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A. Vaičiulaičio pirmasis 50-metis
JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y.

Antanui Vaičiulaičiui pen- rankišką autorių su stipria as- 
kiasdešimt metų. Tai, sako,' menybe.
esanti amžiaus riba, nuo kurios 
reikia pradėti žmogų gerbti. 
Deduos esąs jojo artimųjų gre
toje. Kadangi Vaičiulaitis yra 
labai draugingas, ir mano vieta 
bene bus pačiame rikiuotės 
kairiajame sparne, kas kaip tik 
dera mano ūgiui, tai noriu ki
tus jojo draugus bent guvumu 
pranokti ir tarti Vaičiulaičiui 
pagarbos žodį pats pirmas. Te
būnie pasveikintas ir pagerbtas 
pusamžis. Antroji pusė šimto 
metų gyventi lengviau, nes ta 
pusė visą laiką rieda pakalnėn. 
Visa tai reikia priimti lengvai, 
nes nusiminimas gyvenimo nei 
viena uolektimi nepailgina. 

Sūduvis nuo paprūsės
Vaičiulaitis kilme sūduvis 

nuo pačios paprūsės. Gimė 
1906. 6. 23 Didžiųjų šelvių (vie
tos žmonės tik D. šelmius te
žino) kaime prie Vilkaviškio ge
ležinkelio stoties. Mokėsi gim
tinėje ir Vilkaviškyje, studijavo 
Kaune ir Prancūzijos universi
tetuose. Redagavo vieną laik
raštį ir bene tris žurnalus (tre
tįjį teberedaguoja), mokyto
javo, dėstė universitetuose, dir
bo telegramų agentūroje, buvo 
pradėjęs diplomato karjerą ir 
dabar dirba informacijos srity
je...

Teologai ir humanitarai
Ęažinau jį daug vėliau negu 

kitus bičiulius rašytojus, tik N. 
Romuvos bendradarbių ir ra
šytojų draugijos susibūrimuose. 
Studijavome Kaune bemaž vie
nu metu ir tą patį dalyką, bet 
universitete neteko, berods, su
sidurti. Jis, mat, buvo teolo
gas, o aš humanitaras. Tai 
skirtingi ir labai tolimi pasau
liai. Humanitarai į teologus 
žvelgė su tūla panieka, o teolo
gai savo ruožtu su pasigailėji
mu, kaip į velnio žabangų tik
rąsias aukas. Nežinau, ar teolo
gai bent vieną šviesesnę kibirkš 
tėlę įžvelgė humanitarų pa juodu 
siose širdyse, bet humanitarai 
teologuose matė eibes dorybių, 
nes pastarieji buvo blaivūs, jau
tiškai darbūs ir avinėliškai ro
mūs, ir itin tvarkingi, nei bal
dų, nei išviečių sienų nenaudojo 
politinei tribūnai, nors ir jiems 
politika nebuvo svetima, bet jie 
ir į politiką žiūrėjo su lygiu 
rimtumu, kaip į paskaitų kons
pektus.

Savarankiškas autorius su 
stipria asmenybe

Teologijos fakultetas taip už-

Suidealintas realizmas

Ta savita literatūros mo
kykla ar ne tiksliausiai bus pa
vadinus suidealintu realizmu. 
Jam jo paties ir kitų pirštas 
impresionizmas gal gali tikti 
vienam kitam dalykėliui, bet ne 
visai kūrybai. Prisipažinsiu, 
kad man ilgą laiką atrodė, jog 
Vaičiulaitis menui aukojo tik
rovę. Jis gi sūduvis arba su
valkietis, kuriuos vaizdavausi 
pasdturinčlius, išdidžius, smar
kius, savanaudžius, pilnus “ca- 
valeria rustica”, o Vaičiulaitis 
vaizduoja dažniau skurdžią ir 
liūdną buitį, kuri, manding, tam 
kraštui nėra būdinga. Bet Vai
čiulaičio vargas, kaip Murillo

Antanas Vaičiulaitis

driskiai — šviesus ir giedras. 
Man nuo pat jaunystės žvel

giant į sūduvius per Nemuną, 
ir dabar atrodo, kad suvalkie
čiai arba užnemuniečiai visai 
kita tauta, turinti skirtingą 
kalbą, rangą ir kinką (kin
kydavo jie į vienajienį vežimą,

lestavimu tenka konstatuoti, 
kad Vaičiulaitis, taip gražiai 
debiutavęs su ilgesne apysaka 
(Valentina), niekad daugiau 
nėra bandęs sukurti ilgesnės ir 
platesnės apimties epinio kūri
nio.
Gilus skonis Ir didelė erudicija

Bemaž tokios pat svarbos 
yra ir Vaičiulaitis jau kelinta 
dešimtis knygų recenzijų. Čia 
jis pasižymi giliu skoniu ir di
dele erud cija. Kiekvienam au
toriui jis randa tinkamą, kon
kretų ir teisingą žodį. Kiek jis 
rašte yra lengvas ir žaismingas, 
tiek savo kritinėse pastabose 
konkretus ir preciziškas.

Bet jojo asmenybės veikla 
tuo nesir.boja. Jis yra patyręs 
laikraštininkas — publicistas. 
Jis vien tik šiame krašte reda
guoja jau trečią periodinį leidi
nį. Kiekvienam jų jis yra su
teikęs rimtą akadem nį toną. 
Tiesa, neįsivaizduoju Vaičiulai
čio steigiančio laikraštį ar žur
nalą, nes ne tam jis yra šž>n 
žemėn leistas, bet esamą, paė
męs į savo rankas, gali iš pa
grindų pertvarkyti ir pakelti 
lygį. Čia turiu galvoje žurna
lą “Studentų žodis”, savaitraš
tį “Amerika” ir dabar jojo re
daguojamuosius “Aidus”. 

Stambią Sūduvos epopėją!
Sunku čia, trumpam rašiny, 

suminėti visus jojo nuopelnus 
ir išskaičiuoti visas jojo dory
bes. Bet tai daryti dar anksti, 
nes iš jojo, apysakininko, dabar 
kaip tik reikėtų pradėti laukti 
pačių reikšmingiausių kūrinių. 
Daug geriausių prozos kūrinių 
yra parašytų kaip tik antrame 
rašytojo gyvenimo pusšimtyje...

Šiandien aš jam lenkiu tik 
galvą, nes nuogas penkiasde
šimtmetis dar ne kažin kokia 
dorybė ar nuopelnas. Bet, kai

Leonardas Andriekus

Di evo ra n k

be lanko; dėvėdavo skrybėles1 jis vykdys šį mano ne itin kuk-
ir liemenes, ir visa eile kitų 
smulkmenų jų buitis skyrėsi, 
nuo manosios net ir šoka jie 
kitaip — atsilošę).

Tačiau, tai pastebėdamas, 
nieku būdu nenoriu tvirtinti, 
kad sūduviuose nėra skurdo ar 
kad Vaičiulaitis savo veikėjus 
būtų iš piršto išlaužęs. Priešin
gai, jo veikėjai yra paimti iš 
tikrų žmonių realių nutikimų. 
Jis juos pasirinko dėl to, kad 
jam ta buitis arčiau širdies. Be 
to, jis yra pavaizdavęs ir pasi- 

j turinčiųjų ūkininkų. Tai jojo 
veikėjų galerija yra turtinga ir 
įvairi.

30 m. literatūrinės veiklos

Į rašto pasaulį jis atėjo 
prieš trisdešimt metų, skelbda
mas savo kūrinėlius jaunimo 
žurnaluose “Ateitis” ir “Pava
saris”. Tuo būdu šiemet jam

lų pasiūlymą ir parašys stam
bią Sūduvos epopėją, tada aš 
jam nusilenksiu iki pat žemės... 
Brooklyn, N. Y., 1956. 6. 15

• Tėviškės Aidai — Austra
lijos lietuvių laikraštis, pradė
jęs eiti nuo šių metų pradžios, 
sėkmingai leidžiamas toliau. 
Pradžioje dar tenka jam nuga
lėti eilė sunkumų: trūksta lie
tuviškų raidžių, organizuoja
mas bendradarbių tinklas, bėt 
laikraštis ryžtingai stumiasi 
pirmyn, jau išleidęs kelioliką 
numerių. Jo redaktorius — 
kun. dr. P. Bačinskas, leidžia 
Australijos Lietuvių Katalikų 
federacija.

• Aloyzas Baronai ruošia 

spaudai religinių novelių rinkt
inį.

dėjo jubiliatui tokią gilią ir dvi reikšmingos sukaktys iškri-' 
aiškią antspaudą. Jam, atrodo, to: penkiasdešimt amžiaus ir
bus daręs įspūdžio ir įtakos di
dysis S. Šalkauskis, paleidęs 
šimtus savo mokinių, kurie ir 
šiandien jojo idėjas arba bent 
jųjų dalį gina ir nešioja. Tai 
idealistinė, giedra, krikščioniš
ka pažiūra į gyvenimą, meną ir 
tautą, kuri nepaliko vietos vi
daus konfliktui. > Pačioje pra
džioje ta giedra šalkauskinė ir 
bus nulėmusi Vaičiulaičio kūry
bos pobūdį. Man būtų sunku 
būti čia labai precižiškam, nes 
Šalkauskio filosofiją nesmi pa
žinęs netarpiškai, o tiktai iš 
aiškinimų. Šalkauskio raštų aš 
ir nūnai neįkandu, jie man per 
minkšti ir mažumą apdiržę at
rodo. Tai gali būti, kad ir Vai
čiulaitis su ta filosofija bus su
sipažinęs aš parašalkausk-nin
ku, juoba jaunesniųjų. Įtar
čiau Putiną pradžioje Vaičiu
laičiui darius įtakos. Vėliau jo 
kūrybą ir rašytoją galutinai su
formavo prancūzų katalikai ra
šytojai, bet jis ir čia tikros į-

trisdešimt metų literatūrinės 
veiklos. Literatūroje jis nė
ra ypatingai gausus, bet užtat 
labai brandžiais ir meniškai 
išbaigtais dalykais ir dalykė
liais jis yra nužymėjęs savo 
buities kelą.

Nebus pro šalį pažymėti, kad 
literatūrinės karjeros pradžio
je Vaičiulaitis buvo daug pro- 
duktyvingesnis negu vėlesniais 
laikais. Ir to hereikėtų aiškin
ti autor.aus išsisėmimu, nes vė
lesnieji jojp kūriniai kaip tik 
pasižymi dar didesne kūrybine 
galia. O tai reiškia, kad pa
skutiniu laiku jis skiria dau
giau laiko kitiems reikalams 
negu raštui..

Štai Antano Vaičiulaičio ori
ginaliosios literatūros knveos: 
Vakaras sargo namely (1932), 
Vidudienis kaimo smuklėje 
(1933), Valentina ir Mūsų ma
žoji sesuo (1936), Nup Sira
kūzų iki išaurės elnio (1937); 
Pelkių takas (1939), Kur bakū-

takog ilgėliau nebus turėjęs, nes | žė samanota (1947 ir Italijos 
greitai Išaugo į savitą ir sava-Į vaizdai (1949). Su tūlu apgai

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Albino Baranausko “Snie- • Henriko Šalkausko ir Al- 

go platumos”. Londone sėkmin- girdo Šimkūno, mūsų modernis- 
gai dirbąs Nidos Knygų klu-, tų dailininkų, kūrinių paroda 
bas savo 12 leidiniu patiekė1 atidaryta Sydnėjuje, Bissietta 
skaitytojams Albino Baranaus- j Meno galerijoje. Parodą oficia- 
ko novelių rinkinį — “Sniego liai atidarė Australijos Dabar-

Kaip ta ranka dar neįsmilko, 
Parėmus sunkią Kristaus galvą, 
Man pasakykit, pievų smilgos,
Man pasakykit, kloniai, kalvos,
Ir jus ramybėje paliksiu.

Nelengva galvą gi paremti,
Kuriai vien rūpesčiai belieka — 
Kas išgyvena skaudžią tremtį, 
Sielojasi žmogum ir slieku —
Ar ne tas mūsų žemės Dievas?

Jis geras tėvas — ne teisėjas,
Atėjo vargt ne karaliauti —
Ta Jo ranka, žvaigždėm nusėjus 
Nakties dangaus beribį skliautą, 
Kažin, ar gali beįsmūkti.

Paukščiai
* j.

Aš nežinau, kas jus pabaido,
Kad taip suklinkat kildami 
Ir nešat mano balso aidą 
Su ilgesiu ir maldomis.

Bent pasakykit, ką giedosit 
Tenai toli prie inkilų.
Jums savo skausmą atiduosiu — 
Sykiu pakilti negaliu.

Per sunkios šiandien mano mintys, 
Per sunkūs žodžiai giesmėje —
Ne tais laukais maniau gaivintis, 
Ne tuo lietum, ne ta sėja...

Į »
Čia būdamas, kas rytą jausiu;
Kai skelbsit nerimą sparnais —
O kad pagautų mano ausys 
Bent vieną garsą iš tenai!

platumos”. Šioje 273 psl. kny
goje atrandame 23 noveles ir 
pačioje pradžioje — “Prakal
bos vietoje”.

Šitoje prakalboje autorius pa
sakoja apie meistrą Gulbiną, 
susilipdžiusį trobelę “lankų 
pakraštyje prie beržyno” ir ap
lankomą vienų kaimynų. Ta
čiau po kiek laiko į jo trobelę 
apsilankė vienas kitas žmogus 
su reikalais, ir taip prijunko, 
kad kiekvieną šeštadienį sku
bėjo pas jį pasakojimų pasi
klausyti. Pasak Jeronimo, “aš 
žinau ir pats, kad melagystės ir 
plepalai, tačiau kai klausau, tai 
taip užsimirštu, net man strė
nas pereina skaudėt... O be to 
senis pasakoja apie mūsų apy
linkę, tai man taip ir atsistoja 
prieš akis visa mano vaikystė” 
(9 psl.).

Labai abejotina, ar visos to
liau sudėtos novelės turi kokio 
nors ryšio su 80 metų meistru, 
tačiau Jeronfno pastaba — 
“man taip ir atsistoja prieš 
akis visa mano vaikystė” — 
labai teisinga: Albinas Bara
nauskas moka pasakoti, moka 
įdomią intrigą supinti, moka 
sukurti ir ūkininko, ir mokinio, 
ir kirpėjo, ir elegetos perėjū
no charakterį, ir svarbiausia — 
moka atkurti gyvenimą Lietu
vos miestelyje ar sodžiuje lais
vės metu.

Ką mes beskaitome, — ar 
apie dėdės, įpykusio ir pasime
tusio, batus, ar apie sniego pla
tumose susisvajojusią mergi
ną, ar apie “krokodilo” įkas
tą Jurgį Varputėną — mūsų

liau tęsiame pasisakymus mū-1 parodys, kad gryni kultūriniai atmintis atgamina vis, eilę 
i .-------t... —s-----s praeities vaizdų ir nuteikia mie

lai, maloniai.
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Kultūros kongresas
Ko iš jo labiausiai lauktina

Redakcijos pastaba: Čia to- jau pats įvykis. Jis pirmiausia.

sų kultūrininkų į klausimą “Ko;reikalai nemažiau paisomi, kaip 
lauktina iš Kultūros kongreso”, visuomeniniai, kuriems ruosia-
Šia proga kviečiame ir daugiau 
kultūrininkų savo sumanymus 
prisiųsti.

KULTŪRINES VEIKIAIS 
PAGYVĖJIMO!

mi gausūs suvažiavimai. Jau 
net dabar pastebima įdomi ap
raiška. Kai dalis mūsų tautie
čių į Amerikos Liet. Bendruo
menę pažvelgė su tam tikru 
nepasitikėjimu, prieš jos ruošia
mą kongresą gi vengiama neigia

Tėv. L. Andriekus, OFM: — ;mai prasitarti.
Iš Kultūros kongreso labiausiai į Pagyvėjimas lietuviškoje veik 

loję priklausys nuo kongreso 
programos, dalyvių gausumo 
bei dvasinio pakilimo, kuris te
nai vyraus. Iki šiol pasigedome 
suvažiavimo, plačiau apimančio 
kultūrinius barus. Dabar jau 
bus vienu kartu apglėbtos visos

lauktina kultūrinės veiklos pa 
gyvėjimo. Netiktų sakyti, kad 
ji yra šiuo metu apmirusi. Kul
tūrinis gyvenimas reiškiasi vi
somis linkmėmis, bet jaučia
mas kažkoks vienodumas ir 
smarkesnių prasiveržimų ilge
sys. Reikėjo pagaliau kaip nors 
sujudinti lietuviškąją buitį. Tai 
sėkmingiausiai padarys Kultū
ros kongresas. Aišku, negalima 
laukti, kad jis viską stebuklin
gai perkeistų. Labai daug reikš

sritys. Iš bendrųjų ir specialių-

Esama Alb. Baranausko no
velėse ir idėjų, sušildančių kūri
nius ir juos įprasminančių. Gal 
tuo atveju įspūdingiausios 
“Choristų ir berno” bei “Šv. 
Jokūbo atlaidų” novelės. Kle
bonas jieško medžiagos atlaidų 
pamokslui ir nusivilęs mano, 
kad jau nieko neišeis. Tačiau 
ledus kramtąs pastebėtas šla
kuotas piemenėlis, praėjusį va
karą atėjęs pasivogti obuolių, 
taip nuteikė kleboną, kad jo 
pamokslas puikiausiai pasise
kė: “Ilgai, ilgai paskum jį mi
nėjo apylinkės parapijose, o 
atgarsis netruko pasiekti irjų paskaitų, diskusijų bei nu- vyskupo ausis- (204 j }

tarimų susidarys aiškus paveiks 
las, kaip šiandien laikomės ir Knyga tikrai gaivinanti ir 

miela. Juoba ji teiktina mūsų

Naujos Marąuette Parko lietuvių bažnyčios vidus

Apie jos architektūrą Fordhamo universiteto Meno departamento 
profesorius dienrašty "Chicago American” pareiškė, kad tai esąs 
naujas, impreayvua menas, ne kopijavo nauja kūryba. Statoma pū
gai areli, J. Muloko projektą,

kas skubiausiai darytina. NeraĮ jaunjmui, nes joje rag gražių 
abejonės, gog » paskaitų ne j paaakojimų jr į§ mūsų praei- 
vienam labiau išryškės ir pati tieg jaunimo gyvenimo (plg
kultūros sąvoka bei apimtis. 
Tai lauktina daugiausia dėl to, 
kad kartais kultūros sąskaiton 
jau bandoma prakišti nudėvėta 
bedievybė, piktos užgaulės krik 
ščionybei ir politinių partijų 
reikalai.

