
DRAUGAS 

šeštadienis, birt 30, 
19 5 6

jmEĘPCKP DRAUGAS

Saturday, June 30, 

19 5 6

Šiandien Kultūros kongresas į>- Augu»taitYtė - vaičiūnįen s
Žydinčiai obeliaiViso pasaulio mūsų tautos 

kultūrininkų dėmesys sutelktas 
į Chicagą, nes čia įvyksta pir
mas lietuvių kultūros kongre
sas. Tai stiprus kultūrinės 
veiklos prasiveržimas, galįs 
duoti naujų impulsų visam mū
sų tremties kultūriniam gyve
nimui. Jis svarbus tuo, kad 
mūsų vadovaujantiems, bent 
Šiaurės Amerikos kultūrinin
kams, duos progos susitikti, 
pasikeisti nuomonėmis, aptarti 
kultūrines aktualijas ir duoti 
kryptį tolimesnei kultūros veik
lai. Geriausios sėkmės linkė
dami, mes norime prisidėti prie 
tų pastangų, toliau tęsdami 
mūsų kultūrininkų pasisakymus 
tema — ko lauktina iš Kultū
ros kongreso:

(EFEKTYVIAU PATRAUKTI 

ŠIRDIS IR KIŠENES

KULTŪROS LINK

Ben. Babrauskas: — Laukti
na, kad Kultūros kongresas vi
są lietuvių bendruomenę pą- 
trauktų kultūros link efekty
viau, negu ligi šiol tatai pajėgė 
atskiri kultūros šaukliai spau
doje bei susirinkimuose. Pa
vienių kultūrininkų šauksmas 
tiems, kurie sąmoningai bėga 
ko toliau nuo kultūros, nebeda
ro įspūdžio: geriausiu atveju 
tokie šauksmai palaikoma nere
alaus idealisto šviesiais sap
nais.

Tačiau, jeigu ir vieningas ke
leto šimtų įvairių šakų kultūri
ninkų balsas, išėjęs iš Kultūros 
kongreso, nesųtirpdytų abejin
gumo kultūrai (knygai, teatrui, 
paveikslui, lietuviškai mokyk
lai...) širdyse ir kišenėse tų, ku- 
rįe gali ir turi, bet nenori sa
vos kultūros palaikyti, — tada 
kultūrininkui beliktų savos vi
suomenės kultūrinimo vilčiai su 
širdgėla pastatyti tašką.

SUNYKTUME, JEI

NEPUOSEILfiTUME SAVOS 

KULTŪROS

M. Galdikienė: — Džiugu, 
kad kultūros kongresas paga
liau įvyks. Tikimės, kad šis 
kongresas paskatins Amerikos 
lietuvius labiau susidomėti kul
tūros darbu, nes, jei nepuoselė- 
sime savitos kultūros, tai mes 
tautiškai sunyksime.

KULTŪROS PLANAVIMO 

ORGANAS

Kazys Pakštas: — Kartais 
man atrodo, kad tragiška Lie
tuvos būklė bus uždėjusi trem
tiniams ir kartu senajai išeivi
jai labai sunkią, tačiau būtiną 
ir garbingą pareigą: neleisti ru
sams užgniaužti, uždusinti Lie
tuvos dvasios ir jos pražydu
sios kultūros. Tą rezistenciją 
juk ir vykdome, nors ir nepajė
giame apimti visų dvasinės kū
rybos laukų. Pvz., Lietuvių en
ciklopedija yra gražiausias įro
dymas lietuvių intelektualinės 
talkos atkurti ar tęsti tai, kas 
Lietuvoje nebegalima, bet kas 
įrodo mūsų kultūrinį subrendi
mą ir savarankumą.

I, Kultūros kongreso būtų 
lauktina sudarymo tokių orga
nų, kurie planuotų ir organi
zuotų mūsų kultūrinius talen
tus, skatintų apimti tuos kultū
rinės kūrybos laukus, kurie 
yra gyvybingi lietuvių dvasinio 
tipo vientisumui išlaikyti, su 
grąžinti (kai ateis proga) Lie
tuvon rusų išvytą Europą su 
jos laisve ir dinamizmu, su jos 
spontaniška, savaiminga, nere- 
glementuota kūryba.

Intensyvindami savo kūrybą 
privalėtume vengti izoliacijos 
kaip idėjine, taip ir socialine 
prasme. Mums visai pritiktų iš
vesti ir palyginimus savo dar
bų ir įstaigų, su tokiais pat 
darbais mūsų artimų kaimynų 
tremty: latvių, estų, lenkų.

Tiems, kuriems ilgam laikui 
tėvynė išplėšiama, labai pra
vartu studijuoti realistinę dra
mą kitų panašioj padėty buvu
sių tautų. Pvz. žydų sionizmas 
ir sugrįžimas Palestinon, 60,000 
prancūzų “DP” Kanadoje pra- 
siplėtimas į 6 milionus per 200 
metų — juk tai yra neeilinio į- 
domumo klausimai, labai reika
lingi vaistai mūsų nelaimėse. 
Net ir ukrainiečių kolonizacija 
Vakarų Kanadoje ir jų ten įsi- 
stiprinimas — vertas daktariš
kos disertacijos.

