didelę knygos 

| dalį sudaro rėmėjų būrelių dar
buotės apžvalga, aukų apyskai- į 
tos, Vasario 16 gimnazijos biu
džetas 1954.IV.1 — 1955.III.li 
siekė 291,570.94 markes (markė 
23.75 amer.kietiški centai).

Šio leidinio kaina — 0.75. 
Spausdinta ofsetu, gausiai iliust 
ruota.

no Augustino Zeytzo, kurs yra Korina Jei kas turėt kur, 
daug pasidarbavęs orgamzuo
jant pirmuosius lietuvius, ku
riant lietuvių spaudą Ameriko
je. Jo rūpesniu 1880 metais bu-

nors iš šių knygų arba žinotų, 
kur jas galima gauti, prašome 
pranešti adresu: Rev. K. Klu-

vo išleista pirmoji lietuviška kowski, Franciscan Fathers, 
knyga Chicagoje: Historija Sep- 645 So. Irwin Avė, Green Bay,
tin u Mokitoju. Kitos jo paruoš- \yįsc Minėtas istorikas medžia-
tos ir išleistos lietuviškos kny-i , ... -1 gą renka labai rūpestingai, yra 

pasitelkęs keletą lietuvių vertė
jų. Knygą leis lenkų pranciško-

gos: Historije apie grąže Ma- 
geloną, Konstitucyje dėl darbi
ninku, Užsistanawik ant to ge- 
raj, Historyjc Gražios Katre- 
kos.. Be to, spėjama, kad jisai| 
bus spauaai paruošęs ir išleidęs l 
dar šiuos veikalus: Pujkus Ap- 
raszimas isz Padaivimo Lietuvv- 
ninku, Namelis Pustelninko, Mi-

nų provincija, nes Aug. Zeytz 
turėjo stiprių ryšių ir su jais.

® Juozas Švaistas įpusėjo 
spaudai paruošti knygą “Trys 
žodžiai”. Tai bus kompozicijos 
pasakų temomis.

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI
SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI

Linksmų Šventų Velykų Švenčių

WHITE STAR LAUNDRY
PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS^ 

Pamėginkite ir Būsite Patenkinti.
★

1119 MADISON ST., GARY, IND.—Tel. GARY 2-2084

UN1VERSAL SAVINGS PASKELBĖ DIDESNIUS 
DIVIDENDUS VISIEMS INDĖLIAMS!

tyli

DIDESNI DIVIDENDAI JAU BUS MOKAMI KOVO 30 D.
• Visi Jūsų indėliai yra apdrausti J. A. Valstybių agentūroje.
• Jūsų padėti pinigai tuojau yra skolinami namams pirkti, naujiems namams sta

tyti ir seniems taisyti.
• Mūsų atsargos kapitalas yra didesnis negu 10% visų sudėtų pinigų. KaJ galėtume 

taupytojams tuojau išmokėti tai laiko mc virš 15% cash bankuose ir J. A. V. val
džios bonuose. Be to, Fcderal Hom° Loan Bankas, kurio nariu esame, visuomet gali 
mums paskolinti apie 2 milijonus dolc rių. Todėl visi indėliai yra 100% apsaugoti 
nuo visokių netikėtinumų.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted Street Tel.: HAymarket 1-2028
Atdara piruiadicuiaig, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto iki 4 vai.; ketvirtadieniais nuo 9 

ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieninis nuo 9 vai. ry to iki 3 vai. jh» pietų; trečiadieniais uždaryta.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME SAVO KOSTUMERIAMS 

IR pažįstamiems-

v? vy v 
'' JkA

FRANK’S SUPER MARKET
MŪSŲ SPECIALYBĖ TAI “BONELESS CUTS”