Kultūros žurnalas “Aidai” 
šio kongreso atminimui yra pa
siryžęs išleisti specialų numerį, 
pilnai paskelbdamas paskaitas 
bei nutarimus.
DISHARMONIJOS PAVOJAI 

IR KULTCRINIS 
DINAMIZMAS

P. Jucoitis: — Iš Kultūros 
kongreso lauktina visko — mū
sų lietuviškosios kultūros išlai
kymo prasme. Visko, bet tik su 
sąlyga, kad kultūros veikėjai 
bei visa lietuviškoji visuomenė 
persiima nutarimais ir juos 
įvykdys.

Yra keletas kultūros rūšių: 
material nė, dvasinė, mokslinė 
ir tautinė. Materialinė kultūra 
pasiekė augštą lygį; ji nulemia 
technologijos pažangą. Tik rei-

(Nukelta į 2-rą pusi.)

De vera amicitia”, “Tragedija 
žvaigždėtą naktį”, “Vienas su 
savo sielvartu” ir k.). (J. K.)

• P. Babickas mums rašo, 
kad birželio 16 d. Rio de Ja- 
neiro mieste, Brazilijos sostinė
je, buvo surengta bendra lietu
vių, latvių ir estų Gedulo die
na, minint trėmimus. Minėjime 
kalbas pasakė darbo, prekybos 
ir pramonės ministeris Parsi- 
val Barroso bei advokatas Jose 
Nabuco. Petras Babickas tebe
sidarbuoja Lietuvos pasiuntiny
bėje Brazilijos sostinėje Rio de 
Janeiro. Jam tenka gyventi 
beveik 20 mylių už miesto, ir 
važinėjimas į pasiuntinybę ten 
ir atgal atima apie 4 vai. laiko 
kasdieną. Brazil'joje pasireiš
kia trūkumai. Tenka kavą ger
ti be cukraus — jo stokoja 
krautuvėse.

• Prof. Z. Ivinskis tris sa

vaites rinkęs medžiagą Londo
no bibliotekose ir archyvuose 
birželio 10 d. sugrįžo į Romą. 
Londono lietuviams jis skaitė 
keletą paskaitų.

ties Meno draugijos pirminin
kas Weaver Hawkins, pasi
džiaugdamas mūsų dailininkų 
individualios kūrybos vaisiais 
ir įvertindamas jų pasiektus 
laimėjimus. Parodos atidary
me dalyvavo gausus būrys lie
tuvių ir kitataučių meno ger
bėjų.

H. Šalkauskas išstatė 20, o 
A. Šimkūnas 1? grafikos ir ta
pybos kūrinių. H. Šalkausko 
darbai daugumoje yra taupios, 
abstraktynės kompozicijos, su
sidedančios iš linijų, plokštu
mų ir formų sugrupavimų. A. 
Šimkūnas laikosi daugiau vaiz
dinės tikrovės, turi gerą pers
pektyvos ir judesio jausmą. 
Ypatingai išskirtinas neįpras
tu temos traktavimu medžio 
raižinys “Golgota”.

Paroda susilaukė labai pa
lankaus australų meno kritikų 
įvertinimo. Paroda vyko nuo 
birželio mėn. 7 d. iki 17 d.

• Kun. ,dr. .K. Matulaičio 
spaudai paruošta maldaknygė 
Viešpatie išklausyk manęs jau 
atspausdinta ir atiduota į ri
šyklą. Leidžia Lietuvių Kata
likų Spaudos draugija Chica- 
goje. Maldaknygė turi 640 
puslapių, labai gausus maldų 
rinkinys. Pradedama kilnoja
mų švenčių lentele, kalendoriu
mi, toliau kasdieninės maldos, 
rytinės ir vakaro maldos, ro
žančius, šv. mišių maldos, įvai
rios maldos ryšium su pamaldo
mis bažnyčioje, su išpažintimi 
ir šv. Komunija, įvairių šventų
jų maldos, paaiškinimai apie 
visus septynis sakramentus, 
šventoji valanda, pagalba mirš
tantiems, litanijos, novenos 
(yra ir į šv. Kazimierą). Nema
žas naujumas šioje maldakny
gėje — medžiaga rekolekci
joms,. paaiškinimai Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų bei kita 
medžiaga sąžinės sąskaitai. Į- 
dėtos ir evangelijos šventadie
niams. Ši maldaknygė neužil
go pasirodyg knygynuose.

• Lietuviška radijo valan

dėlė Brazilijos sostinėj© Rio 
de Janeiro mieste, “Radio Jor- 
nal de Brasil” stotyje pradėjo 
veikti nuo birž. 12 d. Išrūpino 
ją kan. Z. Ignatavičius. Jos ati
daryme dalyvavo Lietuvos mi
nisteris Brazilijoje dr F. Me- 
ieris, pasakęs trumpą kalbą ry
šium su Gedulo diena; dalyva
vo ukrainietis kun. Skunsky, 
vokietis kun. Carlos Borromen; 
buvo transliuota Malda už tė
vynę (Dambrausko). Kan Igna
tavičius 'Rio de Žaneiro mieste 
įstegė l'etuvišką mokyklėlę. Iš 
pradžių ten tebuvo 6 vaikai, 
antrą pamoką jau buvo 30, mo
kyklėlę pradėjo lankyti ir tė
vai; lietuvių vaikų Rio de Ja- 
neira daugiau veik nėra.

• Kan. Ad. Sabaliausko
maldaknygės “Viešpaties Ange
las” naują laidą leidžia E. Vilu- 
tis. Spausdinama Italijoje, Sa
leziečių gimnazijos spaustuvė
je. Numatoma, kad išeis rūgs. 
mėn. pradžioje.

• Lietuvių kalbos žodynas, 
suredaguotas prof. Balčikonio, 
apvalius jį nuo komunistinės 
propagandinės medž agos, spau
sdinamas Chicagoje ir numato
ma, kad išeis baigiantis vasa
rai. Naują žodyno laidą ruošia 
B. Babrauskas. Išleis Terra.

• A. Škėmos drama Pabudi
mas, gavusi Clevelando Kultū
ros fondo premiją, jau spau
sdinama. Leidinys bus maž
daug 80 puslapių. Išeis liepos 
mėn. pabaigoj.

I
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KULTŪROS KONGRESAS
(Atkelta iš 1 psl.)

jėgsime išlikti lietuviais dauge-I lių lietuviškos kultūros šiame

Į

šakose, tačiau lygiai taip pat 
neabejotina, kad galima suda
ryti žymiai palankesnes sąlygas 
tai kultūrai tarpti. Vienas iš da

kia apgailestauti, kad su ta mil
žiniška atominio amžiaus tech
nologine pažanga neina greta 
ir dvasinė-moralinė kultūra. Iš 
tos disharmonijos kyla žmoni
jai pavojai.

Mes čia turime daug progos 
eiti kartu su medžiagine kultū
ra. Kartais gal ir perdaug (že
ma, sumaterialėjimo prasme).
Mums daug svarbiau yra išlai
kyti ir ugdyti lietuviškąją kul
tūrą, kaipo lietuvybės pagrin
dą. Didžiausias dėmesys jauni
mui, nes jis mūsų ateitis. Mūsų 
mokslininkai, menininkai, artis
tai, rašytojai ir kt. turėtų už
imponuoti lietuviškąjį jaunimą 
ne tik dvasinės, bet gal ir ma
terialinės kultūros srityje. Tąsi Kultūra yra viena ir kultū-

lio laisvų, kultūringų pasaulio 
tautų tarpe.

Kultūros kongresas turėtų 
mums pasakyti ko pirmiausiai 
rėkia lietuvių tautai eiti sėk-

bartinio gyvenimo trūkumų yra mingai ir savarankiškai į vi- 
nepakankamas domėjimasis sa- sos žmoni jos kultūrinį augimą.
va kultūra. Kartais toks žmo 
gus teisinasi, kad jis vietoj to, 
esą, domisi amerikiečių gyveni
mu, tartum duodamas suprasti, 
kad tautinė kultūra yra ne jo 
dalis, bet kažkas atokaus, ne
realaus, priimamo iš pareigos, 
bet ne iš gyvo intereso ar vi
dinio reikalo. Keistu sutapimu, 
tokio piliečio kultūriniai intere
sai yra lengvai patenkinami te
levizijos programomis ir ant 
gretimo kampo esančio kino fil
mais.

Visos kultūrinės pastangos tu
rėtų būti suburtos ir jų vajai 
derinami, kad būtų išvengta 
kultūrinių jėgų aikvoj mo.

Turtingesniais taptume Kul
tūros kongreso darbų dėka, su
laukę: 1) Lituanistinės Enci
klopedijos, greta Lietuviško
sios Enciklopedijos; 2) Lietu-1 reikalais.
vių Tautos literatūros ir muzi
kos istorijų; bendrosios lietu
vių politinės ir socialinės isto
rijos, išlaisvintos nuo menka
vertiškumo ir priklausomybės 
svetimiems tendencingiems šal-

icrmiuics KUIIUIUB srityje, įas -------- j — ------ - “ -—- tiniams- savoio meno ir arehipatrauks jaunimą Bet greta1 nnls interesas nedalomas. Kul-l;” _ ’ -1. ” 5 , !
tūriniai indAUn,.; ' tekturos istorijos; tautos kul-reikia užkimšti ir lituanistines 

(pvz. jo švietimo) spragas.
Kultūros kongresas sudina- 

mins ir mūsų vienybės klausi
mą, nes juk apskritai kultūrinį 
ir ypač lietuvišką kultūros dar
bą visi turime dirbti vieningai 
pasišventę, be jokių skirtumų.

ORGANIZACINIS KULTŪROS 
DARBAS

Stasys Yla: .— Ne visi Kul
tūros kongresai turi tą pąčią 
paskirtį. Tad ir laukti iš jų 
negalima to paties. Lietuvoj tu
rėjome trejetą kultūros kongre
sų tipų. Buvo “Kultūros” drau
gijos kongresai ir Katalikų 
Mokslo akademijos suvažiavi
mai. Jie skyrėsi pasaulėžiūrine 
kryptimi ir pačios kultūros su
pratimu. Pirmieji tarnavo dau
giau pažangiajai politikai, ant
rieji — mokslui apskritai. Tre
tysis, naujaromuvių kultūros

tūriniai judėjimai ir srovės ne
žino valstybių sienų ir reiškiasi 
visur, tačiau kiekviena tauta 
perduoda ją savitai, sau įpras
ta forma, akcentuodama jai bū
dingus bruožus. Taip atsisakant 
savos kultūros, atsisakoma- ar
timiausio ir labiausiai supran
tamo gyvo žodžio ir tartum 
stengiamasi stebėti gyvenimą 
per aprasojusį stiklą. Pagrindi
nis Kultūros kongreso uždavi
nys čia būtų sužadinti domėji
mąsi sava kultūra, sudaryti pa
lankų psichologinį milieu ir tuo 
būdu paruošti visuomenę priim
ti lietuvišką žodį.

KAD NUTARIMAI Iš
POPIERIAUS NUŽENGTŲ Į 

GYVENIMĄ

Dr. V. Manelis: — Besiarti
nantį Kultūros kongresą, be
rods, visi pasitinkame su gero
mis viltimis ir vienokiais ar 
kitokiais lūkesčiais. Kadangi

kongresų tipas išsiskyrė iš pir- (tai yra pirmas tos rūšies ban- 
mųjų tuo, kad savo dėmesį tel- dymag be t dar apygreižiai 
kė į lietuviškąją kultūrą ir ap-Į paruoštas, tai jau iš anksto
jungė visus — pažangesnius ir 
katalikiškesnius — kultūrinin
kus.

Lietuvių Bendruomenei nerū
pi politika. Ji nestato tiesiogiai 
ir pasaulėžiūrinių klausimų. 
Jos uždavinys telkti visus lie
tuvius kultūrinės lietuvybės 
darban, skatinti ir remti kul
tūros — švietimo darbo sritis. 
Tai yra daugiau organizacinis 
kultūros darbas, o ne pati kul
tūros kūryba. Dėl to ir josios 
kongresai turės savitą paskir
tį — daugiau organizacinę nei 
kūrybinę-akademinę.

Akademiniai kultūros kongre 
sai nėra gausūs: ribojasi tik 
rinktinėmis intelektualinėmis jė 
gomis. Šis gi kongresas natū
raliai remiasi į platesnius inte- 
ligentinių jėgų sluogsnius, be
sireiškiančius įvairiuose kultū- 
rinio-organizacinio darbo baruo 
se. Pats kongresas gali duoti 
naujų paskaitų, direktyvų, en
tuziazmo įvairiems darbams. O 
tie darbai buvo ir bus dirbami 
kultūrininkų klubuose, kultūri
nėse organizacijose bei institu
cijose, mokyklose ir spaudoj, o 
gal daugiausia — atskirų kul
tūrininkų kambarėliuose. Tai 
yra kasdieninis, sunkus ir nedė
kingas darbas*, bet jis yra svar
biausias. Jei kultūros kongresai 
pajėgtų šį darbą susumuoti, pa
sverti bei įvertinti — turėtume 
bent vaizdą, kas, kur ir kaip 
daroma, ko ir kur mums dar 
trūksta. Tai priklausytų taip 
pat organizacinių kultūros kon
gresų sričiai. Bet iš dabartinio 
to laukti dar negalima/

PSlCHM/MilŠKAI PARUOŠTI 
visuomenę:

Julius Kaupas: — Kultūros 
kongreso pagrindinis uždavinys 
būtų psichologiškai paruošti vi 
suomenę priimti lietuvišką kul 
turą ir jieškoti kelių jai plisti. 
Neabejotina, kad mes turime 
nemažą būrį kultūrininkų, be 
sireiškiančių įvairiose kultūros

krašte ugdymui ir plėtimui. 
Praktiškai čia, man rodosi, bū
tų svarbu mūsų gražių, senų 
tradicijų prisiminimas, jų rin
kimas, gaivinimas ir taikymas 
mūsų čionykščiame kasdieni
niame gyvenime. Lietuva buvo 
vadinama tradicijų kraštu, mū
sų tradicijom domėjosi ir sve
timtaučiai, o mes jas patys jau 
b agiam e užmiršti. Tradicijos 
tai svarbus tautinės kultūros 
elementas ir jų klausimas ne
turėtų būti užmirštas kuomet 
rūpinamasi mūsų kultūriniais

tūros istorijos; Krikščionybės 
veikmės lietuvių tautai istori
jos. 3) Jungtinio literatūros ir 
mokslo periodinio leidinio, ku
ris sujungtų daugelį individua
linių, kartais silpnų, leidinių į 
vieną vertingą pasiryžimą. 4) 
Lietuvio Vadovo, kuris trum
pai pasakytų visiems apie lie
tuvių tautą, jos kultūrinį svo
rį ir taptų naudingu kasdieni
niu skaitymu lietuviams ir jų 
draugams.

NE AIMANUOTI, O 
PLANUOTI

3. Jeigu Kultūros kongresas Qf, Nina KR1AUČELIŪNAITĖ 
rastų efektingą receptą, kaip 
išjudinti iš prasidedančio su
stingimo Amerikos lietuvių vi
suomenę būti aktyvesne ir jau
tresne kultūriniams ir kitiems 
lietuviškiems reikalams, būtų 
atliktas didelis garbingas už
davinys, užsitarnaująs visos 
mūsų tautos dėkingumą.

Kaip yra pasakęs Amerikos 
filosofas M. Adler, šiame krašte 
šiais laikais intelektualai nepri
valo aimanuoti, o turi planuoti 
Taigi ir mums reikia planuoti 
savos kultūros kelius, prisime
nant kito amerikiečio pasisa
kymą, kad Amerikoje yra vie
tos įvairiom kultūrom ir jos 
yra prideramai įvertinamos 
Amerikos kultūriniame gyve
nime. Kultūros kongresas ga
li būti sveikinamas ne tik kaipo 
gražus lietuviškas žygis, bet ir 
kaip šio krašto .patriotinis dar
bas, galintis įnešti į šio krašto 
galingą, įvairiaspalvę, besiver
žiančią pirmyn kultūrinio gyve
nimo versmę ir mūsų lietuviš
kos kultūros atspalvius.

TAUTOS ŽIEDO 
AUKLĖJIMAS

Jonas Šlepetys; 1. Kultūros

ret oflao HE. l-BM, re*. PR. 6-78*3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 8—0 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir *ekmad.

(Gydytoja Ir Ohlrurgč) 
MOTERŲ IJGV IK AKIftlUtlJOS 

SPECIALISTO
1750 Wo*t 7 Irt fittMt 

(Kampa* 7 Irt Ir Callfornla) 
reL oflao ir rea REpubllc 7-4148 
VaL 11-1 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Priturima* tik pagal ausitarim*.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja ir Ohlrurgč) 

KCDLK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

7156 South Wertern Avanse
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nuo 
4 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe L*l. RE. 7-1188
Re*. teL WAlbrook 6-3788

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso teL KEliance 6-4410 

Rezid. tolei. GltuvchlU 8-0817 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. iu.

Penktad. tik po pietų. ,
Trečlad. Ir šeštad. pagal auturti

Ofiso tel. OLlffside 4-2888
ltczidcucijus: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampa* 47tb ir Heriultage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

8832 So. Wegtern Avenne 
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-8 vai. 
vak. šeštadieniai* 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3228
Re* telef. UAlbrook 6-6074

TeL oflao YA. 7-6667, ros. RE. 7-4888

DR. FRANK C. KWINN
(KVTEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki < v. popiet. Nuo 7 v. Iki 3:20 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhaU 3-0859 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarus.
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambina CUntral 6-2284.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
9800 YVest 51rt Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 8 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir 8 Iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Oflao tel.PRospect 8-1786 
Re*, tel. GRovebUl 8-6808

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenne 
(Kampa* 47-to* ir Damen Avė.) 
VaL- kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak.