Atsivežėm iš Lietuvos lig ir 
atėnišką kultūrinio gyvenimo 
tipą, kuriam dažnai kur tenka 
įsiterpti į bergždesnę sparto — 
kartageniškos aplinkos kultūrą. 
Kultūros kongreso dalyviai gal

Stasys Barzdukas
vadovauja JAV Liet. Bendruomenei, 
kurios globoje vyksta Kultūros kong 

resas ir Dainų šventė.

susidomėtų išlaikymu mumyse 
atėniškos civilizacijos polinkių 
labiausia dėlto, kad mažai mūsų 
tautos atplaišai ar diasporai 
privalomas labai intensyvus kū
rybingumas. Mums jis išsiver
žia šekspyrišku - hamlėtišku 
“To be or not to be —that is 
Lhe guestion!”

IŠLAIKYTI IR 

IŠPOPULIARINTI!

A. Flateris: — Kultūros kon
gresas, greta mokslo, meno, li
teratūros ir panašių klausimų 
svarstymo turėtų i š d i s k u- 
tuoti ir parengti dirvą 
sprendimui (o gal ir išspręsti) 
dviejų, mano supratimu, pa
grindinių mūsų kultūros klau
simų.

Vienas jų, tai išlaikymas lie
tuviškosios kultūros plačiausia 
to žodžio prasme, būtent mūsų 
papročių, tradicijų, gyvenimo 
būdo, atseit visų tų elementų, 
kurie sudaro lietuvybės turinį. 
Reikėtų jieškoti ir surasti bū
dus tuos lietuvybės elementus 
pritaikinti dabartiniam mūsų 
gyvenimui svetimuose didmies
čiuose, juos sutiprinti ir per- 
tiekti jaunesniajai kartai.

Antras lygiai svarbus klau
simas, tai mūsų kultūrinė rep
rezentacija. Kone viso?. JAV 
gyvenamos tautos yra išpopu
liarinusios kaikuriuos savo kul
tūros elementus visų amerikie
čių tarpe. Reikėtų surasti kokie 
lietuviškosios kultūros elemen
tai labiausiai tinka tokiam iš
populiarinimui ir rasti konkre
čias priemones tam populiarini
mo darbui vykdyti.
KURTI GYVUOSIUS LIET. 

KULT. ŽIDINIUS

Antanas Ramūnas: — Kultū
ros kongreso ūkanota idėja 
snūdėjo man pasąmonėje, kai 
1934 metais organizavau Huma
nistinę savaitę Kaune. Mano

Tau ilgu čia apsvaigusiai išbūti
Švelnioj akimirkoj žydėjimo gražaus!
Pakol atneš ant lapo gelstantį rugpjūtį,
Tavo šakų žiedų kvėpė jimas nebepalauš.

O kad mokėčiau tavęs paprašyti
Nueit po sesės langu — vygėj užmirštos?. .. 
Suprastų ji, kad sodai kažkur žydi,
Sujudo vandenys nuo ašaros karštos. ..

Langinės graudžią tylumą pradarius,
Kaip bitė, atsigertų ji tavą žieduos... 
Sudrėkę akys vėsumos raminančios ir geros 
To sapno paslapties nebeišduos.

Ir obelis, jaunatvės puotos rūbą pasikaišius, 
Nuėjo kryžkeliais klaidinančios nakties... 
Įkrito vygėn žiedo gintarinis vaisius, 
Kuriuo, sesute, sapnuose džiaugies.

Dainai

Kai tave išgirdau anąsyk,
Pražydėjo man motinos akys ir veidas.
Tik neverk, užsimiršk paklausyk —
Ji plaukė per lopšio dainuojančius meldus.

Negalėjau sugaut jos sparnų:
Numojavo į tolį ir brizgo gyvybės lašais. 
Susijuokusi grįžo tarp vėjų jaunų 
Ir sveikino kaimus akordais laisvais.

Išsakiusi meilę jaunatvės galia,
Stebuklinga kančios ugnimi suliepsnojus, 
Siūbuoja jaunamartė — liepa žalia,
Ant kvepiančio šieno sumigdžius artojus.

Kai tik ima platėt baltas guolis dienos,
Glaudi prie krūtinės grumstelį ir žvirgždą 
Verždamos iš gyvenimo taurės pilnos,
Pakol paskutinįjį kartą varteliai sugirgžda.

Užlieja gelmes spalvų skalė plati,
Kai klojasi naktys su vėliava juoda...
Kaip maldos, nerašytus žodžius supranti,
Kurių šauksmas nebūti neduoda.