IR JAUTIENA

Pristatome Klubams, Restoranams ir Įstaigoms

2401 West llth Avė., Gary, Indiana
Tel. 2-84 J 3

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILIJS GfiLINYCIA
leriauriioB gėlėli tlėl vestuvių, banke- 
ų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 YVEST #3111) STltEKT 
Vėl. HltoMiM-ct H-0H33 ir 1*11 K-OM34 
#M*ltf«»i»i***'*******»"» i»*-^***'

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STDDIO
(lncorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481

1956 G

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų mėn. pilnų garan

tijų — darban Ir dalys.
a Nemokamai vidaus antenų Ir Insta

liavimas.
• Iki S 100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da- 
I lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LJETUV1SKAB 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KER8IS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

iitiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiiiiiiilllillllllliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiin

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiiimiimiiiiiiiHmiiiiiiiiHiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiii

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

LlODfiSIO VALANDOJ 
fcakfft

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DDLBKTOBIAI -

6845 S. Westera — 3 atskiros air-cond. koplyčios
UMC — 7-6661 AatomobOlams rieto 
karta gyvena kito** mleat* dalys*: ganalia

koplyčių arčiau Jūsų namų.

Linksmų Šv. Velykų - Švenčių
SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI★

Boznak's Sinclair Super Service
GAS, OILS, TIRES, REPAIRS

1501 Pierce St. Gary, Indiana
Tel. Gary 3-6190

f

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSON

- SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO

MI4 Wesf 11 Ith Straat
▼lamu blokas ano kaplolą.

•UUUuia* paminklams plaaą 
peri rinkimai minto.

TuleL CEdaicr.it 3-6335

Pasinaudokite "Draugo" Gassilied skyriumi.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERH AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL .•» CICERO, ILL 
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOvvnhalI 3-2109

JOHNOUDElKrS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAOOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
4maa dieną Ir nak- gT V18o8e chieagoa Ir

t|, Reikale šaukit* Roselando dalyse Ir

'nu>- uojau patarnaujam*

PETRAS BIELIŪNAS
4318 S. CALIFOKNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ARTAHAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7.3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Wcst 18tb STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREOAS VARCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

Jurgis f. rudmih
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139i

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYČKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET REpabUe 7-12131

1 2814 W. ZSrd P1.ACE Virginia 7-067? (

CEdaicr.it
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Darbui baigiantis

Lietuvių Studentų Sąjungos1 darosi didesnė problema jau- 
centrinių organų kadencija jau nesniosios kartos studentijoje.
artėja prie galo. šiomis dieno
mis studentija siūlo kandida
tus į Centro valdybą, Revizijos 
komisiją ir Garbės teismą. No
rėdami skaitytojus supažindinti 
kiek plačiau su Sąjungos veik
la, kreipiamės į Sąjungos pirmi
ninką Praną Jogą, gyvenantį 
Clevelande, su keliais klausi
mais; atsakymus į juos čia pa
tiekiame.

Šios problemos nebus galima iš
spręsti Sąjungos veiklos rė
muose, nes ji yra žymiai dides
nė ir čia reikia visų lietuvių 
bendro veikimo, pradedant šei
ma ir baigiant augštąja mokyk
la. Studentų 'Sąjunga čia galė
tų būti tik kaip vienas iš ge
riausių talkininkų, tačiau, la
bai abejoju, kad būtų viena pa
jėgi ką nors padaryti.

— Kuo pasižymėjo šių metu — Kuriuos ryškesnius sun- 
Lietuvių Studentų sąjungos kurnu# pajutote šių metų veik- 
JAV veikla? — I los vystyme?

Į šį klausimą šiuo metu — Sunkumų visad pasitaiko.
būtų man gana sunku tiksliai 
atsakyti, nes Sąjungos veikla 
yra ne kas kitas, kaip paskirų 
jos narių bei skyrių veikla su
dėta kartu. Tačiau, kaip atro
do, šių metų 'Sąjungos veikla 
buvo gana plati ir sėkminga.