TeL ofiso PRospect 6-2240
Pltrapcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■PEC. CHIRURGINES LIGOM 

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien Ir nuo 6 Iki S 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečlad Ir *ek. 
uždaryta

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
8PEO. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. l’ltospcct 8-1223 arba WE 6-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Jenas Kūgis: Gerai būtų jei kongresas savo prasmę ir lie- Tre££,. **
Kultūros kongresui pavyktų 
išjudinti iš apatijos platesnius 
visuomenės sluogsnius ir suįdo
minti juos kultūros klausimais. 
Kongresas turėtų pajieškoti ke-

tenka susigyventi su mintimi, 
kad ne visos viltys ir ne visi 
lūkesčiai visu šimtu procentų 
bus įgyvendinti. Tačiau ir dali
mis įgyvendinimas teks skirti 
prie šių metų kultūrinių laimė
jimų.

Vienas pagrindinių dalykų 
yra, kad šis kongresas duotų 
gerą pradžią reguliariems kul
tūros kongresams ateityje. Ko
kiais laikotarpiais, kur ir kokio 
tipo tokie kongresai turėtų bū
ti, — tegu pasisako patys kon
greso dalyviai.

Kruopštus ir ankstyvas pasi
ruošimas kongresui, atsisaky
mas nuo bendrybių ir perėji
mas prie aiškiai apibrėžtų te
mų bei problemų, aktyvus do 
mėjimasis kongresu tuose 
sluogsniuose, kuriems jis pir 
mon eilėn taikomas, kongresui 
pasibaigus — jo darbų išspau
sdinimas ir paskleidimas, pa 
sirūpinimas, kad kongreso nu
tarimai nuo popieriaus nuženg-1 
f U 2 gyvenimą, — tai vis tokie' 
dalykai, kurie nulemia to ar 
kito kongreso pasisekimo laips
nį. Lauktina, kad jau iš dalies 
šitas kongresas, o ypač jį vė
liau seksimieji kongresai, augš- 
čiau suminėtuose punktuose 
bug tinkamai susitvarkę.
/ SUBURTŲ PASTANGŲ, 

NAUJŲ LEIDINIŲ!

P. V. Raulinaitis, buv. Kara
liaus Mindaugo Instituto direk
torius, buv. II-jo Seimo vicepir
mininkas: — Kiekvienas kultū
rininkų susirinkimas, tuo labiau 
organizuotas suvažiavimas — 
Kultūros kongresas — yra tei
giamas veiksnys tautos kultū
rai. Tautinis gyvastingumas ir 
veržimasis į laisvę tuomi tvir
tai skatinami. Kultūra api
ma visas tautinio gyvenimo sri
tis: religiją, literatūrą, meną, 
muziką, teisę, filosofiją, moks
lą, politiką, socialinį gyvenimą, 
liaud ės kūrybą... Be tautiškai 
—kultūrinio augimo mes nepa-

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Siunčiame į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą pilnai 
apmokėtus angliškų medžiagų, 
avalinės, maisto ir vaistų užsa
kymus, parinktus iš katalogų, 
taip pat išsiunčiame ir įkainuo
jama vietoje siuntėjo supakuo
tus siuntinius. Labai pigūs pas 
mus užsakomi vaistai. 60 gm 
streptomycino ir 50 cc penicilino 
tik $37.30 siunčiant expresu iš 
Anglijos. Lietuviškas ir sąži
ningas patarnavimas.

Dirbame 6 d.: 9—6 vai.

PATRIA GIPTC PARCEL CO. 
8741 W. 26th Street, 

Chicago 23, 10.
Tel. CRavvford 7-2126

tuvių visuomenės jam skiriamą 
dėmesį ir viltis pateisins, jeigu 
aktualiaisiais lietuvių kultūros 
ugdymo bei lietuvybės išlaiky
mo klausimais padarys konkre
čius šių dienų emigraciniam 
gyvenimui pritaikintus nutari
mus.

2. Iš Kultūros kongreso ypa
tingai lauktina autoritetingo 
pasisakymo ir nutarimo mūsų 
Tautos žiedo — lietuvių jauni
mo švietimo ir auklėjimo klau
simais, išryškinant ir tam rei
kalui tinkamos literatūros 
klausimą. Ju

Rez.: WAlbrook 6-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2224

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 YVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartie.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•817 South W«rter» Avenua 
Chicago 28, IU. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpubilo 7-4908 

Rezidencija: GRovebUl 8-8181

PIGTI I IR SAUGI U

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETO.-IL u: 1- TOLI VU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimį 

Ir apdraudaa
2318 W. 91 at St. Chicago, HL 

Tel. PRescott 0-2781

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite laupyti žioja lietuviškoj, 

ištaigoj. — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS N
4071 Archer Avė., į vakariu nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir Trečlad. 9 ryto Iki 11 vai..
teitad. 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p. Ketvlrtad. I vai. iki 8 vai. vak.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tt’L BEverly 8-8944

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6267

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų Ilgo* Ir akušerija)

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornla Ava

▼AL.: 2—4 Ir 6—8 V. p. 9, 
šešt. 2—7 vai. p. p., 

Išskyrus sekmadienius.

J

AUK6TAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATABNAVDIAL
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 818,000,000 IŠTAIGOJE. AUKAČI AURI AR, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U* PAID UP INVOTMEN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OFTIONAL, BONUS, KALE DU IR VAKACUŲ SKYRIAI. GAUTU TAUPYTI IR PER LAI8KUK SU- 
TAUPYKITE IŠLAIDAS ISKEIČIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. ISBJHČIAM IB 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MOŠŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ I* KITAU |N« 
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVldlILL 6-7678.

CHICAOO 2ŠVINGS «nd LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN RVE.
1S VAL. — S VAL.; ANTRAD. IB PENKT. 9 iki 4 VAK.: KBT. 9 IKI S vai. vnfc., TM& UŽDARYTA VISA DIENAI 4EST. S IKI S POPIET

DR. JULIJA MDNSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mičhigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Boverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Oflao — PPll man 6-8788 
Buto — BEverly 8-3846

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenua 
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Ofiso tUef. YArds 7-1184 
Rezidencijos — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t S5th Street 
(kampas Halated Ir 86-ta gatvG) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadionlais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenne

VAL. 2 —4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak,
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartj

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7-‘-9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2427 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

T.l. ofiso PR. 6-8888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUV18 GYDYTOJAS)
25M Waat Strael

VAL. kasdien auo 2—4 p. p. Ir 7:20 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir iešt. uždaryta

Telefoną* ORovebiU 6-1898
DR. ALDONA A. JUŽKA
AZH! IJGV graClAUSI.

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—18 Ir 7—9 v. v. pagal 

MMitarima išskyrus trečiadieniu*
2422 Weet

Telefoną* REIlance 1-1811

DR. KALTU J. KIRSTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2925 W89t 59th Street

VAL. 1—I popiet, 6:10—8:88 vak.
Trečlad. pagal autartl 

M eflao Ir buto oijmpte 2-41M
DR. F. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
492S W. 16th St., Ooere

l—I v. Ir G—8 V. vakar* 
Makyrua trečiadieniu*

1688 So. 46tfe Avė. 
S*ŽUdtenlal* 12 Iki 4 po»t*t

Ofl*e telef. LAfayette 2-2210, jei 
neatsiliepta, šaukit* KEdzle 2-2882

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tr*01adl*nj tik .ualtarua

Ofiso telefonas — Blshop 7-9625
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

(Kampa* 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 
SFSKIALYBE CH1RURGINS8 IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko aklnloa, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4466 So. California Avė., Ohicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarai* 6 Iki 9; šeštad. 

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

TeL oflao YA 7-4787, re*. PR 6-193»

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avo. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti- 

Jeigu neatsilieps vlršminGtl telefonai
Raukite Mldway 3-0001

tta P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrthoĮMČAs - l>rotezlsta* 

Aparatai-Protezal. Med. ban-1 dažai. Speo. pagalba kojom 
(Arch Supporta) tr t-t.

Vai.: 0-4 ir 6-8. šeštadieniai* 9-1. 
OBTHOPEDIJOS TECHNIKO8 LAB. 

9860 W. 63rd St. Chicago 26, I1L 
Tel. PBospcct 6-6O84.

Jei turite parduoti ar itouomo- 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

9884 8.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso l’Rospect 6-9400
Rezid. I’Rospcct 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Ckero ‘
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vaL 

vak. šeštadieniais 10-1. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581 ,
Rez. VIctory 9-0749

DR.Jf VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S16a

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marųnette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669 
Rezid. 0600 S. Artceian Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinlua. 
Kreiva* akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvS 
756 We>st 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-1 U
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs aa

4T

Palengvinu aklu Įtempimą, kuris 
yra priežastis gaivos skaudšjimo bei 
svaigimo ir BkaudanČių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prircnku teisingai akiniu. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenne 
Tel. YArds 7-1273 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:20 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DR. S. YAITUSH, OPT.

draugas
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Oaklcy Avė., Chicago 8, BĮ. TeL Vlrglnla 7-6841; 7-6649
Kntered a* Seeond-Claas Matter March 31, 1916, at Cbloago. Bllnol* 

Unde. the Act of March S, 1879. _______

Member of the Catholįp Preas Ase'n 
PubUakad dally, ezept Sundaya. 

by th.
Lithuanian Cathollo
PRKNUMBRATA: 
Chlcagoj Ir CloeroJ 
Kitur JAV Ir Kanadojo 
Už*l*pyJ.

Soclety
Metama

*9.00
*8.00

*11.00

gUBSCRIPTION RATES 
*8.00 per year outslde of Chicago 
*9.00 per year In Chicago A Clo*ro 
*8.00 per year In Canada
Forelgn *11.00 per year.
% metų 8 mšn. E mla.

8.00 82.78 81.21
*4.60 82.86 81.00
*5.10 88.06 81.88

Redakcija straipsni u* taiso *avo nuožiūra N esu naudotų atralpanių «•-
mugo. Juo* gražina Ilk U anksto .ualtaru*. Redakcija u* skelbimų turiaj 
neatmko. Skelbimų kainos prisiunčiamo* gavua prašymą
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Nauji reiškiniai SSSR literatūroj
Po mirties “vyriausio kriti

ko” — Stalino, p0 truputį ima 
prasiveržti slopinantieji rašyto
jų polėkiai. Imama juoktis iš 
tų primlityviųjų romanų, kur 
melžėjos meilė su traktoristu 
priklausė nuo išpildymo su kau
pu paskirtųjų darbo normų. 
Šiuo metu, kaip iš Maskvos pra
neša “New York Times” litera
tūros priedo bendradarbis W. 
Hangen, turi pasisekimo Daniilo 
Granin, 48 m. amžiaus, pirmas 
romanas “Tie, kurie jieško”. 
Tai istorija mokslininko-tyrinė- 
tojo pergyvenimų. Knygoje ran 
da vietos konservatizmas fab
riko direktoriaus, kurs prieši
nasi gamybos herojaus neprak
tiškiems planams. Apie šią kny
gą daug diskutuoja Rusijos stu
dentai ir jaunimas.

Nemažo susidomėjimo sukėlė 
ir moters K. Lvovos romanas 
“Jelena”, kur autorė sprendžia 
meilės trikmapio problemas, nu
toldama nuo bolševikų įprastos 
galvosenos.

Pamažu ima grįžti satyra. 
Valentin Ovečkin davė novelių 
rinkinį, kur pasijuokiama iš ko
lektyvinių farmų vadovų, ko
munistinės partijos pareigūnų 
ir kaimo “inteligentijos”. Tas 
leidinys padvelkė naujumu pub 
likai, kuriai įkyrėjo skaityti 
propagandinius veikalus apie 
kolchozus, parašytus rožinėmis 
spalvomis. Ir filmose bei dailė
je aptinkama daugiau tikrovei 
artimesnį dalykų traktavimą.

Tačiau perdaug toli neleidžia 
ma nueiti. Kai Vaikų teatre pa

sirodė Nikalojaus Pogodino dra 
ma: “Mes trys nuvykome į nau 
jas žemes”, kur buvo duota su
prasti, kad į tolimus Azijos 
kraštus jaunimas vyksta ne 
vien iš patriotinio užsidegimo..., 
“Pravda” tą vaidinimą griežto
kai iškritikavo ir daugiau jis 
jau nebepasirodė scenoje.

Nepaisant ankstybesnių par
tijos priekaištų, išėjo naujos lai 
dos Ilfo ir Petrovo knygų “Dvy 
lika kėdžių” ir "Aukso veršis”. 
Jie taikliu humoru patraukia 
kaikuriuos groteskinius sovietų 
gyvenimo reiškinius. Ir knygos 
tuojau buvo išpirktos, kai tik 
pasirodė parduotuvėse.

Skaitančios publikos pasine- 
šimas tolyn nuo “socialistinio 
realizmo” reiškiasi ir rodomu 
pamėgimu dviejų poetų, kurie 
porevoliuciniais metais nusižu
dė: Majakovskio ir Esenino. A- 
leksan&ras Blokas taipgi randa 
augantį skaitytojų dėmesį.

Rusų skaitytojai ilgisi roman 
tizmo, ne propagandos, ir dėl 
to vėl ima rodytis veikalai Onos 
Achmatovos ir Boriso Paster
nako, kuriuos partija kietai ata 
kavo 1954 metais.

Naujų apraiškų liudininku y- 
ra ir aiškus susidomėjimas mi
sų klasikais. Išeina naujos lai
dos Dostojevskio, Turgenevo, 
Čechovo, Gončarovo, Gerceno, 
Aksakovo, Karolenko raštų.

Didelis susidomėjimas yra ir 
užsienio autoriais. Plačiai skai
toma Hemmingway knyga: “Se
nasis vyras ir jūra”, kurią pra
eitais metais išleido naujasis

H
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MUTUAL FEDERAL 
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pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.
į, f • X

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

1
& LOAN ASSN, 2202 WEST CERMAK ROAD 

TeL Virgiui* 7.7747
JOHN J. KAZANAUSKASL Prea

Chartered and Supervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo »-to» ryto Iki I vai. po plotą. Koto. 
nuo 9-tos vai. ryto Iki 8 vai. tvak. Mttad. nuo • vaL ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma.

žurnalas “Užsienio Literatūra”. 
Tas pats žurnalas neseniai iš
leido M. Wilsono “Mano brolis, 
mano priešas”. Praeitais metais 
išėjo į rusų kalbą išversta Faulk 
nerio novelė “Viktorija”,. Vals
tybinė leidykla planuoja išleisti 
28 tomus Dickenso raštų, 15 to
mų Tackeray ir 10 tomų Sha- 
kespeare. Jau išėjo du tomai 
Bernard Shaw raštų ir naujos 
laidos Burns ir Shelley kūrinių.

Pasigirsta drąsių kritikų bal
sų. Šių metų vasario mėnesį par 
tijos kongreso metu Michail šo- 
lochov, autorius knygos “Ty
kiai teka Donas”, pareiškė, kad 
Sovietuose nėra šiuo metu rą
žytojo, kurs prilygtų Gorkiui. 
Rašytojų sąjungos nariai esą 
daugiausiai “mirusios sielos”, 
prisiglaudusios Maskvos apylin
kių dačose (vasarnamiuose) ir 
per paskutinius 20 metų gal 
tik koks 10 gerų knygų tebuvę 
Sovietuose išleista.

Gaila, kad ir pats Šolochovas 
savo vekale “Apverstieji dirvo
nai”, rašydamas apie prieškari
nę kolektivizaciją, pasiliko blan 
kus ir juo Rusijoje mažai do
mimasi. __ j. Pr

KRONIKA
• Dr. Vydūno premija. Ma-1 

žosios Lietuvos Bičiulių draugi
jos Kanados centro valdyba 
skelbia dr. Vydūno Vardo 
$1000.00 vertės premiją už ge
riausią 1956/5.7 m. parašytą 
(neišspausdintą arba išspaus
dintą, bet dar nepremijuotą) 
Mažają Lietuvą liečiantį veika
lą.

Veikalas turi būti iš Mažosios 
Lietuvos gyvenimo, dabarties 
ar praeities, parašytas grožinės 
literatūros ar mokslo veikalo 
pobūdžio, netrumpesnis kaip 
250 puslapių spausdintos kny
gos normalaus formato ir tin
kamas versti į svetimas kal
bas.

Premijai galima siųsti ir ma
šinėle parašytus veikalus (3 
egz.).

Premijuotini veikalai atsiun
čiami iki 1957 m. gruodžio 1 d. 
Mažosios Lietuvos Bičiulių 
draugijos Kanados centro val
dybos antrašu: V. Pėteraitis, 
5155 Bourbonniere, Apt. 6, 
Montreal, Que., Canada.

Skiriama premija nebus skal
doma tarp atskirų autorių.

Jeigu iš atsiųstų konkursui 
veikalų premijuotin© veikalo 
neatsirastų, premija tais me
tais nebus skiriama.

Pirmoji premija bus įteikta 
1958 metais kovo mėnesio pa-

ŽMOGAUS KŪNO KITIMAS
DR. V. UTERS KIS, Vokietija

žmogus prasideda iš vienos i 
celės. 20 metų vidutinis žmo
gus sveria apie 170 svarų. Kū
ne svoris, palyginus su pirmykš 
te cele, pasidaro 20 miliardų 
kartų sunkesnis. Klausimas, 
kiek per 20 metų žmogus su
naudojo maisto? Bent 100 kar
tų daugiau kaip kūno svoris. 
Didžiausia maisto dalis skiria
ma energijai. Tas maistas kū
ne sudega ligi anglies dvidegi
nio ir vandens ir išskiriamas 
iš kūno. Kita maisto dalis skir
ta kūno skysčių, celių,'audinių 
ir organų sudarymui ir nuola 
tiniam medžiagų keitimui.

Mūsų kūne vyksta nuolatinis 
“medžiaginis atgimimas”. Vadi
nami, vyksta nuolatinis kūno 
medžiagų atnaujinimas. Pasilie
ka tik mūsų “aš”.

Prieš 20 metų buvo dar ma
noma, kad žmogaus kūno me-; 
džiaga atsinaujina per 7 me-i 
tus. Vėliau tas laikas sutrum-l 
pintas ligi 4 metų.

Dabar yra tikslesnių tyrimo 
priemonių, prie kurių priklau
so 1932 metais Urey surastas 
sunkusis vanduo. G. von Heve- 
sy išvystė radioaktyviomis me
džiagomis tirti aparatą.

Prieš 100 metų žmogaus kū
no vandens kiekiui nustatyti bu

baigoje Montrealyje, minint dr. 
Vydūno 90 metų gimimo su
kaktį.