Iš žemės ir kraujo užgimus daina,
Tave ir audroj ir tyloj vis girdžiu...
Tu didžiausią per metų pynes atnešta dovana?
Tu keleivio lazda klaidumoj ties jo namo slenksčiu.

kurios sudaro’visai gražų kon
trastą, labai naudingą moki
nio ar bendrai žiūrovo akiai. Iš 
viso šis žemėlapis naudoja net 
11 spalvų. Mūsų sąlygomis tai 
didelis pasiekimas, kainavęs be- 

! ne 12,000 dolerių.
Žemėlapis ryškiai rodo 1920 

—1924 m. tarptautinių sutar
čių nustatytas Lietuvos vals
tybės ribas; apskričių ribas ir 
buvusią ‘ demarkacijos liniją. 
Dabartinė susovietintos Lietu
vos riba ir Potsdamo linija 
Maž. Lietuvoj pažymėtos ne
ryškiais ženkliukais. Yra atžy
mėtos ir “Lithuania Propria” 
(t. y. etnografinės Did. Liet. ri
bos) sienos, buvusios nuo 1566 
iki 1793 m.

Kampe mažesniu masteliu 
rodoma senovinė lietuvių — 
baltų protėvynė pagal mūsų žy
mios archeologės dr. M. Gimbu
tienės nurodymus, ogi Vytauto 
laikų Lietuva keliomis spalvo
mis pagaminta mūsų istoriko 
dr. Šapokos. Hidrografinis tin
klas sudarytas pagal prof. S. 
Kolupailos nurodymus; šis

KULTŪRINE KRONIKA
• Vytautas Račibarskas, dzū

kas, baigęs Washingtono Vals
tybinio universiteto Meno mo
kyklą, jau treti metai paruošia 
dekoracijas Seattle, Wash. lat
vių teatrui. Šiemet Račibarskas 
dekoravo sceną Rainio dramos

• Dali. Antanas Rūkštelė su
šeima, penkiese, iš Los Angeles 
atvyko į Chicagą. Pakeliui at
šventė metinę sukaktį nuo at
vykimo į JAV. Į šį kraštą per
sikėlė iš Australijos. Pakeliui į 
Chicagą aplankė Las Vegas,

kūriniui “Pūsk, vėjeli”. Tą kū- Į Hoover Dam, Grand Canyon, 
rinį latviai daug kartų matė, Salt Lake City, Yellbwstone 
Rygoje ir jau pripratę prie prof.
Kugos -monumentalių dekoraci
jų: plati, turtingais ūkiais iš
gražinta Dauguva, stilizuotos 
trobos, saulės nužertos. Rači
barskas, Dauguvos pakrančių 
nematęs, to didingumo neper
davė. Bet buvo įdomu išeiti iš 
įprastų rėmų ir pamatyti ki
tas dekoracijas, meno atžvilgiu 
vertingas, suderintas su Rainio 
veikalo turiniu — sunkus naš
laitės gyvenimas, pamotės duk
rų purvinas egoizmas. Dekora
cijose Račibarskas randa pro
gos įvesti ir kokį lietuvišką ele
mentą. Pvz. pernai savo deko
racijose “Brandos atestato” pa-

tarptautinio garso moksliniu- kal?ino ,scen°je pavaizduotame
kas vien savo atminty sugeba 
išlaikyti per 3,000 vardų Lietu
vos upių, upelių ?r upeliūkščių. 
Malonus dalykas, kad žemės 
vardynas žiūrėtas, pataisytas, 
atlietuvintas (ypač Maž. Lietu
voj) mūsų žinomo kalbininko 
prof. A. Salio. Suglaustai ten
ka pasakyti, kad tokio žemė
lapio mes dar neturėjome.

Žemėlapis apima ir Lietuvos 
kaimynų pakraščius, rodyda
mas erdvę su Elbingą ir Kara
liaučium vakaruose, Lįepoja ir 
Bauske šiaurėje, su Minsku ry
tuose ir Balstoge bei Naugar
duku — pietuose.

mokytojų kambary Basanavi
čiaus paveikslą; šiemet — ma
tyti lietuviškų ornamentų bal
duose ir trobose (Janis Zarinš).

mo bei civilizuotumo kongre-; pratimu, patį atsakingiausią
sai. Visi ginklai nutildavo. Visi 
tarpusavio ginčai buvo mesti į 
šalį. Tautinei nesantaikai nebu
vo vietos. Inter arma silent 
musae! Ginklams žvangant, mū
zos tyli!

Laikas ir mums, pagaliau, 
tai suprasti! Kultūros bei kul
tūringumo kongresai daug pa
tarnautų mūsų visuomenės po
litinei bei modalinei integraci
jai, jeigu visur, kur tik pasau
lyje lietuvių esama, kurtume 
gyvuosius liet. kultūros židi
nius ir, sudarę, sakysime, penk- 
metinio darbo planą, ruoštu- 
mės bendromis jėgomis ir iš 
anksto šiam svarbiam įvykiui. 
Kultūros kongresai, tada visu 
gyliu ir pločiu ugdytų lietuvy
bę mūsuose ir laužtų jai duris 
į platų pasaulį. Kultūros kon-

vairavimo darbą čia turėtų, 
galbūt, perimti Liet. Mokslo 
akademija, sutelkusi aplink sa
ve įvairius mokslininkus bei 
kultūrininkus pastoviam lietu
vybės puoselėjimui.