— Ar kuij nors iš atliktų 

darbų ar įvykusių reiškinių 

skaitytume ypatingo dėmesio 

vertu ? —
— Kiekvienas atliktas dides

nis darbas yra vertas dėmesio. 
Mano nuomone ypatingesnio dė
mesio susilaukia Sąjungos Už 
sienio skyriaus darbas. Litua- 
nus išaugo į gražų leidinį savo 
forma ir savo turiniu. Čia ne
galime pamiršti Amerikos Lie
tuvių bendruomenės valdybos 
gražaus mosto įvertinant stu
dentijos darbą ir skiriant tam 
kiek lėšų. Tačiau, toli gražu, 
jų nepakanka Lituanus finan
savimui. Tikimės, kad ir kitos 
lietuviškos institucijos įvertins 
mūsų darbą ir tuo pačiu išgirs 
mūsų beldimąsi į jų duris. Tai 
vyksta sunkiai, bet visiems tu
ri būti suprantama, kad tik ge
rų norų nepakanka, bet reikia 
ir konkrečios paramos.

Nemažesnės reikšmės yra 
studijų dienų surengimas, or
ganizacinės drausmės padidini
mas ir Sąjungos įstatų pritai
kymas prie gyvenimo reikala
vimų.

Būčiau labai netikslus, jei ne
paminėčiau Sąjungos gyvenime 
naujo reiškinio, būtent, kad ide
ologinės ir kultūrinės bei poli
tinės organizacijos vis labiau 
pradeda atrasti savo vietą Są
jungos struktūroje ir tuo pačiu 
nukreipia savo veiklą kūrybine 
kryptimi, tokiu būdu vis la
biau atsisakant taip nelaimingo 
jėgų eikvojimo savitarpio gin
čams. Jei šia kryptimi dar me
tus, kitus bus padirbėta, tai tik
rai bus galima pasidžiaugti 
sveiku tarpusavio lenktyniavi
mu.

— Teko pastebėti, kad Są

jungos skyrių skaičius augo — 

kiek dabar narių Sąjungoje' ir 

kiek, Jūsų manymu, iš viso lie

tuvių studijuoja Amerikoje. —

— Tas tiesa, kad Sąjunga 
šiais metais iš 14 skyrių išaugo 
į 20. šiuo metu Sąjungoje yra 
(725 registruoti nariai.) Mano 
spėjimu, Amerikoje studijuoja 
apie 1000 lietuvių studentų. Į 
šį skaičių neįeina lietuvių kilmės 
studentai, kurie nesijungia į 
lietuviškąjį kultūrinį gyvenimą. 
Sąjungai nepriklausantieji daž
niausiai yra vyrernio amžiaus 
studentai, kurie savo studijas 
čia tik pagilina ar stengiasi įsi
gyti naują profesiją.

— Ar nemanote, kad Sąjun

ga savo veiklos ribose turėtų 

bandyti atlikti mūsų studenti

jai tarp reikalingą švietimosi 

darbą. Ar tai būtų įmanoma? —

— Lietuvių kalbo8 vartoji
mas, ypač rašytinės, kaskart

Jų pasitaikė ir šiais metais, ta
čiau kalbėti apie juos, nepana- 
grinėjant jų priežasties, būtų 
betikslis dalykas. Manau vėliau 
turėsiu progos spaudoje pasisa
kyti šiuo klausimu.