• Pranciška Dvylaitytė baigė 
Ontario Meno mokyklą Toronte 
ir kviečiama mokyklų meno in
spektorės pareigoms Ontario 
valstybėje.

• Jurgio Savickio knygos 
Žemė dega antra dalis jau spau
doje; numatoma, kad knygų 
rinkoje pasirodys apie rugpjū
čio mėnesį.

vo tik vienas kelias: žmogaus 
lavoną išdžiovint'. Kūno svorių' 
skirtumas prieš džiovinimą ir 
po džiovinimo rodo kūno van
dens kiekį. Po kurio laiko bu
vo išvystytas kitas metodas: 
žmogui buvo švirkščiami tam 
tikri dažai aiškiai nustatytos 
koncentracijos. Po to būdavo 
imama kūno skysčio proba ir 
nustatomas dažų koncentracijos 
nusilpnėjimas. Iš to darydavo 
išvadą apie/ vandens kiekį kūne. 
Bet šitas metodas toli ligi tiks
lumo. Dalį dažų pats kūnas su
naikina. Žymiai tikslesnė prie
monė kūno skysč.ams tirti yra 
sunkusis vanduo, kurio tanku
mas 1,105. Bandymas atlieka
mas šitaip: tiriamam asmeniui 
duodama gerti 0,1 litro van
dens, kuriame yra 10 procentų 
sunkiojo vandens. Po kelių va
landų, kada vanduo pasiskirs
to po visą kūną, imama kraujo 
proba, iš kurios atskiriamas 
vanduo. Dabar nustatomas 
sunkiojo vandens kiekis. Da- 
leiskim šita proba turi tik 0,02 
procentus sunkiojo vandens. 
Vadinasi, sunkiojo vandens kon 
centracija dabar mažesnė 500 
kartų (nuo 10 proc. ligi 0,02 
pnoc.). Iš to išvada: 0,1 litro 
vandens kūne atsiskiedė 500 
kartų. Vadinasi, kūnas turi 50 
litrų vandens.

Po ištisos eilės bandymų nu
statyta, kad suaugęs žmogus 
turi 59 proc. vandens. Tas nuo
šimtis gali svyruoti 3,7 procen
to. Žmogaus kūno vanduo at
sinaujina per 13,5 dienos (pa
gal 1951 metų duomenis tarp 
9 ir 14 dienų). Po nepilnų dvie
jų savaičių visas žmogaus kū
no vanduo yra pakeistas.

Netoks greitas yra kietų kū
no medžiagų atnaujinimas. G.

von Hevesy atltko šitokį ban
dymą: suaugusiam triušiui jis 
kasdien švirkštė radioaktyvaus 
fosfato. Radioaktyvumą nusta
to Geigerio aparatu. Hevesy ši
taip nustatė, kad po 50 dienų 
pasikeitė arba atsinaujino 30 
procentų minkštų kaulo medžią 
gų. Kietų medžiagų atsinaujino 
tik 7 procentai. Suaugusio žmo 
gaus skeleto atsinaujinimas vyk 
sta labai lėtai. Bet nuolatinis 
ir gana greitas yra augančio 
žmogaus kaulų atsinaujinamas.

Kietų medžiagų atnaujinimo 
tempas labai nevienodas. Mus
kulų adenosintrifosforinė rūgš
tis atsinaujina per 40 sekun
džių. Lecitino molekulės atnau
jinimui reik.a kelių valandų. 
Žmogaus kūno geležies jungi
niai atsinaujina per metus lai
ko. Erytrocito (raudonojo krau 
jo rutuliuko) amžius 120-130 
dienų. Iš erytrocitų pasidariusi 
laisva geležis gali būti panau
dota naujiems kraujo rutuliu
kams. Medžiagų atnaujinimas 
nereiškia pakeitimo visiškai 
naujomis medžiagomis: senos 
medžiagos gali būti panaudotos 
naujų audinių statybai. Kietų 
medžiagų atnaujinimas yra re- 
latyvi sąvoka.

Didžiausią smegenų dalį su
daro fosfolipoidai, prie kurių 
priklauso lecitinas, cefalinas ir 
kitos giminingos medžiagos. Pu
sės fosfolipoidų atnaujinimui 
reikia 30 dienų. Bandymai bu
vo daryti su triušiais. Bet ty

rimų išvados daugiau ar ma
žiau tinka ir žmogui. Biochemi
kų manymu, po kelių mėnesių 
žmogus įgyja "naujus smege
nis .

Mūsų kūnas yra gamtos da
lis. Gamta skolina mūsų kūnui 
medžiagas tik labai trumpam 
laikui. s

Naujas* arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
NAUJAS

1956
CHRYSLER

’2,495

NAUJAS
1056

PLYMOUTH

Daugybė garantuotų visų Išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTORI

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
FREC1N PHOTO STUDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
X t i ( o v a i

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960 
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Kambarių vėsintuvai, vėdintu vai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis

J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
| TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100% .

SVARBI NAUJIENA MŪSŲ 
TAUPYTOJAMS

NUOŠIMČIU BUS MOKAMA 

U2 JOSŲ SANTAUPAS 

NUO LIEPOS 1 D., 1956 M.
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Turtas Virš 

Vieno šimto Milijonų 

Dolerių

Nariai

Federal Deposit 

Insurance 
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47th Street & Ashland Avenue • YArds 7-7000
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Egzistencializmo pirmtakas
į *

100 metų po Kierkegaardo mirties 
P. GAUČYS, Chicago, III.

Neseniai sukako šimtas me
tų nuo danų filosofo Soren Kier 
kegaardo mirties. Laiko bėgy
je tasai nelaimingas danas pa
tapo madingu autorium, jam 
buvo suteiktas skambus “egzis
tencializmo tėvo’' titulas, nors 
tam nebuvo jokio rimto pagrin
do. Jis vadinamas didžiu filo
sofu, nors iš tikrųjų jis buvo 
genialus mąstytojas. Apie jį 
daug kalbama, bet jis mažai 
skaitomas, nes jis nelengvai 
suprantamas. To nepaisant, jo 
įtaka žymiausiam prancūzų eg
zistencializmo atstovui Sartrui, 
tarpininkaujant vokiečių filo
sofui Heideggeriui, yra visiems 
žinomas faktas. Taip pat ir gar
susis ispanų rašytojas M. Una- 
muno juo labai žavėjosi ir paty
rė stiprią jo įtaką. Norėdamas 
jo raštus skaityti originale, spe 
cialiai išmoko danų kalbą. 

Tragiškos dienos šeimoje

kad jo nepriklausomybei gre
sia pavojus. Iš kitos pusės, jis1 
save klausia, ar jo busimoji 
žmona neperlengvai pasiduos jo 
įtakai. Čia dar prisideda kitokio 
pobūdžio nuogąstavimai. Nuo 
vieno nelaimingo įvykio jaunys
tėje jis paliko liguistas. Tai 
jam niekad neleido sportuoti 
su draugais, ir jis save klau
sia, ar jis galės būti geru vy
ru. Jis jaudinasi dėl gauto pa
siūlymo prisiimti pastoriaus pa
reigas. Visi šitie rūpesčiai jį da
ro vis šaltesnį Reginai.

Nenorėdamas pasirodyti, kad 
jis ją apleidža, nes tai jam su
darytų daug nesmagumų labai 
griežtoje visuomenėje, jis sten
giasi jai patiekti kuodaugiau- 
sia progų nutraukti ryšius su 
juo. Jis vaidina komediją taip, 
kad jis turėjo būti laikomas don 
žuanu ir pamišėliu, ir naudoja

Juozas Kaminskas

? -y- ; “

A A. , '

N

Seni kapeliai

bę. Tai nereiškia tvirtinamo, 
kad nėra tiesos, bet tai yra sė
jimas abejonės į sielą to, kuris 
patogiai sau minta įsitikini
mais. Tiesą tegalima surasti tik lavimams.

Išganymo džiaugsmas turi būti 
laimėtas kaip galima intensin- 
gesniu įsisavinimu tiesos ir aist 
Tingiausiu atsidavimu jos reika-

save neigiamą nuomonę. Iš da- 
Būdingiausias jo gyvenimui' bes tai jam pavyksta, bet tik 

bei raštams dalykas buvo kan- ne Reginos atžvilgiu, kuri da- 
čia. Kai jis gimė, jo tėvas ėjo siprotėjo ir atsisakė nutraukti 
57 metus, o jo motina — bu-, su juo ryšius. Tokia būklė bu
vusi jo tėvo tarnaitė ir antroji vo skaudi jiems abiems. Tačiau 
žmona — 45 m. Dorovinė ne
santaika tarp tėvo ir sūnaus

si bet kokia proga sudaryti apie aistringai jos jieškant, šių die-

taip pat gyvenimo ir kultūros., 
Jis kaltino visą mintijimo kryp 
tį, religinę, idealistinę, pseudo
demokratinę kultūrą, jo laikais 
viešpatavusią jo šalyje, ir besi
varžančią, bejausmę, ištaigas 
pamėgusią visuomenę — minti
jimo ir gyvenimo būdą, kuris 
tik dabar rimtai ir visuotinai 
yra pradėtas pulti. Kierkegaar- 
do revoliucinė gyvenimo kriti
ka tuo būdu apėmė ištisą nau
jųjų laikų sociališkai politinio

gyvenimo pastatą ir dauguma 
institucijų, idėjų ir būklių, ku
rias jis smerkė, tolydžio tebė
ra neišspręstos įr po šiai dienai. 
Būdinga, kad savo dienyne jis 
pasisako “išėjęs polemizuoti 
prieš savo amžių”. Toji jo pole- 
nika ir kaltinimai pilnumoje 
tebetinka ir mūsajam.

Kituose mes mylime tai, ką 
matome juose genio atsispindint.

— P. Rosegger

neužtruko pasireikšti. Būdamas 
12 metų vaikas, sustyręs ir al
kanas, ganydamas avis tolimo
je ganykloje, staiga, pagautas 
nusiminimo, užlipa į kalvą ir 
ten prakeikia Dievą. Tai padarė 
ne mūsų filosofas, bet jo tėvas. 
Tačiau šitas faktas giliai pa
veikė visą Kierkegaardų šeimą, 
atimdamas iš jauno Soreno lai
mingą jaunystę ir padarydamas 
jį nerimo pranašu. Jo tėvas 
svarbus visuomenės narys, reli
gingas ir griežtas. - Bet vieną 
dieną, įkaušęs, ištaria keletą 
žodžių, kuris Soreno pusiausvy
rą pašlieja visam gyvenimui.

tai buvo neišvengiama.
ŠĮ atsisakymą jis pergyveno

nų išsireiškimu, pasakytume — 
visos asmenybės įsijungimu. Į- 
karštis yra tiesos jieškojimo 
kriterijas. Tasai jieškojimas su
sidurs su dviem keliais: jautų- 
lingumu ir dorove.

Tačiau jautulingas gyveni
mas labai greitai tiesos bejieš-

x. . . . ... , kantį žmogų atveda į neviltį, į
kaip lėtą kančią, kur. tepas.ba.-l savotišką anot Kierkegaardo
gė tik su jo mirtimi. Tai buvo 
daugiau kaip meilės auka, tai 
buvo gyvenimo auka, nes to
je meilėje visas jo gyvenimas

“mirties ligą”. Kai dėl antrojo 
kelio — juo pasukus, susidu
riama su nerimu. Kas yra ta-

, . , , v, , sai nerimas? Tai amžinybės žy-
buvo pasiekęs degaroo taško. mį Nes amžinybė, ne3
Bet Jis buv„ Įsitikinęs, kad sis dvasia sunkiai susitaiko au mū.

sų kūno buvimu, su mūsų po
jūčiais. Jie priešinasi vienas ki
tam, bet vis tik jie yra sujung
ti drauge. Pasakytume, kad 
tarp jų yra simpatiška antipa
tija ar antipatiška simpatija.

atsisakymas ir jo vyriškumo 
kančia buvo nepermaldaujamas 
krikščioniško tikėjimo reikala
vimas. Nes, anot jo, krikščio
nybė yra giliausia žaizda, kokia 
gali būti padaryta žmogui. “Mū 
sų amžius yra reikalingas ne 
genijų, bet kankinių”. Tačiau 
kitoje vietoje jis sako: “Neve
dęs žmogus gali daugiau pasi-

Sorenui sukakus dvidešimts reikšti dvasios gyvenime nei ve 
dvejus metus, jo šeimos gyveni 
mas pasiekia tikros nelaimės
laipsnį. Iš septynerių šeimos 
vaikų du jau buvo mirę prieš 
trejus metus. Per sekančius 
dvejus metus miršta jo brolis, 
dvi seserys ir motina. Po metų 
jis sužino nuodėmingą tėvo pas

dęs, jis gali viską rizikuoti”.
Simpatiškoji antipatija”

Iš to naujo bandymo išdygo 
daigai jo filosofijos, kurią jis 
pats išgyveno.

Kierkegaardo filosofinė laiky 
sena — ne niūrus pasitenkini-

Religinis gyvenimas 
Tačiau Kierkegaardas suran

da nėr mui išeitį. Jis jam nu
rodo būdą amžinybę realizuoti 
žemiškuose dalykuose. Toji prie 
monė — religinis gyvenimas. 
Bet jis reikalauja iš žmogaus 
didelio pasistiepimo. Rel'giją 
jis laikė ne paprastą doktriną, 
į kurią privalu tikėti ir ją gin
ti, bet faktu, gyvenimui sta
tančiu didžiukus reikalavimus

Apmąstydamas danų gyveni
mą, Kierkegaardas matė, kad 
jie visi buvo gimę krikščioni
mis, kaip žydai buvo gimę žy
dais, tačiau dauguma jų gyve
no jautulingą gyvenimą, arba, 
ger.'ausiu atveju, pagal įprasti
nę dorovę. Jo gi manymu krikš 
čioniškas gyvenimas reiškia 
kančią, bet toji kančia neturi 
vesti į neapykantą ar panieką.

Dvasinė krikščionybė

Kierkegaardas kritikavo savo 
laiko krikščionybę ir jo mintys 
apie tai, ką jis laiko tikrąja 
krikščionybe, paremtos egzis
tencinio mąstymo principu. Ši
tai jį atvedė į išvidinę ar dva
sios krikščionybę, ar anot Šv. 
Povilo žodžių, į atmetimą “kū
niškos” krikščionybės — susi
taikančios su š’o pasaulio gy
venimu — ir į jieškojimą dva
sinės krikščionybės. Tač'au dva 
sios tikrovė reikia siekti ne ne
paisant “kūniškos” tikrovės, 
bet per ją. Čia glūdi K. krikščio 
nybės supratimo esmė. Ji nėra 
naujas dalykas, bet sena krikš
čioniška tiesa tik naujai inter
pretuojama.

Tasai jo nujautimas tokio 
išvidiniškumo reikalo buvo tie-F j >
siog pranašiškas. Atrodo, jis

buvo tikras gresiančia krize 
žmogaus sąmonės istorijoje, 
kad Vakarų civilizacija artėja 
prie vieno periodo galo (dabar 
tai visiem aišku) ir — arba ji 
pakils ar žlugs. Jis matė, kad 
mūsų kultūros, dorovės ir re
ligijos luoba patapo pernelyg 
trapi, kad galėtų išlaikyti beky
lančią išvidinę ugnį. Jis paskel
bė “Europos bankrotą” ir de
moniškų jėgų . įsiviešpatavimo 
pavojų. Jis buvo įsitikinęs, kad 
tik viena krikščionybė tegali 
suvaldyti tą chaosą bet krikš
čionybė turinti turėti drąsos nu 
sileisti į išvidinį, pasaulį ir stoti; 
veidas į veidą priešais jį. Šimt- į 
mečiu vėliau tarai išviršinišku- 
mas, kurį jis vienas skelbė, pa-

MES PRISTATOME ANGLIS BEI1 — 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS l\’

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 
Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. j
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas' 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS- FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097,

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Associatiou užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

laptį, kad šis prieš vesdamas .mas. Ji atitinka gyvenimo pri-
savo antrą žmoną, ją išprievar
tavo. Visi tie įvykiai stipriai 
paveikė jaunąją Soreną. Kaip 
jis vėliau prisipažįsta, jis su
kilo prieš tėvą, o sukilimas 
prieš tėvą reiškė sukilimą ir 
prieš Dievą. Atitolęs nuo Akė
jimo ir jausmo jis gyveno idė
jų ir meno egoistiniam pasau
lyje.

Po trejų metų jis susitaikė su 
tėvu, tada jau 82 metų senuku, 
kuris viską išpažino savo sū
nui. Po trijų mėnesių jis mirė. 
Sorenas tiki, kad nuo nepapras
to įtempimo jėgų atliekant tokį

matą. Jis nori žmones atitrauk
ti nuo rutinos, sujaukti jų turi
mas pozicijas, išprovokuoti jų 
vitalinį ryžtą. Jis yra, kaip vė
liau bus Sartre, laisvės filoso
fas. “Egzistuoti, — jis rašo, — 
jeigu tuo žodžiu nelaikomi gy
venimo monai — negalima be 
kančios”.

Pirmoji to sielvartingo po
traukio išdava yra kova prieš 
bet kokią objektivuotą rcaly-
Vlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*
Dėmesio Vasarotojams

Cape Cod, Mass., prie gar- 
sunkų prisipažinimą, jis pašiau-Į šio jo “Craigville Beach”, atida-
kavo dėl sūnaus labo. Visiškai romą nauja vasarvietė “Ban- 
sus'.taikęs su tėvu jis sugrįžo'ga”.
prie Dievo, būdamas įsitikinęs,' 
kad visas tėvo kaltes jis turįs 
paveldėti ir išpirkti.

Ryšiai su sužadėtine

Jo santykiai su sužadėtine 
dar labiau gąsdinančio pobū
džio. Sorenas susipažįsta su Re
gina Olsenaite, kurią jo biogra
fai aprašo kaip gražią turtin
gą, meilę ir nepaprastai inteli
gentišką mergaitę. Jai tik 16 
metų, ir ji sus’žiedavusi su gar
siuoju vokiečių poetu Fridri 
chu Schlegeliu. Tačiau greitai 
Soreno garbė — kuri ir dab^r 
jau didelė — suvilioja ją ir ji 
nutraukia ryšius su Schlegeliu 
ir pasižada tekėti už Kiekegaar- 
do. Bet kaip tik tada praside
da drama, kaip jo pernelyg di
delio skrupulingumo išdava.