. PLANINGAM DARBUI 
SUVIENYTI JfiGAS

— Juozas Žilevičius: — Ma
no supratimu, Amerikos ir Ka
nados lietuvių Kultūros kongre
sas yra nepaprastas įvykis iš
eivijoje. Kultūros kongresas ap- 
vienys visas kontinente išsiblaš
kiusias pavieniai veikiančias į- 
vairias kultūrines jėgas. Kai 
bus visa tai apjungta į vieną 
centrinę vadovybę, bus galima 
nustatyti visoms sritims pla-

< Jis turi dvi atmainas popie
riaus atžvilgiu: ant paprasto, 
gero popieriaus, tinkamas su
lankstyti ir kainuoja $3.50; 
antra atmaina spausdinta ant 
sintetinio stipraus “pergamen
to”, kurį galima cilindriškai su 
raityti, bet negalima lankstyti; 
jis kainuoja $4.50, ir geriau tin
ka mokyklai ir bet kuriam daž
nam vartojimui.

Juomi turėtų mūsų visuo
menė susidomėti labai rimtai: 
jis turi greit atsidurti visuose 
universitetuose, kur bent vie
nas lietuvis mokosi. Pačių lie
tuvių pareigą būtų jį “užfun- 
dyti” universitetams po 2 kopi
jas: vieną bendrajai bibliote
kai, antrą — geografijos de
partamentui. Mes neprivalėtu
me aplenkti ir viešųjų bibliote
kų bent didesniuose miestuose 
ir lietuvių kolonijose. Kiekvie
na apsišvietusi lietuvių šeima 
tupėtų jį įsigyti savo žinioms 
patikrinti ir kambariui papuoš
ti.

0 gaunamas jis “Lietuvių en
ciklopedijos” raštinėje, So. Bos
tone. Prie jo bus ir priedas su

Alice Stephens

parką, Denverį (kur lankė lie
tuvį violenčelistą Mykolą Sau
lių, ten griežiantį simfoniniame 
orkestre). Kelionėje filmavo, 
darė nuotraukas, o dailininkas 
padarė keliasdešimt škicų gra
žesniųjų peisažų. Sustojo pas 
dail. A. Varną ir dail. M. Šileikį. 
Chicagoje pabus 10 dienų, o 
paskiau vyks į Washingtoną, 
kur gyvena ponios Rūkštelienės 
brolis pulk. A. Valušis. Rūkšte- 
lių dukrelės dalyvaus kaip cho
ristės Dainų šventėje. Paskiau 
vyks į New Yorką, Detroitą. 
Kelionėje iš viso išbus apie še
rias savaites. Rudenį yra pla
nuojama Chicagoje suruošti 
dail. Rūkštelės kūrinių parodą. 
Darbų dailininkas turi daug ir 
dar sukurs daug iki rudens.

• JAV ir Kanados Lietuvių

Dainų šventės vadovas, reda
guotas Juozo Kreivėno, išėjo 
labai turtingas leidinys, stam
bių 64 puslapių. Pradžioje duo
dama Dainų šventės programa 
lietuvių ir anglų kalbomis, dai
nų tekstai, dirigentų nuotrau
kos ir suglaustos biografinės ži
nios, sveikinimai, Dainų šven
tės organizacinių komitetų at
vaizdai, toliau — chorų ir jų 
vadovų paveikslai bei jų trum
pa istorija, choristų sąrašai. 
Lietuviškos dainos istorijai 
tremtyje tai bus ypatingos ver
tės leidinys. , , *1

• Latvių poetės Zlnaidos 

Lazdos eilėraščių rinkinys “Sau
lės medis” (Saulės koks) — iš
ėjo iš spaudos. Tai šios poetės

Dainų šventės. Vykdomojo komiteto penktoji eilėraščių knyga, gi 
autorė yra gal pati žymiausia

• Lietuvių parodėlė Los An
geles praėjo nelauktu pasiseki
mu. Maža lietuviška parodėlė, 
apie pusantro mėn. buvusi Los 
Angeles centrinės bibliotekos 
užsieniečių skyriuje, uždaryta. 
Ją asmeniška iniciatyva buvo 
suruošęs Algirdas Gustaitis. 
Jai eksponatus mielai suskoli- 
no losangeliečiai lietuviai.