— Kokioj konkrečioj formoj 

būtų efektingiausias mūsų aka

deminės jaunuomenės bendravi

mas su vyresne karta Ko šia

me bendravime siektina? —

— Būtų labai konkretus ben
dradarbiavimas, jei studentija 
lankytųsi gausiai į vyresniųjų 
rengiamas paskaitas, minėji
mus. Gi, iš kitos pusės, kai pa
ti studentija rengia vakarus, 
platesnio masto susirinkimus, 
vyresnieji neturėtų palikti tam 
abejingi. Ligšiolinė praktika 
parodė, kad to mums labai trū
ksta. Konkretus pavyzdys — 
Chicaga. Vedamas labai nau
dingų paskaitų ciklas, gi stu
dentijos veik kaip ir nesulau
kiama. Apvertus pinigo antrą 
pusę — man menasi Chicagoje

oooooooooooooooooooooooooc
Šv. Velykų proga sveikina

me visus bendradarbius, skaity

tojus, kolegas, koleges ir lie

tuviškąją visuomenę. Tesu

skamba mumyse Prisikėlimo 

varpai tikrojo vieningumo, ben

dravimo ir akademinio susigy- 

vfmimo aidais. Teveda jie mus 

lietuviškuoju keliu į pavergtos 

Tėvynės prisikėlimą.

AP Redakcija

^O-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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stovų, kai tuo tarpu per spau
dą buvo kviesta visa visuome
nė. Taigi, esama griovio ir bi
joma per jį peržengti. Studijas 
baigusieji turėtų organizuotis į 
profesines sekcijas ir, bendra
darbiaudami su vyresniosios 
kartos tos pačios profesijos 
žmonėmis, jieškoti žinių pasida
linimo ir artimesnio susigyve
nimo, nes šiuo metu mums svar
bu bendradarbiauti ne tik kaip 
vienos profesijos asmenims, bet 
kaip lietuviams, kad tuo būdu 
išsaugotume savo tautinį bruo
žą.

Džiaugiamės studentijos at
liktais darbais; už vadovaujan
čias pareigas sėkmingai atlie
kančių kolegų darbus jiems esa
me dėkingi. Gi kad visuomeni
niai darbai pareikalauja daug 
pasiaukojančio idealizmo, nėra 
abejonės. Sąjungos pirminin
kas šiuo atveju daug kam gali 
būti pavyzdys: pilną laiką dirb
damas, vakarais universitetą 
lankydamas, besirūpindamas 
šeimos reikalais, jis atrado lai-! 
ko ir jėgų vadovauti apskritai 
sąjungai ir ją vesti pirmatakū- 
nų pramintu keliu. Tikimės, kad 
už kelių mėnesių pareigas pe-

vykusios studijų dienos: per! rimanti naujoji centro valdyba 
studijų dienų užbaigimą matė-j savo uždavinius vykdys tokiu 
si vos pora vyresnės kartos a t- pačiu pasiaukojančiu uolumu.

HENRY J. SANDUSKY

XJ> 2>

TED J. ZAREMBA

2> XJ>

STANLEY PARA

v?. *•*

"i-

JERRY F. JUSTIN

2^ XJ»

JOSEPH S. KKAL

REPUBUCAN CANDĮDATES
FOR

CICERO TOWN OFFICES

' FOR TOWN PJtESfDFNT 

K Henry J. Sandusky

FOR TOWN CLERK 

g] Jerry F. Justin

FOR TOWN COLLECTOR 

g] Joseph S. Kral '

FOR TOWN SUFERVfSOR 

g] Ted J. Zaremba

FOR TOVVN ASSESSOR 

g| John F. Kimbark

FOR TOWN TRUSTEE 

g Stanley Para

FOR TOWN TRUSTEE 
(Un«xpir«d fermi f

g Jerry F. Franclk

2^

JOHN F. KIMBARK

JERRY F. FRANCIK

IICVICUD
Balandžio 1 dieną baigiasi terminas išstatyti kandidatus 

į Lietuvių Studentų sąjungos centrinius organus... Urbanos stu

dentai turėjo savo skyriaus susirinkimą... MontreaJi-o akademi

kai pravedė studento teismą... De Paul universiteto studentai 

suruošė lietuvių tautodailės parodėlę... V. Tautvydaitė ir L. 

Sabaliūnas dalyvavo Urbanos International Club susirinkime 

ir kalbėjo anie Lietuvą...