Savo dienyne Kierkegaardas 
pažymi: “Sekančią dieną aš pa
sijutau apsigavęs. Toks atgai
lautojas kaip kad aš..., mano 
“vita ante acte”, mano liūde
sys, to gana...” '1

Ne tai, kad jis jaustųsi Schle-

Šilta Golfo srovė, geras pri
vatus paplūdymis su kabina, 
dušu ir kitais patogumais. Mė
gėjams žuvauti arba irkluota 
laiveliu čia pat yra didelis, gra
žus ežeras, prie kurio t urime 
nuosavą priėjimą, apaugusį pu
šimis. Vasarvietę supa 18 ac. 
dydžio nuosavas pušynas. Yra 
žaidimo aikštelės. Šalia gerų 
kambarių pačioje viloje turime 
ir keletą atskirų kabinų.

Traukiniais ir lėktuvais rei
kia vykti iki Hyannis, Mass. 
Ta vietovė yra 3 ml. nuo mūsų 
vasarvietės. Iš Bostono eina au
tobusai.

Adresas: “B a n g a” Great 
March Rd., Centerville, Mass.

Dėl smulkesnių informacijų 
ir užsakymų kreiptis:

O Šlepavičienė, 250 Columbia 
Rd., Boston 21, Mass.- Telef. 
G.A. 7-4560,

arba A. Pakštienė, 15 Wen- 
dover St., Boston 25, Mass. 
Telef. A.V. 2-8046.

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IK SKOUNIMO
fl-VTŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SI0,000.00
I N

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Salvgoml*

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.____________ Chicago 32,111

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, UI., Tel. TO 3-8131-32

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

tapo visiems suprantamas ir, ga 
Įima sakyti, beveik išstudijuo
ta žmogaus psichės sritis. Bet 
ji vis dar tebėra nesukrikšeio- 
n'nta.

“Žmogus — jis sako — yra 
sielinių ir kūniškų pradų sinte
zė. Bet tokia sintezė neįmano
ma ten, kur tiedu pradai nėra 
sujungti trečiojo. Šis pastara
sis yra dvasia”. Dvasia gi yra 
sintezė begalybės ir r botumo, 
laikino ir amžino, laisvės ir bū
tinumo. Dvasia duoda pradžią 
tikrai ir amžinai esybei tuo nau 
ju gimimu iš viršaus (kas kar
tu yra ir iš vidaus) pakeičia 
sielą į dvasią.

Tuo būdu Kierkegaardo anti
tezė iš osmės prilygsta Šv. Po
vilo antitezei jo laiške Romė
nams. Jis, kajp ir Šv. Povilas, 
aistringai tikėjo, kad, “jeigu 
mes gyvename “kūniškai” (t. 
y. materialinių reikalavimų gy
venimu), mes turime mirti (nes 
bet kokia fhedžiaga turi žūti), 
bet jeigu mes sutramdome kū
no impulsus (pasilikdami su 
Dievu ir dvasios gyvenimu) ir 
juos perkeičiame į dvasios ga
lią, mes gyvensime amžiną gy
venimą.
Religinė ir kultūrinė revoliucija

Kadangi apimė visą gyveni
mą, o religija jam buvo gyve
nimas, jo skelbiamoji revoliu
cija buvo ne tik religinė, bet

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
J

gelio varžomas, bet jam rodos iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllir*

-FARM/0*
Skanus Išuropictiškas Kaimo sūris — primins jums jūsų 

gimtąjį kraštą. gis sūris parduodamas Chicagoje, jūsų apy
linkės krautuvėje. Krautuvei jo neturint, jums pareikalavus, 
galėtų tuoj užsakyti.

d A. T V E R A S

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir taisymas 

2646 W. G9Sh St. REpublic 7-1941

’SldUlSTAS
r>* 15 TOLI IR ARTI

NAUJI DIDĖLI TROK4I-NAUJAUSI KRAUSTYMO (PANK/AI
ILGU MĖTŲ PATYRIMAS-PI&US IR SAtlNIN&AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WA1U>«I< 5-9209

ROOSEVELT FURNITURE GO
(LIKTUMŲ KRAUTUVĖ)

Iš ARTI IK TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMA3
Tvatija* HpoJaliM ilidnlln 

Miinkvežlmls su pilna ap- 
drutula. Pigiu Ir siĮŽiuliigiui 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4.VIS S. Wood St., Chicago •. 

llUnote, tel. VI 7-2972

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.

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

Apkainavimą ir Prekių Priataty- 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kandim n no 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir aut mobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

ROOSEVELT FURNITURE GO.
2310 W. Rooseveif Rd. Telefonas SEeley 3-47 U

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDOMS, savininkai 
Krautuvė atidaryla kasdien iki 6 vai. vak. I’irmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

*J>4-

SS

įAes MIDLAND
Savings and boan^^/ 

Association
n m s u re o f

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

į PELNINGIAUSIA 
J TAUPYMO 
r BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-471* ą 
. AUGUST SALDŪKAS Pr.ild.nfm £»'

liillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllil

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

tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
S4I5 S. IJTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
itilllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllliiil
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Naujoji dailininkų sąjunga
Pasikalbėjimas su jos pirmininku Z. Kolba

— Ar s-gos nariams leidžia
ma priklausyti kitoms dailinin
kų organizacijoms?

— Šios s-gos nariai pilnai ga
li priklausyti kitoms dail. orga
nizacijoms, jeigu jie randa tai 
naudinga savo profesijai ir tu
ri laiko. Mūsų s-gai tai yra nau-

Chicagoje neseniai įsisteigė sireiškusius mene dailininkus,
Amerikos Lietuvių Dailin'nkų ar turės ir kit. sekcijas? 
sąjpnga, pasiryžusi išeiti su nau j — Kristus yra pasakęs: kas 
ja iniciatyva mūsų meno pašau yra paaugštintas žemėje, bus dingą, nes jos nariai yra lyg 
lyje. Sąjungos pirmininkas dail. I pažemintas danguje. Gi meno is bendradarbiavimo atstovai ir, 
Z. Kolba mvs painformavo apie i tori joje yra žinoma, kad daugel ryšininkai su kitomis meno or- 
naujosios sąjungos pobūdį ir J dailininkų, nuvertintų gyveni-; ganizacijom s. 
planus, atsakydamas į Šiuos Į me, po mirties tapo genijais, j — Ar s-ga numato ruošti pa- 
mūsų pateiktus klausimus: j Savo la ku Lietuvoje Šimonio rodą?

... 'kūrinių nepriimdavo į parodas,! — Principiniai parodų reika-
- Koth, motyvu leme Cln-1 eiurlionis buva iįmc8tas U 

ęa«oje <'ri»..,zuoti Amer.ko„ Meno akadcmijos Meg neturi.
u u\ ų i nu g s-gą. | me jokių juridinių ar moralinių
— Pats gyvenimas verčia įgaliojimų, ypač tremtyje, vie- 

jungti profesiniais pagrindais nos profesijos kolegas (es) rū- 
išsiblaškiusias lietuvių meno pa šiuoti. Geriausias dailininkų ver 
jėgas našesniam kūrybiniam tintojas yra laikas ir meno is

torija.darbui ir skirti darbo rezulta
tus Lictuvąi laisvinti.

Visi liet. dailininkai Ameri
koje privalo turėti bendrą savo 
vadovybę bendriems ir esmi
niams meno reikalams tvarkyti, 
pvz. atstovauti, bendroms kilno 
jamoms ir vietinėms reprezen-' 
tacinėms meno parodoms ruoš
ti, liet. dailin'nkų kartotekai 
vesti, Lietuvos meno istorijai; 
išleisti ir t.t. Viso galime sėk-j 
mingiau siekti tik susiorganiza
vus ir ir turint bendrą vadovy
bę.

Bendros dailininkų vadovy
bės reikalauja ir ši aplinkybė: 
lietuvių tautos pirmaeilių poli
tinių ir kultūrinių uždavinių at
žvilgiu didžiausių nuostolių tu
rime, kai nesugebame suruošti 
reprezentacinės visų liet. daili
ninkų meno parodos periodiškai 
bent kas treji metai arba did
žiųjų konferencijų bei kongresų 
progomis.

Be to, liet. dailininkai turi 
vieningai ir organizuotai išeiti 
iš siaurų ribų, iš nepateisinamos 
nei etiškai, nei intelektuališkai 
tarpusavio trinties į platesnę 
veik'mo erdvę, pvz. ruošdami 
kolektyvines meno parodas a- 
mcrikiečiams, leisdami propa
gandinius meno leidinius, gar
sindami Lietuvos kultūrą ir var 
dą ir t.t. -

lu s ga numato: apžvalgines, ■ 
kuriose visi nariai gali dalyvau
ti, patys atsirinkę savo geriau-) 
sius kūr nius, ir reprezentaci-( 
nes parodas — jury komisijos 
atrinktų kūrinių.

S-ga dabar svarsto, kaip su
ruošti bendrą visų dailininkų 
reprezentacinę meno parodą a 
merikieč ams. Jeigu tokia paro
da ir duotų deficitą, kaip kiek
viena pavienio dailininko paro
da duoda, tai deficitą pateisin
tų mūsų kultūros propagavimo 
laimėjimas.

— Koks, apskritai numato
mas ateityje šios s-gos veiki
mas?

— Augščiau iškelti s-gos tiks 
lai ir rūpesčiai sudaro bendras 
jos veikimo gaires: reikia laiko 
tiems darbams įvykdyti.

— Ar s-ga neplanuoja kokių 

nors naujų meno leidinių?

— Ir pavieniai partizaniniai 
meno leidin'ai būtų pagirtini 
jeigu jie neperžengtų elemen- 
tariškiausio meninio padorumo 

i ribų. S-ga apima bendrus visų
Todėl ši s-ga sieks apimti vi- daįiįnįnkų veikalus ir išeina 

sas meno sritis ir visokio išsi-, daugiau ar mažiau iš pavienio 
lavinimo bei pajėgumo dailinin-Į samprotavįmo Leidžiant meno 
kus. Visi liet. kūrėjai, ar tai leidinius visuomenės lėšomis, 
laisvojo meno, ar pritaikomojo,1 reikia, vadovautis mūsų kultū- 
Vienoje s-je būdami, viens kitą rog jr tauĮos nauda, o ne pa- 
papildo, tobulėja, kartu disku- į vįenįo asmens reikalu. Neabejo- 
tuoja ir sprendžia esmines tau-1 ju, meno leidinių klausi-
tinio meno problemas, telkia
visas meno jėgas mūsų tautai

Dail. Z. Kolba

i Tam atsiekti s-je yra numa-
! tytos specifinės įvairių meno
sričių sekcijos. Vienos grupės
gali susidaryti ideologinia's pa-

j grindais, kitos — psichologi-
, .. .. . niais ir dar kitokiais. Jos visosMes turime skatinti ir pro- ._ .. . ,. r „,. . , , ...... , _ įgalės rengti savo indi v. dualiaspaguoti, kad liet. dailininkų ku-1 6

ryba tremtyje daugiau reikštų 
mūsų tautos buitii, dvasią, cha
rakterį, o mažiau skolinto for

mas būtų s-gai aktualus, tačiau 
platesniais pagrindais ir dides
ne nauda visiems.

Kiek teko patirti, Kultūros 
tarybai yra pasiūlyta išleisti 
vienos grupės dailininkų pa
ruoštą meno istoriją. Jeigu bū
tų bendra dailininkų vadovybė, 
ji būtų kompetentinga tarti, ar 
ši meno istorija yra objektyviparodas, jeigu jos bus daromos

dermėje su bendraisiais s-gos *r ar J* apima visą Lietuvos me- 
dėsniais ir profesiniais nuosta-' ar ^ik jos dalį. Tuo tarpu 

. . tais. S-gos vadovybė tokių pa-) šis kultūrinis darbas yra užšatl-
malizmo, tuomet ir tarptautine-; ruošėjams bus įpareigota ir mekas iš to naudos ne-
je dirvoje bu, greičiau atžymėti! morališkai ir materiaUS '
musų individualiniai bruožai. 1 
Liet. dailininkų menas tūri būti 
mūsų tautai skirtas, o ne bulva-

cun.

le.'k’-’/č’arr.s vž rreno ir dailinin 
kų propagavimą jų puslapiuose. 
Tačiau s-gi kviečia mūsų spau
dą į talką kovoje prieš neetiš
kos tendencijos ar formos 
straipsnius.

Kritika yra esminis tautos 
kultūros pažangos akstinas, bet 
ne asmeninis sąskaitų suvedinė-1 
jimas. Be sveikos meno kritikos, 
mes neįsivaizduojame pažangos 
tiek ryšium su pačių kūrėjų kul 
tyvuojamo meno rūšim, tiek ir 
santykyje su visuomene, kuriai 
kritika turi būti sąžiningiausias 
vert'ntojas ir objektyvus vado
vas.

“Spaudos etinis budrumas vi
sur yra sumenkėjęs, o vietomis 
— jis nepateisina net jokių mo
ralės dėsnių”, rašoma apie mū
sų spaudos etiką (žiūr. “Drau-
gą” 1955.X.19).

Lietuviu Prekybos Namai
t

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS -
BE BROKŲ

individualiniai bruožai.
-------  Kai. — Kokios yra pažiūros į mū-

sekcijos f.ų speailą meno ir dailininku 
riniam menui dėl biznio; turime rinktas vadovas įeis į bendrą reikalu?
kurti savitą tautinį stilių. s-gos vadovybę pilnateisiu nariu) — Reikia džiaugtis ir pareikš

Gyvenamojo meto sąlygomis, atstovauti savo grupės reika- ti padėką ypač ‘Draugui”, “Ai- 
s ga turėtų siekti: apsaugoti lams. > dams”, “Naujienoms” ir kit.
mūsų atsivežtus tautinius idea- . ___  ■ -' —■ .... ■ :
lūs, tradicijas; pagerinti kury-! 
binio darbo sąlygas; apjungti Į 
saugant nuo nutautėjimo mū
sų liet.-amcr. dailininkus ir jau
nąją mūsų menininkų kartą; 
apsaugoti mūsų profesinę teisę 
ir etiką; atstatyti dailininkų au 
toritetą mūsų bendruomenėje ir 
pasit ikėjimą bei sugyvenimą tar 
pusavyje; organizuoti į vargą 
patekusių kūrėjų savišalpą ir 
t.t.

Šiems tikslam?, siekti jungia
ma visus išsiblašk:us'us Chica
goje ir apylinkėje lietuvius dai
lininkus į vieną neutralią Ame
rikos Lietinių Dailininkų S-gą.
Mūsų šūkis turėtų būti: v'sas 
meno jėgas skirti kūrybai ir 
per ją Lietuvos laisvei ,

kiekvienos

Todėl s-ga turi savo spaudos 
vedėją, kuris stengsis teisingai 
ir objektyviai formuoti spaudą 
ir per ją visuomenę apie s-gos 
dailininkus ir jų kūrybą.

— Ką turite galvoje minėda

mas profesinę etiką?

— Daugel profesinių organi
zacijų turi savo įstatus ir nera
šytas profesines tradic'jas, ku
rios reikalauja narius laikytis 
tam tikros disciplinos ir korek
tiško elgesio su kitais tos ar 
kitos profesijos nariais, nepra- 
silenk'ant su kolegišku manda
gumu, padorumu, etika.

Kaikurie mūsų profesionalai, 
patekę į kitas gyvenimo sąly
gas, suskubo prisitaikinti prie 
svetimo krašto papročių ir pa
sisavinti svetimus ir mūsų cha
rakteriui bei kultūrai žalingus 
įpročius.

Baigdamas, kviečiu visus ge
ros valios lietuvius dailininkus 
Chicagoje ir apylinkėje jungtis 
,į Amerikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjungą pozityviam kūrybiniam 
darbui Lietuvos labui.

Be to, kiekvienas specialis
tas turėtų dirbti mūsų bendruo
menei tik savo srities darbą, ne
pažeisdamas savo kolegų inte
resų, nesaž'ningais. meno dar
bais. Tik iš tokių darbų atrink
ti geriausi gali mus reprezen
tuoti ir tada kalbėti apie mūsų 
kultūros pažangą.

Mums taip pat skaudu, kai 
iš mūsų bendruomenės surink
tų pinigų mokami honorarai sve 
Ūmiesiems už meno darbus, ku
riuos galėtų ne blogiau atlikti 
ir savieji, kaip pavyzdžiui ru
munui Už padarytą Aušros Var
tų P. Marijos mozaiką.

Visais s-gos reikalais kreip
tis šiuo adresu: 5647 So. Wood 
Str. Chicago 36, III., arba telef. 
PR 6-4324.

SĄSKAITOS BE • 

> FINANSŲ

KOMPANIJŲ

«
Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $“| 5O-00—

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik ... . $1 4-9-00

k'

1.00

Vien 50 įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai............... $129-00

☆

SukakiuviniųMetųDovanosTaupytojams re
SS1 4 , -A

• , i
i

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39.00—$99-00

t.'**'»*" ■. >■ ■ - • ■ ... •»?
-•"/i,:

| SHOP 1N Y<JtflPN£»GHBORHOOO

' V- • " w W,TM 
U ; €8AHE SAVINGS-,— Ar ši s-ga planuoji' palai-1 

kyli ryšius su .jau veikiančiomis' 
panašiomis organizacijomis 
New Yorkc ir kt.?

— Mūsų pirmas uždavinys 
yra kuo skubiausiai kreiptis j 
kitas dail. organizacijas, kad 
demokratišku keliu ir garbingo
mis nuola'domis išrinktume ccnt 
rinę lietuvių dailininkų vado
vybę Amerikoje. Turint jąją. 
savaime atsiras pilnas ryšys.

Mums taip pat būtų smagu 
palaikyti tremtyje pradėtą bend 
radarbiavimą su architektais. ,

Jungiant visas da:l. organi-1 
nacijas vienoje vadovybėje, ga-l 
Ii iškilti reikalas tų organizaci-l 
jų pavadinimų suvienodinimas, i

— Ar ši s-ga telks tiktai pa

I 8

.- *• "y ‘ 'j?

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

3. Kas atidarys nauja sąskaitą arba padės į senąją $50.00 ar' 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės inktą su termometru 
arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir parankų 
plastikinį arba nailoninį sbopping bag (krepšį pirkiniams).