Parodėle buvo toks susido
mėjimas, kad biblioteka prašė 
ją pratęsti. Uždaryta, kadangi 
dalis paskolinusiųjų norėjo 
daiktus atsiimti ir kitaip pa
naudoti. Bibliotekos nuomone, 
tai buvo labai lankytojus suįdo
minusi parodėlė, užsieniečių 
skyriuje. Rengėjos jau turi 
pakvietimą suruošti daug dides
nio masto liet. parodą kitoje 
Kalifornijos mokslo institucijo
je.

gresams organizuoti reiktų pa
stovios institucijos. Mano su- Linkiu geriausios sėkmės!

ningą veiklą,' kuri bus našesnė I prof. Salio straipsniu apie Lie-; Vietinis lietuvių radijas, turįs
ir šimteriopai naudingesnė. Visi* -A- —----- -— ------ — -----...
žinomė, jog vienybėje galybė.

tuvos žetnės vardyną. Ten tilps ' vieną pusvalandį per savaitę 
bene 7,000 vardų. O tokio daik-1 turėjo su parodos rengėju pa
to ligšiol dar neturėjom. Taigi sikalbėjimą. Po lietuvių dabar 
turime kuom pasidžiaugti. ten vietą gavo Bolivija.

iš dabarties latvių poetų. Ji 
stipri kaip formos atžvilgiu, 
taip ir minties gilumu. Jos kū
riniai, ryškūs savo latviškos 
sielos išraiška ir folkloriniais 
elementais, būtų sunkiai verčia
mi į kitas kalbas. Jos poezija 
skirta daugiau išlavintiems 
skaitytojams, šiuo metu poetė 
gyvena Berkley, Calif. (J. Za
rinš).

• Mikas Šileikis yra padaręs 
daug eskizų žydinčių medžių, 
gamtos peisažų. Viena ameri
kiečių šeima kiekvienam iš savo 
trijų sūnų nupirko M. šileikio 
peisažus kaip vedybines dova
nas, įvertindami gerai atliktus 
Sand Dune3 piešinius.

• Broniaus Budriūno solo 
dainos: Išdykęs rudenėli, Šau
ksmas ir Tykiai, tykiai — išei
na atskirais leidiniais. Leidžia 
“Muzikos Žinios”.

• Liudas Zeikus rašo antrą 
dalį romano “Laiptai į tolu
mas”; numato užbaigti šiais 
metais.

SENIAI LAUKTAS LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIS JAU IŠĖJO
Dr. KAZYS PAKŠTAS, Washington, D. C.

Žemėlapis, jei tinkamai iš- Jo ilgai kurtą žemėlapį išleido
leistas, gali būti kartu meno, 
mokslo ir mandagios propa
gandos kūrinys, ryškiai vaiz
duojąs didelę realybę ant ma
žo popieriaus lapo. Mūsų kai
mynai tremty ligšiol mus vis

galva, Kultūros — kongresas, pralenkdavo šioj srity, dabar
galėtų būti nuostabus dalykas, 
būtent, su sąlyga, kad tai ne
bus vienkartinis įvykis. Tauti
nio masto kultūros kongresus, 
vad. ollmpiadėmis, ruošdavo 
kas ketveri metai garsi senovės 
dainių, išminčių ir karžygių

mes pirmą sykį praaimušam į 
priekį, pasidėkodami garbin-

kitas ištvermingas kultūros 
darbiifnkaa, puikus organiza
torius J. Kapočius.

Gavau pirmą šio žemėlapio 
kopiją ir tuojau ją pasikabinau 
kąipo gražų papuošalą savo 
kambariui. Jo mastelis — 
1:500,000; toks mastelis leido 
patogai sutalpinti visus mies-

gam kultūrininkui pulkininkui tus ir miestelius, visus bažnyt- 
Juozui Andriui, žinoma Lietu- kaimius, geležinkelio stotis, ku-

rortus ir visas žymesnes upes 
Ir upeles, ežerus ir ežerėlius. 
Lietuvos paviršių (pagal izoip

vos kariuomenės kartografui, 

kuris per keletą metų visą savo 

laisvą laiką pašvęsdavo kant- 

tauta — graikai. Buvo tatai ne riam ir kruopščiam darbui:!sės kas 50 metrų) jis rodo net 

tik kultūros, bet ir kultūringu- Lietuvos žemėlapio braižybai.7 labai ryškiomis spalvomis, Cicero Lietuvių choras dalyvaus Dainų šventėje; cho io vedėjas Juozas Kreivėnas, Kultūros fondo pirmi-
niukas
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Naujas Liet. enciklopedijos baras
Prof. STEPONAS KOLUPAILA. Notre Dttme

straipsnis Inkorporacija sų de
taliu 1940 metų Lietuvos pa
grobimo dokumentavimu būtų 
geriau tikęs Lietuvos tomui.

Yra šiame tome straipsnių, 
kurie išsiskiria savo platumu,

eis naujas Lietuvos žemėlapis 
ir v efovardžių sąrašas, sank
cionuotas prof. A, Salio. Tas 
sąrašas bus privalomas redak
toriams: jis taikytas ir VIII to
ms, nors ne visur: Krėya (ppl.
311) bus rašoma Kriavas !*

Psl. 32jL yra straipsnis apie 
Hudson River mokyklą, kur pa
minėti “vertingi gamtovaizdžiai

kuriems redaktoriai nepagailė-1 Hudson River apylinkėse”. O 
jo vietos. Taip, Indijai teko 21 kas yra toji “Hudson River”’
psl., inkorporacijai 9, Gudijai 9, 
iliustracijai 7, filosofui Hege- 
liui 6, humanizmui 5, gumai 4 
ištisi puslapiai. Tač'au didžiu
ma straipsnių rašyti su saiku, 
kartais lakoniškai, kaip pridera 
enciklopedijai.