Skautų vyčių sąskrydžio metu vieną pašnekesį pravedė 
R. Šilbajoris.... Clevelando akademikai turėjo bendrą ASS sky
riaus sueigą.... Chicagos skaučių akademikių pobūvio metu iš
klausyta G. Draugelienės paskaita apie Vilniaus verbas.... V. Pi- 
leika atsisakė iš LSB 1-mo JAV rajono skautų vyčių skyriaus 
vedėjo pareigų.... Baltimorės skautai ir ateitin’nkai surengė 
bendrą šv. Kazimiero minėjimą.

Romos ateitininkų draugovės valdybon išrinkti V. Meme

nąs, A. Skridulis ir kun. A. Geryba.... Chicagos studentai flei

tininkai LITUANUS leidimui paaukojo 25 dol..... Tas pats vie

netas aktyviai prisidėjo prie L. Vyčių ruošto šv. Kazimiero 

minėjimo.... Pasirodė naujas SAS biuletenio Gaudeamug nume

ris.... E. Vitkus išrinktas į Korp! Kęstutis centro valdybą.... 

F. Palubinskas pasitraukė iš DRAUGO skiltyse pasirodančio 

savaitinio ateitininkų skyriaus redakcijos...

A. Sužiedėlis vasario 16 d. proga angliškai kalbėjo per 
Brocktono radijo stotį.... P. Zaranka buvo pakviestas sugiedoti 
JAV himną Michigano demokratų pobūvyje Detro'te... E. Šu- 
laitis išrinktas Chicagos lietuvių futbolo klubo valdybos pir
mininku.... I. Lozaitytė dalyvavo Lietuvių Fronto tarybos po
sėdžiuose Clevelande.... ALRK Federacijos New Yorko apskri
ties seimelyje sekretoriauti buvo pakviesta Br. Kulytė. Į naują 
valdybą išrinktas stud. V. Vebeliūnas.... Tos pačios organizaci
jos Clevelando skyriaus valdybon išrinkta L. Iešmantaitė, o 
IjOs Angeles skyriaus sekretorė O. Karaliūtė.

Jonas Dėdinas, Delaware universitete gavęs magistro laip

snį cheminės inžinerijos srityje, pradėjo dirbti Plttsburgo apy

linkėje.... Dr. Z. Brinkis baigė teisino medicinos studija Ispa

nijoje.... Akademinio sporto klubo LITUANICA krepšinio ko

manda turėjo keletą išvykų, kurių metu pelnyta eilė laimė

jimų prieš kitas lietuvių komandas.... Chicagoje surengtoje 

religinio meno parodoje dalyvauja ir Urbanos studentas V. Vep- 

štas.

KEEP CICERO THE BEST TOWN IN AMERICA 
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CICERO TOWN ELECTION-TUESDAY, APRIL 3, 1956

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI į GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIU

“Draugo” Administracijai, Redakcijai, giminėms, 
draugams ir visiems “Draugo” ir “Laivo” per mane 
skaitytojams Gary, Ind., East Chicago, Chicago,
Harbor, Ind., Calumet City, UI., Chicago Heights, III.,
Detroit, California, Miami, Fla. ir kitur.

* '

J. J. AUKŠKALNIS -
"Draugo" ir "Laivo" Agentas
1354 HARRISON ST. GARY, IND.

Phone Tu 3-5039

%

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

OLESKA FUNERAL HOME
Pulmotor eąuipment, lady attendants

3934 Elm Street
Indiana Harbor Indiana

Phone Indiana Harbor 938

PEOPLES FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association
OF EAST CHICAGO 

4902 Indianapolis Boulevard
EAST CHICAGO, INDIANA 

Tel. East Chicago 1052

WOODMAR BRANCH 
7135 Indianapolis Blvd. Tel. Tllden 4-7210

ASSETS $5,000,000.00

Perskaitę dienr. "Draugą", duokite jį kitiems.