3. Kas padės $500.00 ar dauginu, tai gaus saugią dėžę doku
mentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 471h Street Ufayette 3-1083
B. R. Pietkiowicz, prez.; E. R. Piotkiowlcz, aekr. ir advokatas

Mokame aukotus dividendus. Kefttuojame čoklus. Parduodame 
Ir lAperkame valstybes bonus, Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ MAMIHF.N. AI'IIRAI STA IKI »IO.OOll

DAKRO VALANDOS: plrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki S vai. vak.: 
antrndten) Ir penktadieni nuo 9 iki 5; trečiadieni uždaryta, 
o Aefttadlenlals nuo 9 valandos Iki vidudienio.

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų................................................$59.00
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik..........................................$1*75-00

Parcelano pečiai virimui: Crovzn, Universal, Norge ir daug kt., $99"1 4-9
Knygoms spintos stiklo durim tik................. ............................................$29-^0

Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai.....................................$6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai........................$2-50

9X12 linoleum įvairių spalvų tik ......................................................................$6-50

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

1
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EŽERŲ KRAŠTO JONINĖS
A. MAŽIULIS, Brooklyn, N. Y.

dai, t y. merginos bandydavo rai iš apynastrio, pančio ir pan.: slavo apskr., — dabar Zarasų, 
sugirdyti įvairių “meilės vaia- ėmęs tekėti pienas. XIX a. galei Teismo dokumentą paskelbė J. 
tų”, nuo jų neatsilikdavo ir vy-Į pasitaikydavo, kad tokį įtaria-; Sprogis, kuri} vokiškai su pasta-

XIX a. viduryje ir iki pat 
jo galo Rokiškio ir Zarasų a- 
pylinkėse Joninės dar nebuvo 
visai išnykusios. Jaunimas šv. 
Jono išvakarėse susirinkdavo 
laukuose, miške ar ežero salo
se ir ten sukurdavo laužus. 
Sartų, čičirio, Avilio ir kt. eže
rų apylinkių jaunimas dažnai 
laužus sukurdavo' ne tik ežero 
salose, jo pakrantėse, bet tie
siog ežere. Tam reikalui nu
griebdavo kieno nors seną eldi

vietos kunigams per pamokslus 
priešingai pasisakius — jos iš
nyko. Kunigams bartis už Jo
ninių laužus ir tuos naktinius 
žygius pakankamai medžiagos 
pateikdavo vietos jaunimas sa
vo išdaigomis ir kaikuriomis jų 
pasėkomis.
Kai merginas šepečiais glostė 

Merginos Joninių išvakarėse, 
dar laužų nesukūrus, prie van
dens ką nors skalbdavo, mes
davo į ežerą ar upę laukų žo-

ją, prikraudavo šakų, smalin- les ar vainikėlius, kad greičiau 
gų kelmų ir, įvežę į ežerą, pa- ištekėtų. Taip pat seniau bu-
degdavo. Antadavainės (Duse
tų vis.) jaunimas sukurdavo 
laužą prie Laumių stalo, t. y. 
akmenų krūvos, tuo vardu va-, 
dinamos.

Šokiai ir kautynės su 
nudėguliais

Prie laužo jaunimas susirin
kęs daug šokdavęs, dainuoda
vęs. Iš įvairių prasitarimų ma
tyti, kad buvo ir per laužą šo
kinė jama (pvz. a. 1880 m. viena 
Bileišių kaimo mergina paside- 
gė sijoną ir apdegė). Prie lau
žo susirinkdavo ne vien tik sa
vo kaimo jaunimas, kartais na
ktigoniai atjodavo ir iš tolimes
nių apylinkių, pralenkdami ir 
vieną kitą tarpinį kaimą. Dar 
apie 1895 pas Bileišių k. jauni
mą, susirinkusį Vaidaginių pie
voje ir kūrenantį laužą, buvo 
atjoję Kavolių k. vyrai. Ir ka
dangi tuo metu šie negretimi- 
niai kaimai buvo susipykę dėl 
tarpinio Bemiūnų k. merginų, 
tai Bileišių k. vyrai svečius su
tiko su nuodėguliais ir taip ug
nimi juos išvijo.

Paskutinės Joninių ugnys Bi- 
leišiuose, atrodo, buvo baigtos 
1898 m.. Tuomet susirinkęs jau
nimas prie kaimo kalne (ryti
niame) ant augštos karties iš
kėlė stebules, dervos statines 
ir išdegutuotas šiaudų grįžtes. 
Nudegus vienai karčiai, ji nu
lūžo ir statinė degdama nuo 
kalno n usiritė į žydo karčiam- 
ninko pašalę, kur padegė su
krautus žabų kūlelius. Kaimas 
gaisro išvengė, bet daugiau ir

rai. Visi šie apgirdai, kar be 
visos eilės maginių veiksmų ar 
vaįstų, dažnai turėdavo ir tik
ruosius aphrodisia, įsigytus iš 
prakeliaujančių “vengrų” ar kt. 
būdu, dažnai stipriai apnuodi
jant, daugiausia merginas. Iš

mą raganių-raganę (apžindulį) i bomis pakartojo E. Volteris, 
Joninių naktį sugaudavo ir su-' Zu Geschichte dės litauischen 
mušdavo. Moterėlės šį vakarą I Hexenewsens (žinavimsa), — 
eidavo rinkti gydomųjų žolių
jonžolių, valerijono, trūkžolių 
ir kt.), kurias paskui slapta 
džiovindavo ir, jomis gydydavo

Dusetų gyd. Epšteino man bu- daugelį ligų. Jos kartais rink- 
vo žinoma, ka i 1934—1938 m. davo ir meiliažoles (arklia- 
po Joninių taip pat dar pisi- rūkštės šaknis, gaidukus, degu- 
taikydavo visa eilė apnuodytų čius ir kt.), kurias paskui pa-

vo paprotys, kad merginos 
slapta susirinkdavo į kieno 
nors pirtį ir ten be visos eilės 
burtavimų, buvo laukiama ta
riamojo bernelio, kokia jis ran
ka paglostys, t. y. jei švelniai
— neturtingas, o jei šiurkščiai
— namininkas ir pinigingas. Ir 
a. 1903 m., vieno kaimo pra
muštgalviams slapta merginų 
rinkimosi vietą sužinojus, vie
na Pasartės mergina buvo pa
glostyta tikrai šiurkščia ranka
— vilnų karštuvais, tuo būdu 
ją žiauriai sužalojant. Taip pat 
viena mergina nuo Sartų ežero 
pakrančių dar daug vėliau bu
vo sužalota geležiniais šepe
čiais.

Vyrijos išdaigos 
Bernaujančioji vyrija Joninių 

išvakarėse ir naktį, nepasiten
kindavo vien tik laužais ir šo
kiais. O kadangi vietomis šią 
naktį kaimo vyrai paauglius } 
vyrus priimdavo, tai šie turė
davo parodyti vyriškąją jėgą ir 
išdaigas. Prie keliamųjų pri
sidėdavo ir kiti, todėl Joninių 
naktis pavirsdavo kartais dide
liu siautimu. Po jos kaimai 
nerasdavo laukuose žagrių, nes 
jos sueidavo į krūmus ar mau
dydavosi ežeruose bei -upėse, 
rastieji kur nors vežimai su
kildavo ant stogų, į žardus ar 
medžius. O paežerių pirtys, pa
sislėpusių merginų bejieškant, 
buvo pakeliamos nuo pamatų, 
įnešamos į ežerą ar upę ir per- 
plukdomos į kitą pusę, kur vėl 
gražiai ant žemės pastatomos 
(jas grąžindavo į senąją vietą 

pirties
savininkas vyrus pavaišindr o

, v*.
n^rgin<*ns , 

š iJoąinių naVtį, į besi vaišinant, 
dąfomįr įr jąyiiimosApgir-

merginų iš Sartų ežero pa
krančių. Tuo metu daugiausia 
šį paprotį palaikė vietos ru
sai, tačiau pasitaikydavo ir 
lietuvių, kurie išgavę iš vaisti
nės kaikuriuos vaistus gyvu
liams, sunaudodavo merginoms. 

Laumės ir raganos

Iki Didžiojo karo šių ežerų 
apylinkėse dar buvo tikima vi
sa daugybe laumių, kurios Jo
ninių naktį skalbdavusios prie 
Kriaunių vieškelio, gale Sartų 
ežero, prie Žiego (už Pažiegės- 
Bieliūnų, Velėklėse), Paštyje 
prie Galas Galelio, Jūžintų ež. 
prie Minkūnų—Jūžintų vieške
lio ir kt. Tokiais vakarais be- 
siskalbančios laumės, esą, labai 
piktos ir negalima prie jų pri
eiti, o ypač erzinti. Tik apsi 
rėžus ratą lazda, linu ir kt. bū
du, galima su jomis pradėti 
šneką ir prašyti audeklų ar ko 
nors kita.

Daug buvo kalbama, kad Jo
ninių naktį raganos nori pake
rėti karves ir kt. gyvulius. To-1 
dėl išvakarėse tvartai buvo už
daromi akėčiomis, į kurias įki
šama šermukšnio šaka, pašven
tinta žvakė, švęstų žolynų (ša- 
linėnai, Gaugailių vis., Paduse- 
tys, Antalieptės vis., Bajorikės, 
Jūžintų vis., Juozapava, Obelių 
vis. ir kt.). Visi gyvuliai į lau
kus buvo genami šv. Jono ry
tą tik gana vėlai, rasai jau nu
kritus, dažnai dar visa eile 
maginių veiksmų piktą raga
nos kerą nuvejant ar sunaiki 
nant.

Mitt. lit. lit. gesell., IV :4, 375 
—382 p. 1897.

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas

1805 Weet 40 Street 
Chicago 9, UI.

Trief: LAfayett« 8-S0S6 
įjamlna juontas, takelius, Juosteles, 
pagalves vardiniu, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms.

CMcągos švariausias ir moder
niškiausias Pikuikij Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

WiĮĮgw Springs, Illinois

::E

sukdavo patikimoms mergi
noms ar vyrams.

Apie 1926 m. Joninės šiose 
apylinkėse vėl pradėjo atgyti.
Tada jas ruošė pavasarininkai, 5-4315.

oooooooooooooooooooooooooo
Comptometro - Mašinraščio 

Mokykla
P. Kesiūno vadovaujama, persikė
lė į Gage Parką ir priima naujus 
kursantus.

Ten pat galima išnuomuoti ar 
ba nusipirkti ir comptometrą.

Dabartinis Mokyklos adresas? 
5543 So. Albany. Tel, WAlbrook

deginti statinių jaunimui ne- tik po kelių dienų, jei 
beleido. Maždaug tuo metu Jo
ninių ugnys dar buvo kuriamos 
prie Jūžintų ežero, Mielėnų k.
(Kriaunų apyb), galę Sairtų ež., 
prie čičii^je^ tačiau

šauliai, vėliau dar jaunalietu
viai, jaunieji ūkininkai ir kt. 
Naujai atgaivintos Joninės daž
niausia turėjo ir meninės pro
gramos (trumpą vaidinimą, mo
nologą ir pan.), o ne tik lau
žą ir šokius.

P. S. Šio krašto raganavi
mams šiek tiek šviesos įneša iš 
1615 raganų teismas, kur bu
vo kaltinami Magūnų k. gyven
tojai, anuo metu priklausę Bra-

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

A4O2 S. Falrfield Avė., Chicago 20 
Tel. HEmlock 4-8037 

VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI 
duoda pamokas. Prieš karą. baigęs
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. — privačios.
(S-člaa augštas, durys po kairei, arti 
68-čios gatves Ir Callfoinia Avė.)

Pikti “kenkėjai”
Buvo daug pasakojama, kad

toks ir toks Šalinėnų, ar Padu- 
sečio, ar Bileišių, ar kt. kaimo 
vyras ar moteris Joninių nak
tį po pievą valkioja apynas- 
trius, pantį ir pan. ir šaukia 
karves vardais, tuo atimdamas 
karvėms pieną ir kt. joms ken
kdamas. Vienas kitas, juos pa
matęs ir pats padaręs, ir tik-

NAUJOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA IR PIKNIKAS
*

MARIANAPOLYJE

THOMPSON, CONN.
r

• Šiais pietais sueina lygiai 25 metai kai a. a. vysk. P. Bū
dys pašventino Marianatpolį.

• Iškilmingos šv. Mišios 11-tą valandą. Pamokslas.

• Sv. Kazimiero Parap. choras iš Worcesterio, Mass.

• Worcešterio Lietuvių Drum ir Bugle Corps.

• Bob Zinkus Orkestras—Šokiai.

• Jgjimas į pikniką — 25c. FREE PARKING.

• Laimingus laukia $250 grynais pinigais.

LIEPOS 4 D. VISI Į MARIANAPOLĮ!

į t
Tėvai Marijonai ir Marianapolio Kolegijos Rėmėjai kvie

čia visus lietuvius ir savo geradarius dalyvauti Siame paren
gime. Atvykite ir susitikite su savo pažįstamais ir draugais ii

į I
kitų kolonijų. Pasigrožėkite Marianapolio gamta.

k>ooooooo<xmx>ooooooooooooo-

CAMP DUNCAN
For Boys 9 to 16 years of age

Located in Lake County,
50 miles northwest of Chicago 

on Route 12
Season June 25th 
to August 30th 

Six 11 Dav Periodą 
Rates per
period .................... $21.75

plūs 75c for insurance.
For Camp Folder call or write 

JAMES MAHON, Director

DUNCAN Y.M.C.A.
1515 West Monroe Street

Chicago 7, Illinois 
HAymarket 1-7800

S T E I N T E X T I L E C O.
' 1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už-. 
dangalams medžiagų.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų: 
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos-

t
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50 

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

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas "Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ....................................................... 9gc.

48 colių, užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ..............................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces“, satiną, taffetą, “brocades“, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

vier n pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei'- medžiagos 
kaip dovaną. ■ ’

STEIN TEXTILE CO.
1906 SOUTH UNION AVEHUEa ,

1 blokas į rytus nuo Halsted St., V/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (chėcking 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- 
tėlis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi Indėliai tld $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance

Corporation, Washlngton, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojau* pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

ETROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tel.: Vlrglnia 7-6430

SE

Our lOth Year — Thousands satisfied customers
100% INSURED - RECEIPTS

Fl TPNTST-IFn withjn 56 tla-vs delivery.rUKmonED within 10—12 days.
GIFT PARCELS of Food and Clotliing to Lįthuania, Erdvia, Esto- 
nia and all parts of the USSR. Medicines sent by air mail (7-8 days)

We also ship your own self packed parcels with food, new 
and used clothing.

L L D V T I E S P R E P A I D
DUTY FREE PARCELS to West and East Germany, Poland, Hun- 
gary, Yngoslavia, etc. Low duty parcels to Czechoslovakia. Ask for 
our detailed price lists.

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
777 Lexington Avė., New York 21

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
Tėvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus { kunigus. TSvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda- mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltės po Panelčs Švenčiausios vėliava; 
stokite J T6vų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novlcių vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, klek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu. >

RR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregacija kviečia pas save kandidatus J brolius, kurie 

dirbtų jvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami mokų kokį amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų ir sveikatų Dievui ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novicijato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

35a

esą

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 4?th SI., Tel. LA 3-9670

SIUNTINIAI j 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. Riehmond St. ' Tel. FRoniier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

K. GASIŪNASJZ“X/
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVEHUE

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

6715

Mes siunčiame apdraustus siuntinius į LIETUVĄ, Ukraijlnų, Rusi jų ir 
visus Rytų Europos kraštus. Pradedant 1956 m. didelė nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J- KAMIENSKI
JAHIQUE TRADIHG C0.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

, Chicago, m. — 2314 W. 'Chicago Avė. Tel. BR. 8-6780 
Buffalo, N. Y. — 1162 Broadway. Tel. FI-1272 

Persiuntimo Ir muitų mokesčiai apmokami mūsų įstaigoj. Belmos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite J mūsų įstaigų 

dėl Informacijų ir kainarašėių.
Įstaiga atidaryta kasdien pirmad. — šeštad. nuo 12 vai. iki 8 vai. vak.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nno agnios namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kati 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDINO COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY .
MA8SACHUSETT8 FIRE & MARINE INSURANCE CO.
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SURKTY COMPANY

‘‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underevriters"

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

Telefonas CEntraI 6-5206

1
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Daktaro nuotykiai Indokinijoj
Tarp pabėgusių nuo raudonųjų 

DR. JUOZAS PRUNSKIS

Kariuomenės gydytojas To
mas A. Dooley pasirodė su nau 
ja intriguojančia knyga — “De 
liver Us From Evil”. Autorius 
yra kilęs iš St. Louis miesto, 
studijas ėjo Notre Dame ir Sor- 
bono8 universitete Paryžiuje. 
Jis buvo pasiųstas į Indokinijos 
miestą Haiphong, kur tapo su
organizuota pereinamoji stovyk 
la pabėgėlių iš raudonųjų už
imtų žemių. 1954 metais paliau
bomis pasibaigus vidaus karui 
Indokin/joje buvo tas kraštas 
perskeltas pusiau, palikta teisė 
iš komunistų užvaldytos šiauri
nės dalies gyventojams pereiti 
į pietinę. Tuo pasinaudojo apie 
600,000 vietnamiečių, kurių di
delę daugybę teko globoti dr. 
Dooley. Savo patyrimus dr. Doo 
ley ir aprašo minėtame veikale, 
kurį išleido Farrar, Straus & 
Cudahy leidykla New Yorke 
(214 pusi. kaina $3.50).

Palapinių mieste

rių JAV bendrovių gavo galy- 
! bes vitaminų, Pan American 
Airways atsiuntė 10,000 gaba- 

Į lėlių muilo. Ten buvo įrengtas 
ir medinis altorius, prie kurio 
kunigas kasdien laikė šv. mi
šias.

Į galvą suvarytos vinys
Šiam daktarui teko gydyti 

ir kitą kunigą, kuriam komu

Ką padaro vėsintuvai I vaikai vėsiuose namuose popie- valgoma po 40'č kolorijų dau- 
' čiais užminga po pusantros va-i giau, taigi medžiagų apyskaita

Experienced
Armature & Stator Winder 
Well estb. Co. Permanent

DAHL ELECTRIC 
2740 N. PULASKI RD.