Perdaug specialiai parašyti 
cheminės technologijos straips
niai : guma, heksachlorobenze- 
maa, heksachlorocikloheksanai, 
heksachloroetanas, heksachloro- 
fenolas, heksametilendiaminas,

Hoferio nenuvažiuo- heksametilentetraminas, hek- 
sanitrodifenįlaminas, hidrazinas, 
hidrazobenzenas, hidrogepacija, 
hidrokinona, hidroksilaminas... 
Plačiai žinomas kiekvienam fo
tografui hidrochinonas (plg. LE 
III tomo psl. 515: chinonai, hi 
drochinonas) čia pavadintas 
prancūziškai hidrokinona! O hi- 
posulfito visai nepaminėta... 
Bijau, kad tokių moksliškų 
straipsnių neįveiks eiliniai mū
sų skaitytojai. Enciklopedija at
sisakė nuo augštosios matema
tikos ir komplikuotų matemati 
nių formulių: reikėtų eliminuo 
ti ir cheminės formules!

VIII tome matytį pagerėji
mo iliustracijose.'Geriausiai pa
vyko Lietuvos reginiai: gubos, 
Guoga, Asalnų ež. (psl. 403), 
Ilgis, Neblogai iliustruotas im
presionizmas, iliustracija. Ta
čiau netinkamai parinktas Igu- 
azu krioklys, trijų pakopų, 
gražiausias pasaulyje! Super-
heterodino schema psl, 445 ga
lėjo būti padoresnė: autorius 
piešė ją nemanydamas, kad jo 
rankraštis bus įamžintas, Tegu 
ta schema būna pavyzdžiu, kaip 
nereikia gaminti klišių spau- 

VIII tomą teigiamai. Raidė H, i dąi, kad nebūtų gėdos XX am- 
lietuvių vartojamą tik sveti-Įžiaus spaudos technikai!

Tik ką išėjo iš spaudos En
ciklopedijos VIJI tomas, talpi
nąs žodžius Guadalajara — In- 
strumentacija. Sis tomas pra
deda naują barą: kauniškes en
ciklopedijos paskatinis IX to
mas baigėsi žodžiu Hofer, bu
vo išleista X tomo dalis ligi 
žodžio Indija, tačiau jos nera
do šiapus Geležinės uždangos. 
Žodis Hofer dabartinėje Enci
klopedijoje tilpo 284 psl. Taigi 
pusė VIII tomo yra visai nau
ja, be jokios medi agos iš se
nosios enciklopedijos. Tiesą sa
kant, jau VII tomas ir raidė H 
maža bendro teturi su kauniš
ke enciklopedija: redaktoriai iš
laikė savo kvotimą! Prisimena
ma, buvo “kranklių”, kurie pra
našavo greitą naujo darbo ga
lą: toliau
šit!

Dąbar matome su pasitenki
nimu, kad gerai organizuotas 
darbas eina ir eis. Redaktoriai 
neslepia sunkumų su kaikuriais 
ypatingai tingiais bendradar
biais. Nelengvas uždavinys 
rasti biografinių duomenų apie 
lietuvius, neturint ryšių su oku 
puota tėvyne: tokiomis sąlygoj 
mis nebuvo leidžiama nei viena 
enciklopedija. Daug klaidų ir 
trūkumų turi viso pasaulio en
ciklopedijos, ir net specialūs 
biografiniai žodynai. Raskit ži
nių apie žymiausi JAV inžinie
rių Clemensą Herschelj: jis gi
mė Vienoje; vienur rašoma, 
kad Davenporte, Iowoje, kur 
jis augo, kįtur, kad Bostone, 
kur jis mokėsi ir gyveno; dar 
dažniau nerasite apie jį nei žo
džio Amerikos enciklopedijose, 
nors apie menkuti bendrapa- 
vąrdij Anglijos rašytoją* prira
šyta nemažai! Apie daugelį lie
tuviu teks rašyti: mirė Sibire, 
išvežtas ir negrįžo, apie likimą 
nėra žinių... Gali pasitaikyti ir 
klaidingų informacijų.

Objektyviai tenka vertinti

Deja, ąpįe Hudsono upę New 
Yorko vst. nėrą nei žodžio: ma
tyti, ją praleido redaktorius! 
Tos gražios upės ilgis 492 km, 
baseino plotas 34,650 km-, 
vid. debitas 609 m'/sek.

Apskritai, reikia pasakyti tei
sybę, kad tmūsų enciklopedija 
yra labai įdomi knyga. Paėmęs 
ją į rankas, negali atsitraukti, 
vis randi naujų, nežinotų ir ne
girdėtų, ar visai užmirštų da
lykų. Suprantama, vienas žmo
gus negali viso žinoti ir visa 
tai surinkti krūvon.