Tel. Capitol 7-3170

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparaty Taisymai
Sąžiningu ir garantuotu darbu 

M. RIMKUS, 4617 S. Sawyar St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8087

P&J- JOKUBKA
tV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIA 

Pardavimo* Ir Taisymą*
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

Amerikiečių ir prancūzų pas
tangomis sudarytoje pabėgėlių 
stovykloje buvo 140 palapinių, 
kuriose gyveno apie 12,000 tų 
nelaimingųjų, keliaujančių į 
laisvus pietus. Jų eilės vis kei
tėsi ir per tą stovyklą perėjo 
šimtai tūkstančių nelaimingų 
komunizmo aukų. Gydytojas 
skelbia, kad persekiojimas re
ligijos buvo viena iš svarbiau
sių priežasčių, dėl ko vietna
miečiai taip bėgo nuo komunis
tų. Raudonieji savo okupuotų 
sričių gyventojams buvo įkalę 
į galvas, kad amerikiečiai sene
lius atbėgėlius per laivo užtva
rą meta į jūrą, naujagimiams 
nukerta dešines rankutes, o 
gražias mergaites parduodą ka
pitalistams. Pabėgėliams buvo 
nemaža staigmena, kai jie ame
rikiečių ne tik nebuvo skriau
džiami, bet gaudavo maišelius 
su ryžiais, gaudavo cigarečių. 

Rytiečių keistenybės

Dr. Dooley labai vaizdžiai ap
rašo rytiečių gyvenimo būdą. 
Pvz. (p. 53) sumini apie alų, 
kurio paragavus darosi taip 
bloga, kad, rodos, “reikės iš
mesti visą vidurių pamušalą 
per gerklę...” Haiphongas yra 
po Hong Kongo didžiausias uos
tas rytų Azijoje. Ten labai mar 
gas turgus ir jame galima rasti 
karvių galvų, paukščių akių, 
šikšnosparnių sparnų, šunų vi
durių ir net džiovintų tarako
nų...

Kodėl komunistai veržės į 

Vietnamą

Komunistai labai veržėsi į 
Viętnamą, nes užima ketvirtą 
vietą pasaulyje gumos surinki
me; Tomkino ir Cochino sritys

Komunistų radijo propaganda
Karštis pasiekdavo net 105 

laipsnius šešėly. Daugelis pabė
gėlių buvo apie amerikiečius 
suklaidinti komunist’’ propagan 
dos. Jų'radijas šaukė per Ha- 
noi stotį:

— Amerikiečio galva — kai 
kaladė, jo barzda — spygliuota 
viena, jo akys — bombos, jo 
dantys — dum-dum kulkos. Iš 
jo nosies šauna ugnis ir t.t.

Ar nuostabu, kad kai dr. Doo
ley įleido švirkštą tropine liga 
susirgusiam vaikui, motina laz
da jį apkūlė komunistų suagi
tuota, kad amerikiečiai žudą 
vaikus. Tačiau kai vaikas per 
parą pagijo, ji viešai puolė ant 
kelių prieš daktarą, jo atsipra
šydama.

AR VERTA?
$2.00 } metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas 
Siųskite $2.00 už g oz, bonkų.

F. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Colorado

MOV I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 

Iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BL 7-7073 arba 

PR 8-9842
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Z. ir ST. JURKŪNŲ 

Moteriškų rūbų krautuvė 

(Marąuette Tark Furriors)
Parduodami geros rūšies moteriški 

rūbai neaukštomis kainomis. Pri
taikant už pataisymą nieko neskai
tome. Priimam kailinius paltus iš
valymui, nublizginimui ir sandėlia
vimui (storage). Krautuvės adresas: 
2438 W. 63rd St. Tel. HE. 4-4321 
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nistai į galvą buvo suvarę 8 vi-, e^sPei imentinis kaimas, su 22 
nis: tris iš pryšakio, po dvi iš namaifl’ i kuriuos įvesti vėsin- 
šonų ir tris iš užpakalio; vinys tuvai Pal_alko Pat°gį4 neaugštą 
nebuvo labai ilgos, bet visgi temperatūrą. Namai gyvento- 
kiekviena, prakirtusi odą, buvo Jams kainavo po $15,000. Gy- 
įsmigusi į galvos kaulą. ?anau- Rytoju *r psichologų komisija, 

stebėdama tuose namuose apsi-

t Austin mieste, Texas, įkurtas jan(jos> ^aį kituose namuose ma 
žieji tik po pusvalandį nusnūs
ta. Vėsinamuose namuose ou-

geresnė. Moterys vėsinamuose 
namuose 50% mažiau turi dirb
ti su valymu ir skalbimu.

dodamas peniciliną, gydytojas 
jo gyvastį išgelbėjo. Nepaisant 
tų nežmoniškų kančių, pasišven 
tėlis kunigas vėl grįžo dirbti į 
komuhistų už'mtą sritį, pasi
ryžęs mirti kankinio mirtimi. 
Dr. Dooley matė moteris, ku
rioms komunistai šautuvų buo
žėmis buvo sudaužę nugaros 
kaulus. Vienas jaunas vyras 
pasirodė s.i j-sdais nykščiais, 
gangrenos sugadintais, nes bol
ševikai perilgai jį laikė paka
bintą už nykščių.

gyvenusius žmones, nustatė, 
kad jie miega maždaug po 8.1 
valandos, kai jų kaimynai be 
vėsintuvo — tik 6.9 vai. Maži

Keltais jūroje

Vienu metu ištisas kaimelis 
nakčia pabėgo žvejų laiveliais. 
Kaip nebėgs, kad komunistai 
katalikų jaunimo vadą gyvą už 
kasė į žemes. Kaikurie bėgliai 
jūra yrėsi greitomis sukaltais 
keltais, kurie panerdavo ban
gose. Komunistų kontroliuoja
mo j srity siautė badas ir dau
gelis neįstengė paeiti nuo beri
beri ligos; daugelio kaulai bu
vo pasidarę trapūs ir lūžo prie 
kiekvienos progos. Amerikiečių 
gydytojui kasdien tekdavo pe
nicilino švirkštais gelbėti po po
rą šimtų žmonių su pūnančio- 
mis kojomis, rankomis, veidu. 

700,000 kepalų duonos

Haiphonge buvo našląitynas, 
kur dr. Dooley sutiko vienako
ję mergaitę: jos kojytę 1954 m. 
nunešė mina, ant kurios ji už
ėjo. Amerikiečių dėka ji gavo

Ir dabar ši amerikiečio ka
riuomenės gydytojo knyga išei
na į anglosaksų pasaulį, kaip 
naujas kaltinimas, kad komu
nistai Indokinijoje daro tą pa
tį, ką ir Europos užgrobtuose 
kraštuose.

Veikalas parašytas labai gy
vai, vaizdžiai, lengva kalba, su 
daugeliu smulkiai nupasakotų 
faktų, kad knygą verta reko
menduoti plačiau paskaityti.

SOPNIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WOES atutlea — Bn-gu 1490 
NUO PIKMAD. IKI PENKTA-D. 

«:4B 1M 9:9U vai. ryt* 
fthATAU K-.10 Iki 9:10 ryt* 

PIRMADIENNIO vak. buo T—S v. 
SEKAU 8:90—»:90 v. r. IA atotlea 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29. JI. HEmlock 4-2419

7191 So. ROCKWELL ST.

GUŽAUSKŲ
RKVGRLY HII.I.S GRLINYCIA
Oerlausio* gėlė* dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų paouoėimų.

9449 WEST «3RD STREET 
Tel. R-0H3S Ir PR 8-0834

turtingos eksportuojamais ry- dirbtinę koją ir džiaugėsi be ga- 
žiais. Kalnuose daug metalo rū- b. Ją globojo ponia Ngai, ku-
džių. Tie kraštai Prancūzijos 
buvo valdomi nuo 1860-1870 
metų. Prancūzai čia įvedė gu
mos medžio auginimą, tačiau 
23 milionų gyventojų krašte te
įsteigė tik vieną universitetą. 

Žudikas Ho Chi« Minh

Vietnamo vadinamas išlaisvi
nimo kovas ėmė vesti Ho Chi 
Minh, dar 1946 metais gruodžio 
16 d. su savo kariais perpjau
damas vidurius tūkstančiui vie
tinių moterų Hanoi mieste už 
tai, kad jos dirbo prancūzams, 
buvo už jų ištekėjusios. Ho Chi 
Minh buvo Maskvos auklėtinis 
ir jam vedant vadinamas išlais
vinimo kovas daugelis nežinojo, 
kad jis tik neša naują vergiją 
— Maskvai. Gyventojai, pas
tebėję raudonųjų reples ir ėmę 
bėgti buvo priglaudžiami į JAV 
palapines, kurių ten iš Japoni
jos buvo atgabenta apie 400

Pabėgėliai, patekę į vargin
giausią padėtį, greit pajuto dr. 
Dooley nuoširdumą. Jis iš į va.

97,417 SHARES 

OF

MARCH 8 
19 5 8

ESCALANTE GARLIC CORPORATION
NON-ASSESSIBLE

$300,000.00 Capitalization
Full Voting

CAPITAL STOCK 

$1.90 Par Value

OFFERING PRICE, $1.00 PER SUARĖ

EHralante Garlic Corporation is offering 97,417 shares of capital 
stock with full voting rights, to provide funds for engaging in 
the business of grnwing garlic on their holdingą in Escalante 
Valley, Utah, and to procesą, packagc, manufacture and 

i market garlic, garlic salts, oils and powderg at and from their
plant in Caliente, Nevada

For Information, Circular, and Evecutlon of Orders, Wrlte to 
Office of the Company

ESCALANTE GARLIC CORPORATION
63 Clover Street, Caliente, Nevada—-Į,

Please send me a copy of the offering circular relating to

ESCALANTE GARLIC CORPORATION

Name........................................ .................................................................................... ,

Address ........................................................................................................................

300,000 Shares

n, paveikta našlaičių sunkios 
dalios, buvo suorganizavusi 
jiems prieglaudą. Ponia Ngai 
ir prancūzų admirolo Querville 
žmona pabėgėliams, atveža
miems prancūzių ir amerikiečių 
laivais, išdalino apie 700,000 
kepalų duonos. Privačiai inicia
tyvai — tai didelis labdaros 
veiksmas.

Išdurtos ausys, nupjautas 

liežuvis

Dr. Dooley buvo liudininku 
negirdėto komunistų žiaurumo: 
jam teko gydyti vaikus, ku
riems komunistai buvo išdūrę 
abi ausi. Tai buvo bausmė, kai 
komunistai patyrė, kad vaikai 
sueina tikybos pamokoms. Kad 
vaikai daugiau negirdėtų “blo
go mokslo”, raudonieji sulaikė 
tuos septynius “sąmokslinin
kus”, vienas komunistas palai
kė galvutes, o kitas aštriu ša
kaliu perdūrė pirma vieną, pas
kiau1 antrą ausies bubin'ėlį, vai
kams negirdėtai klykiant, pada
rant juos kurtiniais.

Tų gi vaikų mokytoją komu- 
n'stai sugavę pražiodė, vienas 
replėmis ištraukė jo liežuvį, o 
kitas dalį liežuvio nupiovė. 
Kraujas liejosi į jo bumą, savo 
krauju jis springo gerklėje.' 
kraują metė iš burnos, kol visas 
kiemas buvo pilnas kraujo ka. 
komunistai pametė jį ant že
mės.

Mušė, pakorę už kojų

Dr. Dooley gydė šiurpiai su
žalotą kunigą, kurį komunis
tai, pakorę už kojų galva žc- i 
myn, ištieomis valandomis jį 
taip kabantį mušė bambuko laz 
domis, taikydami į jautriausias 
dalis. Taip jis buvo paliktas 
kaboti žemyn galva bažnyčioje. ( 
Tik sekantį rytą jį atrado ber
niukai, atėję patarnauti šv. mi
šioms. Jie nupjovę virvę nulei
do sužalotąjį kunigą žemyn, 
paskiau, pasitarę su tėvais; slap 
ta nunešė prie upės ir padarę 
keltą nuplukdė žemyn į vaka
riečių zoną, kur jį gydė dr. Doo
ley.

NUO UŽSiSENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjuaios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiOstančios, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrljnųs nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuolš_ 
viršlnių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.26, ir $3.60.n 
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse—;L 
Milwaukee, Vrisc.,Ga 1 
ry.Ind.lrDetrolt, Mi-‘ 
chlgan arba rašyki
te ir atsiųskite lfo- 
uey order į

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St Chicago 34, I1L
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VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711
Lietuviškas maistas, alus ir vynas 

Gera maudymuisi vieta
iisiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
TeSef. — HUmboId 6 1038

Duonų ir įvairias skoningas 
bUlkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. Cliffside 4-6376 
Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia į visus artimuosius 

miestus.

The Photographer To

LOVELY BRIDES Everywhere

home of 

MODlR N 

photogrophy

Cot0n« by M ar t ha

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

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 te. Hal»t«l St. CAIumet 5-7252

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59lh Street Tel. GRovehill 6-9135

M. CESAS, patyręs auto speriallstae

CATHOLIC BOYS C AM P
LIBERTYVILLE, ILL.

OPERATED BY FRANCISCAN FATHERS
FOR BOYS 8 to 14 

SEASON: JUNE 24 — AUGUST 26

KATES: $15 PER WEEK 

For Information, write
Rev. Pasekai Wodek, O. F. M. Box 177,

LIBERTYVILLE, ILL.
J

\

v’., et b

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
'LAIDOTUVIŲ, DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiem*, kurie gyvena kito** m1erto daly**; gavima 
koplyčių arčiau JOaų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS ,

Ambulansų patams- Mee turime koplyčias

vimaa dieną ir nak- gST vtaoee Chicagoe ir
tj, Reikale šaukit* Roselando dalyse ir

“H*- uojau patarnaujame

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

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

PETRAS P? GURSKIS
659 Wtst 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Rd., Kiverside, UI. TeL OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10321 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmedore 4-2223

JURGIS F. RUOMIN
8319 a LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1443 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. v Tel OLympio 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2414 W. TOth STREET REpubUc 7-1Z1S
2814 W. 28rd PLAGE Vlrghite 7-6672,
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Kultūros kongresas ir moteris
Z. JUŠKEVIČIENE, Cicero, III.

Jau priartėjome prie Kultū
ros kongreso slenksčio. š:'a pro
ga lietuvei moteriai tenka kiek 
susimąstyti, kad surastų tin
kamiausias formas ir būdus 
tautinės kultūros ugdymui ir 
jos išlaikymui.
Lietuvės moters nueitas kelias

Jei pažvelgsime į lietuvės 
moters nueitą gyvenimo kelią, 
jis yra itin turiningas ir pras
mingas. Lietuvė motina buvo 
pati didžioji lietuvių kultūros 
puoselėtoja ir pertiekėja. Lie
tuvė moteris, šimtmečių vergi
jos priespaudoj: kalėjimu bau
džiama, į Sibirą tremiama, ru
so žandaro rapninku mušama, 
išlaikė tautos kultūros lobius! 
Prie ratelio išmokė savo vaikus 
skaityti, lietuviška daina ugdė 
vaiko grožio jausmą, daina į 
širdį įliejo meilę savam kraštui, 
o padavimais, legendomis iš
ugdė tautos karžygišką dvasią.

moralinei ateities gerovei, tiek 
ilgai mes išlaikysime gyvą tau
tinę dvasią išeivijoje ir tiek bū
sime stiprūs morališkai .

Kenčianti tauta įpareigoja 
kiekvieną savo dukrą, kuriame 
ji pasaulio kampelyje-bebūtų — 
tautos kultūros lobius perteikti 
ateities kartoms. Kiekviena lie
tuvė moteris, tautinės ambici
jos žadinama, privalo paklusti 
šventam tautos įpareigojimui 
ir visomis galiomis privalo rū
pintis lietuvybės išlaikymo bū
dais ir priemonėmis išeivijos 
aplinkoje ir gyvename laike.

Lietuvių Kultūros kongreso 

tikslas — tautinės kultūros 

išlaikymas ir ugdymas

Ruošiamas kongresas kaip 
tik ir sudaro sąlygas susipra- 
tusiems lietuviams susiburti ir 
diskusijų keliu išsiryškinti tin
kamiausius būdus ir priemones 
lietuvybės dvasiai išlaikyti ir ją

Kazimiera Tarvainienė su savo duk

Stipri tautos dvasia nugalė- perteikti ateities kartoms.
jo prievartą ir tauta prisikėlė 
iš amžių vergijos. Už tai lie
tuvei moteriai priklauso didi 
mūsų ir ateities kartų pagar
ba. Galima drąsiai tvirtinti, jog 
lietuvė motina buvo pati didžio
ji tautinės kultūros nešėja, jos 
puoselėtoja.
Kenčianti Lietuva laukia savo 

dukriį didvyriškumo

Paskubomis peržvelgus lietu
vės moters nueitą gyvenimo ke
lią ir pasiektus jos laimėjimus,

Te visos čikagiškės moterys 
aktyviai jungiasi į Lietuvių 
Kultūros kongreso eigą, vieti
nės ir iš tolimesnių vietovių te
atvyksta su konkrečiu pasisa
kymu didžiojo mūsų tautos už
davinio reikalu.

Kongrese tevyrauja moterys 
skaičiumi ir aktyvumu! Gausus 
dalyvių skaičius kongrese tepa
sako likusiems Lietuvoje, kad 
mes neapsnūdome tautos reika
le, kad mūsų dėmesio centras 
yra ne doleris, ne burzgiantis

mes atsistojame prieš klausimą: motoras, ne kaubojiškas tele-— f    * 1 1 1 • TTiai 1 i zJ A -I «■» I m J «vizijos filmas, o idėja, kad me 
džiaga yra tik priemonė mūsų 
dvasiniams tikslams siekti.

ką ir kaip privalome daryti, 
kad pateisintume savo egzisten
ciją tautiniu ir kultūriniu po-
žiūriu, kad pasaulio akyse iš- LletuviŲ Kultūros koneresas 
laikytume garb.ngą lietuvės mo- Mn1als lr ^riuiu
eiJ®_^ar - V a- tesako svetimiesiems apie mūsų

Butų klaidinga manyti, kad teutog dvasios stiprybę
tik paskiri, kad tik tam tikri
amžiai gimdo karžygius, kar- Jei paskutinės politikos plot- 
žyges. Ne! Jei išeivijoje did-' tnėje mes, mažos tautos vaikai,
miesčių aplinkoje lietuvė moti
na išaugins savo vaikus tautiš
kai stiprius, kovingus, morališ
kai sveikus, ji bus nemažesnė 
didvyrė už Mickevičiaus legen- 
darinę Gražiną Aldoną! šios 
motinos heroika žavės tautą ir 
pasaulį. Tik šios dienos did
vyrių kovos priemonės yra skir
tingos; joms teks kovoti ne gin
klu rankoje, o su medžiaginė- 
njis pagundomis :x visų pirma 
savo vaikų dvasinės gerovės 
labui teks pasitenkinti vien 
vyro uždarbiu. Pasirūpinti 
šeimos rimties valandėlėmis, 
gerais vaikų draugais, pasukti 
savo vaikus į lietuvišką orga-

galime būti tik stebėtojo rolėje, 
tai kultūriniame pasaulyje tu
rime galimybę vaidinti vado
vaujamą rolę. Vienas prancūzas 
rašytojas, Mokslų akademijos 
narys, yra pasakęs: “Aš tikiu 
mažųjų tautų dvasiniu pajė
gumu, aš tikiu mažojo skai
čiaus vaidmeniu; pasaulį išgel
bės nedaugelis”.

Šia kryptimi tautos mintis 
suka ir mūsų mintytojas prof. 
S. Šalkauskas.

Iš šių pasakytų minčių per
šasi išvada: mes, mažos tautos 
vaikai, privalome kreipti visą 
dėmesį į dvasinį momentą ir 
čia siekti augščiausių laimėji-

raite Benyte Kiatflėnaite

Vyresnysis sūnus, Zenonas, 
bolševikmetyje buvo suimtas, 
kalintas ir galop, komunistams 
bėgant iš Lietuvos 1941 mt., 
žiauriai nužudytas Rainių miš
ke ir jų palaikai atiduoti Tėvų 
žemei. Antrasis sūnus, Vytau
tas - Benediktas, taip pats bu
vo kalintas ir žiauriai kankin
tas. Beširdžiai tironai, norėda
mi iššnipinėti, jaunuolį mušė, 
metė jį tai į karštą kamerą, tai 
uždarydavo į ledainę ir pana
šiai.

Apvaizdos pagalba išsigelbė- 
jęs nuo mirties, jis kartu su 
šeima, artėjant antrajai komu
nistų okupacijai, pasitraukė 
į Vokietiją. Vytautas buvo 
medicinos studentas. Išemigra
vęs kartu su šeima į Ameriką, 
jis dar svajojo tęsti mokslus. 
Tačiau praeities kančios palau
žė šitą galiūną ir jis mirė De
troite 1952 mt.

Motulė paliko su dukterim 
Brone ir žentu Juozu, Kiaulėnu. 
Juozas, lyg tas lietuviškasis 
dievdirb:s, atitrūkęs nuo darbo 
fabrike, savo laisvalaikį atiduo
da lietuviškų raštų audimui. 
Nuoširdžiai pasakius, jis kuria 
spalvotus liaudies raštus, su
dėdamas į juos savo Tėvynės il
gesį.

Kiaulėnai augina dukrytę 
Benediktą ir neseniai gimusį 
sūnelį Zenoną. Abu vaikai pa
krikštyti žuvusiųjų dėdžių var
dais.

— Tai mano džiaugsmas iri 
paguoda. Ji sugrąžino mane! 
prie gyvenimo, — sako močiu
tė, glostydama pusantrų metų 
Benytės lininius plaukelius.

— Pamįslyk, kokios buvo 
mano dienos ir naktys po pa
skutinio sūnaus mirties, kai 
duktė ir žentas išeidavo dirbti, 
o aš likdavau viena su savo 
mintimis, — sako man senu
tė ir jos akys prisipildo aša
romis.

Taip, tai galima suprasti vien 
žvilgterėjus į jos kambario sta
lą, ant kurio, šalia kryžiaus ir 
rožančių, stovi sūnų nuotrau
kos. Tai viskas, kas liko iš 
jos varge užaugintų didvyrių.

Neseniai Skautų Brolijos va
dovybė įteikė Kazimierai Tar
vainienei Lelijos ordiną.

Lenkiu galvą prieš šitą gar
bingą motiną, kuri man prime
na mano kenčiančią Tėvynę.

Ir kaip pasakė mūsų prana
šas poetas Maironis:

Anksčiau ar vėliau susimąstę 
i /ainiai

Pagerbt neapleis jūsų vardo
Už tai, kad mylėti mylėjot 

/kilniai,
Už tiesą kąriavot be kardo.

Šeimininkė — kapitaliste
G. Keith Funston, New Yor- 

ko biržos prezidentas, kalbėda
mas 128 mergaičių baigiančiai 
klasei Nills kolegijoje, Oaklan- 
de, Calif., pasakė, kad daug 
dažniau, negu vyras, JAV kapi
talistas, yra namų šeimininkė! 
vidutinės arba net žemesnės 
klasės (atlyginimo atžvilgiu), 
kuri turi šėrus net keturiose 
kopi pani jose.-’

Pagal statistinius davinius, 
namų šeimininkė reprezentuo
ja beveik 52% šėrininkų. Daž
niausia toji kapitaliste prisi
pažįsta esanti 48 metų. am
žiaus. Jos šeimos metinės įplau
kos vidutiniškai būna apie 
$6.000 ir ji yra savininkė įvai
rių šėrų net keturiose skirtin
gose kompanijose .

nizaciją ir prižiūrėti, kad jie mU- Turime sąlygas ir galimy- 
tinkamai atliktų organizacinius bę, ir panaudokime jas savo 
[Biparefigojimus, parūpinti sa- tautos laisvei atgauti ir žmoni- 
vo vaikui lietuviškų knygų jos dvasios gerovei siekti, 
biblioteką ir t. t. Te šis mūsų Kultūros kpn-

Galima drąsiai tvirtinti, kad gresas užrekčmenduoja mus 
kiek stipriai ir ilgai lietuvė svetim'esiems, kaip vaikus tau- 
moterig išeivijoje pajėgs pasi- tos, kuri siekia dvas'nių laimė- 
aukoti savo vaikų tautinei ir jimų savo ir žmonijos gerovei.

DIDVYRIŲ MOTINA
MARYTE LEKNItlTE, Detroit, Mich.

Tavo veidas raukšlėtas,
Tavo žvilgsnis tylus,
Akyse — liūdesys begalinis...
Tau širdis vien mylėti,
Kolei plaukus žilus
Nepakas po velėnos smiltinas.

(P. Orintaitė)

Duris atidarė vidutinio ūgio 
malonios išvaizdos senyva mo
teris. Jos veidas išvagotas 
raukšlėmis, pražilę plaukai ir 
šviesios, išverktos akys. Prabi
lo aiškia žemaičių tarme.

Prieš mane stovėjo Kazimie
ra Tarvainienė — didvyrių mo
tina. Dar 1930 metais palaido
jusi savo vyrą Lietuvoje, ji, gy
vendama varge ir sunkiai dirb
dama, augino du sūnus ir duk
terį. Tačiau ši moteris, nežiū
rint visų gyvenimo sunkumų, 
sugebėjo užauginti savo vai
kus stiprioje lietuviškoje dva
sioje. Abu sūnūs buvo pasižy
mėję skautininkai. Du jauni 
ąžuolai su gilia Tėvynės meile 
paaukojo savo gyvybes už Lie
tuvos laisvės idealus. Vario mokykla, pavaiidnota Amerikoj*

Šniokščia sraunios upes
šniokščia sraunios upės, ašarom patvinę,
Kur ištyško kraujas, stiebiasi rugys. .. 
Motiną išveięs, tėvą nukankinęs,
Nesiliauja siautęs Kremliaus kraugerys.

Šėmę tvindo kraujas, laisto margą žiedą 
Ir žemyn nubėga stiebeliu žaliu. ..
Motinai per veidą ašara nurieda:
Kovoje neteko ji vaikų kelių...

Tave spjaudo, spardo, gatvėse paguldo,
Tave uoliai slepia priemiesčio griovy. .. 
Vyturėliui giesmę rytmetinę čiulbant,
Dar lašelio kraujo įieško jie Tavy. ..

Kauburėliai žemių ir mediniai kryžiai 
Tau nubarstė kūną, Lietuva mana.
Bet gyvent ar žūti sūnūs pasiryžo,
Kraujo, siaubo, smurto Tau, šalie, gana.

Nedejuok, Tėvyne, neparodyk skundo: 
Amžiais vargus kentus — vieną kart gana. 
Grioviuose, brūzgynuos karžygiai vėl bunda: 
Iš kupstelių kyla Rytmečio Diena.

Rasoje paskendę mėlyni šilai...
Bus sunku tikėti, Lietuva Tėvyne,
Kad iš kraujo jūros Tu gyvent kilai.

I /
2emė krauju soti kels į saulę diegą,
Uosis plačiašakis vėl išskleis lapus. ..
Jūs ne amžiams žuvot — jūs pailsę miegat,
Ir kiekvieną žingsnį seksit, broliai, mus.

(Lietuvos kovotojų daina)

SUKNELIŲ ATNAUJINIMAS
JUDITA METRIKAITE, Chicago, III.

Kuri moteris nenori visuo
met būti gražiai pasipuošusi ? 
Daugelis moterų mano, kad 
graži apranga brangiai kainuo
ja. Tačiau, sumaniai perkant 
ir panaudojant vaizduotę gali
ma visad būti gražiai apsiren
gusia už, palyginant, mažą kai
ną.

Pereitame straipsnyje minė
jome, kad šiais metais mados 
mažai pasikeitė. Tat, jei per
nai sumaniai pirkote, tie patys 
drabužiai ir šiemet turėtų būti 
madoje. Tačiau, gal norėsite pa, 
įvairinti pereitų metų eilutes 
(kostiumus), painaudojant vi

sokių priedų.
Kiekviena apranga turi šešias 

pagrindines dalis: suknelę, skry 
bėlę, batus, pirštinaites, ranki- 
nuką~ ir'^papuošalus. Išskyrus 
suknelę, visos kitos dalys vadi
namos priedais. Pereitą kartą 
jau rašėme apie skrybėles. Šį 
sykį duosime nurodymų, kaip 
galima paįvairinti pernykščias 
sukneles. Tai daroma priedais. 

Gėlės ir apykaklaitės

Peržiūrėkite madų žurnalus 
dėl naujų priedų. Priedai nuper 
kami paprastai labai pigiai, o 
rezultatai — puikūs. Pavyz
džiui, šiemet madoje gėlės. Ga
lima nupirkti gražių dirbtinų 
gėlių ir jas prisegti prie pap
rastos suknelės apykaklės. Ga
lima prie tamsios suknelės pri
siūti baltą apykaklaitę ir ran
kogalius. Įvairiais būdais gali
ma taip pat paįvairinti apran
gą spalvingomis skarelėmis.

Papuošiant suknelės arba ei
lutės apykaklę minėtais būdais, 
matysite, kad visa jūsų apran
ga atrodys įdomesnė, įvaires
nė.

Įvairūs diržai

Dar kitas būdas suknelę pa
įvairinti — tai diržų panaudo
jimas. Jei nesate žemo ūgio ir 
neturite plataus juosmens, dir
žas gali pasidaryti labai nau
dingu priedu.

Paprasta suknelė gali būti pa 
keista kitos spalvos diržu, ku
ris gali atitikti jūsų batų ar 
rankįnuko spalvai, šiais metais 
diržų pasirinkimas labai įvai
rus: platūs, siauri, šiaudiniai, iš 
akmenukų padaryti ir panašiai. 
Prisekite gėlę arba akmenuką 
prie paprasto audeklinio dirže
lio.

Sijono ilgis ,

Ar esate patikrinusios savo 
sijono ilgį? šiemet jie trumpes
ni. Būkite atsargios, nes tiek 
perilgas, tiek pertrumpas sijo
nas — gali būti labai negra
žu. Nepaisant ką madų eksper

Iš moterų pasaulio

* Dr. Vanda Daugirdaitė - 
Sruogienė pereitą savaitę išvy
ko iš Chicagos į Texas valsty
bę, kur ji apsigyveno kartu su 
savo dukrele ir jos šeima. Ten 
jos žentas dr. G. Bylaitis eina 
gydytojo psichiatro pareigas 
armijos ligoninėje. Dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorija baigia
ma spausdinti.

* Nora Gugienė išrinkta 
SLA iždininke. Tai pirmoji 
moteris, užimanti tokią vietą. 
Per 27% metų tose pareigose 
buvo jos vyras adv. Kazys Gu- 
gis.

N. Gugienė yya populari vi
suomenininke, jautri gerų dar
bų talkininkė ir žinoma dainos 
ir muzikos mėgėja. N. Gugienė 
yra Balfo šalpos darbe nuo 
pat jo įsikūrimo. Ji yra Balfo 
direktorė ir centro sekretorė 
per dešimtį metų.

KATARINA VINCICTE

tai sakytų'apie sijono ilgį, tin
kamiausias ilgis bet kuriai mo
teriai yra, kai jis siekia pla
čiausią dalį blauzdų. Tai vienin
telis būdas pažinti ar suknelės 
ar sijono ilgis yra tinkamas. 
Madų žurnalai skelbia, kad tin
kamiausias ilgis šiemet yra ke
turiolika colių nuo žemės. Ta
čiau tie keturiolika colių vie
naip atrodo aut vienos moters 
ir visai kitaip ant kitos. Geriau 
sias ilgis yra, kai suknelė ar 
sijonas siekia plačiausią blauz
dų dalį.

Matote, kaip lengva ir ne
brangu būti madingai apsirė
džiusiai. Tereikia tik truputį su 
manumo ir vaizduotės.

Daugelį metų vargonininkavusi ei
lėje parapijų ir suorganizavusi ke
letą chorų. Dainų šventės reika
lams paskyrė $100, ir Draugo sta
tybai taipgi $100, yra finansavu
si visos eilės muzikos kūrinių iš
leidimą.

Gaivinantieji valgiai
STEFANIJA STASIENE, 

Cleveland, Ohio

Lietuviški žalibarščiai
Imti: 5 virtus burokėlius, 3 

nemažas juod. rug. duonos rie
kes, 2 puodukus rūgš. grietinės, 
1 svogūną.

Burokėlius išvirti, nulupti ir 
supjaustyti mažais ruožiukais. 
Sudėti į pusbliūdį ir užpilti 3 
kvortas verdančio vandens. Pra
vėsus, įdėti duoną, surištą į 
švarią medžiagą ir pastatyti šil
tesnėj vietoj. Rauginti apie pa
rą. Vėliau išimti duoną ir su
dėti smulkiai sukapotą svogūno 
galvutę. Užbaltinti rūgščia grie
tine. Druskos ir šiek tiek cuk
raus dėti pagal skonį.

\ šaltibarščiai
Imti: 5 raud. burokėlius, 1 

puoduką rūgš. grietinės, 3—4 
puodukus rugš. pieno arba pa
sukų, 1 žalią agurką, 2 kietai 
virtus kiaušinius, svogūnų laiš
kų, krapų, saują špinatų lapų.

Į indą įpilti 1 kvortą van
dens ir užkaisti. Sudėti daržo
ves: 1 morką, 1/2 petruškos 
šaknies, % svogūno galvutės, 
saliero lazdelę ir porą. Viską 
pavirinti. Vėliau išgriebti dar
žoves ir į tą sultinį sudėti su
pjaustytus špinatų lapus. Tru
putį pavirinti tik 1 minutę. Nu
kelti nuo ugnies, sudėti paruoš
tus burokėlius, druską ir leist 
atvėsti. Paskui supilti grieti
nę, gerai išplaktą rūgusį pie
ną ar pasukas. Duodant į sta
lą sudėti į šešias dalis supiaus- 
tytą kiaušinį. Agurką nulupti ir 
supjaustyti pailgais ruožiukais. 
Krapus, svogūnų laiškus smul
kiai supjaustyti ir viską sudė
jus, palengva išmaišyti. Duoti į

* Gražina. Gečaitė baigė 
Manteno Our Lady pradžios 
mokyklą pirmąja ir gavo meda
lį su pažymėjimu American Le- 
gion mokyklos, kunį įteikė Man
teno State ligoninės direkto
rius dr. Graff. Gražina su tė
vais apleido Lietuvą vienerių 
metų amžiaus; trejų metukų 
būdama ji neteko motinos Vo
kietijoje. Šiuo metu gyvena su 
tėvu dr. Jonu Gečium, Mante
no ligoninės patalpose ir rudenį 
tęs mokslą St. Patricks augštes- 
niojoje mokykloje Kankakee.

Studentės rekordas
Jauna mergaitė Iowa valsty

bėje, laimėjusi Greeg Stenogra
fijos korporacijos 175 žodžių 
per minutę greitumo konkursą, 
buvo Shirlee Van Kcoy iš Mt. 
Etna.

Sh Van Scoy yra studentė 
Ottumwa Heights Junior kole
gijoje, vedamoje seserų vie
nuolių.

stalą su virtomis bulvėmis.
Jei trūktų rūkšties, galima 

įpilti citrinos sunkos ir truputį 
cukraus.

Pasninko patiekalas
Daugelis moterų, neturėda

mos laiko, penktadienį atidaro 
kokią žuvų dėžutę ir pavalgy
dina šeimą. Tačiau, turint no
ro, galima iš tos pat dėžutės 
pagaminti maistingą ir skanų 
valgį.

Imti 1 kiaušinį, % stikl. kon
densuoto pieno, 2 stikl. baltos 
duonos džiūvėsių, 2 septynių un
cijų dėžutes žuvies (tuną), nu
sunktos; 1 šaukštą kapotų pet
ruškų (galima ir džiovintų), 2 
šaukštus smulkiai kapotų svo
gūnų, 1 arb. šaukštelį druskos, 
1/8 arb. šaukšt. pipirų, 2 šaukš
tus lydyto (tirpyto) sviesto 
arba margarino, 1 šaukšt. cit
rinos sulčių.

Išplakti kiaušinį dubenyj; 
pridėti pieno, baltos duonos tru
pinių, žuvį (tuną), petruškų ir 
visa kitą. Gerai išmaišyti. Su
pilti į taukais išteptą kepimo 
indą. Kepti 45 min. (375°F) 
arba kol įkištas į centrą sida
brinis peilis lieka švarus.
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