Gerai, kad auga enciklopedi
jos bendradarbių skaičius. Y- 
patingai svarbus jaunų jėgų 
prieauglius, neg darbas turės 
būti varomas dar eilę metų.

PIGI U IR SaPGi \i

PERKRAUSI AU
BALDUS

i IEVOJE IU is TOLIAU

K. EJDIJKONIS
Turiu naują didelį sunkveom] 

ii apdraudaą
8818 W. 91st St. Chicago, RL 

Tel. PRescott 9-2781

miems žodžiams, užima 275 psl., 
lygiai pusę visp tomo. Todėl pa
teko mažiau lituanistinių strai
psnių. Užtat yra daug lietuviu 
tremties stovyklų: Geunzbųrg, 
Hąffkrug, Hambprg, Hanaų, 
Hapnover, Heydelberg, Ingo!-

Klek pagerėjo korektūra, 
nors ji turėtų būti daug geres
nė. Be paprastų spaudos klaidų, 
kurių pilna dienraščiuose, yrą 
tokių, kurios rėžia akį. Straips
nį apie Imbarę iliustruoja... Im 
bradės piliakalnio pjūvis, po fi-stadt, Inn.bn.ck; yra ir emi-l k>BOfo Hobbe8o £

artwqnima Iznlnmoii • HamiiTnn , .gracijos kolonijų: Hamilton, 
Hartford- Yra biografijų žy
mių Lietuvos vyrų, kaip M. 
Gųstąitis, J. Yčas, M. Yčas, lą- 
bąi dąug svetimų: kompozito
riui Hąydn, Haendel, Hinde- 
mith, rašytojai ir poetai: Ham- 
sun, Hauptmann, Heine, He- 
mingway, Herder, Hesse, Ho
racijus, Hugo, Ibsen, Guagnini, 
mokslo žmonės: Haeckel, Hem- 
hols, Henneberger, Hermann, 
Hruševskl j, filosofai: Hegel, 
Heidegger, Heraklitas, Herbart, 
Hobbes, Husserl, be to Guten- 
berg, Husas, Gustavai, Henri
kai, Inocentai...

Lietuvos istoriją liečįą straip- 
sniąi: Hąnza, Horodlės aktai, 
Hymanso projektas, Hetmonas, 
Inkorporacija. Man atrodo, kad

taa parašas Th. Hobes. Holuw- 
ko turi būti rašoma Holowko, 
Palomer (psl. 98) turi būti 
Falomar, Indijos žemėlapyje 
turi būti Nepalas, ne Napalas. 
Izotopai (psl. 85) virto izoti- 
pais. Nelemtas sovietų dezer
tyras, kurį Stalinas naudojo be
gėdiškam spaudimui, buvo 
Smorgonec, ne Šmavgonec (psl. 
519 ir 520), kaip vartoja visi 
mūsų oficialūs raštai. Panašiai 
mūsų spauda iš Katynės pa
sidarė Katyną ar Katiną!

Dar pasitaiko nesuderintų 
Lietuvos vietovardžių. Taip, 
psl. 384 duotas Igorkos miš
kas, nuo rusiško upės vardo I- 
gorka: lietuviškas jos vardas 
Igara (psl. 377). Netrūkus iš-

Dahsr jūs galiu pirkti BĄ9UAKA BRAND FARM STYLE 
CHKĘSE’SURJ čia pat Chicagoje. Pagamintas senovišku būdu 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” Gaunamas jūsų apylinkės 
krautuvėje arba reikalaukite, kad jo parūpintų tuojau pat.
^=55SS5S25SS555S5SIE
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• PaiUuInkai Kultūros kon
grese Amerikos Lietuvių Daili- 
pinkų s-gos sekciją Chicagoje 
Ą šeštadienį, birželio 30 d. 3 v. 
popiet, dalyvaus lietuvių Kultū
ros kongrese Sherman viešbu
ty. Meno sekcijai vadovaus dail. 
J. Pilipauskas, 0 rezoliucijų 
komisijos pirmininkas yra dąil. 
Br. Murinas. Dail. K. Žoromskis 
skaitys paskaitą tema: “Tauti
nio meno esmė ir jo reikšmė iš
eivijoje”. z

• Kokiu seniausia kalba Eu
ropoje? — klausia laikraštis 
“Reading Eagle?’ (1956. VI. 17) 
ir atsako, kad — lietuvių, pažy
mėdamas mūsų kalbos turtin
gumą, nes, pavyzdžiui, vįen są
vokai “ateiti” lietuviai turį apie 
10 įvairių žodžių, kurie gali 
reikšti greitą paslankumą, ne
norą, grubumą ir t. t.; pažymi 
kaikuriuos lietuvių kalbos ar
tumus graikų'-; ir sanskrito 
kalbai.

• Lietuva XV ir XVI šimt
mety — šitokiu pavadinimu V. 
Stulpinas perspausdino labai 
vertingą seną žemėlapį, origi
nale pavadintą “Regni Poloniae 
et Ducatus Lįthuaniae, Voli- 
niae Podoliae, Ucrainiae, Prus- 
siae, Livoniae et Curlandiae 
descriptio emendate per F. de 
Wit Amstelodami”^ Žemėlapis 
spalvotas, atspausdino Rand

PADBKIME 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 sup^uo- Į Priimami berniukai nuo 10 me
tus siuntinius. Labai Hgūs"pasJ tų iki 16 m. 
mus užsakomi vaistai. 60 gm

MOVI N a
O. BENIULIS atlieka Įvairiu, 
perkraustymus Ir parvežimus 
U tolimų ir artimų atstumų. 

Tek BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

Tei. uftoo he. i-erve. rez. ra «-7kaa

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1957 W. Garfield BlvA
VA G: 1—4 Ir 4—8 

Ieitadlenlate nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
tlgkyrua ketvirtai}, ir aekmad.

Dr. Misi KRIAUčEUOHAITfc
(Gydytoj* Ir Ohlrurgč) 

MOTERŲ IAGŲ LR AKUAKUMOB 
BPBCIALIHT*

1780 We*t 71*t Street
(Kampas 71et Ir Callfornia) 

Tat ofiso »r rez. REpubUo 7-414* 
Vai. 11-1 te <-» V. v. įeit 1-4 p. p

Prlimlmus tik pakai susitarimo.

DR IRENA KURAS
Chirurge) 

rAlKU Ll<
)

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujės adraua: 4255 W. 68rd St 
Ofiso teL REllance 6-441U 

Rezld. telef. GRovehUl 0-0017 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 8-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir ieštad. pagal sutarti

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES D# 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akintu. —

8882 So. We*tern Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-8 vai. 
rak. leitadleniate 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322*
- WAlbrook 4-6078

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 We*t 61 «t Street

Vai. pirm. te antr. 10 Utį 12 ryto. 
Ilki 4 ir 6 Iki 8 popiet; ketv. te 

penkt. 2 Iki 4 įr 4 Iki 8 popiet Sei- 
todlenlate 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso teLPRospeot 6-17*4 
Rez. tel. GRovehUl O-SflOS

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

leitad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. te Ritu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 5-6048 
Rez.: WAIbrook 6-3048

McNally & Co leidykla. Žemėla
pis jau pardavinėjamas knygy- ’f^™ti849-re“™2A824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

«24S4 Wcst 71st Street

nuose.

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 
Hinsdale, IH., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 
' 1956 m.

d.,

streptomycino ir 50 cc penicilino 
tik $37.30 siunčiant expresu iš 
Anglijos. Lietuviškas ir sąži
ningas patarnavimas.

Dirbame 6 d.: 9—6 vai.
z . • . .. ’ » I t
PATfclA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 
Chicago 23, 111.

Tek CRaivford 7-2126

Pagal susitarimą priimami 
berniukai ankščiau ir jaunesni. 
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje. 

Kreipkitės:
RĖV. V1CTOR RIMŠELIS. MIUm 

* \
Marisn Hljls Semin&ry 

Clarendoi) Hills, OI.

Tel. HINSDALE 1441

i
i

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
M|l, 4alar palikll. t»py« «.J. IMu,lik»|. 

- MIONTON MVINGS ARO LOAN I
KMkvtono taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGIITON SAV1NGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., i vakarui nuo Caliiomia Ava.

CHARLES ZEKUB, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir Tr.fllad. 8 ryto Iki 16 vai.. 
ieėtad • vai. ryto IU |:|0 p.p. Ketvirta*. 8 vai. Iki S vsL vak.

AUKOTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
AintKilAUBIAS. NAUJAI PADIDINTAS pIVTDENDAH U* P Al P UP INVE8TMKN- 
KALft DU IR VAKACUŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LĄllKpą. IU- 

fUOKIAimiAA BILAS, VEI/TUI t»ATA*AAVIMAfi NARIAlfcft. iSKBf«lAM IB 
I0AUM 0*6 SĄLYGOM. SUSINČT MBVŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ Q» BITAg PI-

6HI6A80 8481888 esi L088 *8808117108, 6884 SOVTM WESTER6 *VL
19 V6L - 6 ViL; ANTRAI) IR PWNKT 6 Iki 4 VAK.i IST. • UK, S vai. »•*.. I>eč. UCOARYTg Visą plk*|, 8fc»r. 9 (Al I BOPIKTPIRM

(Gydytoja
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

SPECIALISTI
7188 South W«tern Avtus

(MKDICAL BUILD1NO) 
Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
4 ▼. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. leitad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofioe tel. RE. 7-11*8 
tel. WAlbrook 6-4784

QV

Ofiso tel. OUffside 4-2886 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47tb te Hermltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
Seitad. nuo 2 Iki 6 vai., Uakyr. sek.

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 te 7-8 
Antr. 1-6, treč. Ir ieit. pagal sutarties

DR, Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westera Aveniu 
Chicago 28, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-4900 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

Tet ofiso YA. 7-6667, rez. RE. 7-4864

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECIN8KASĮ)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1851 W«t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:8Cf 
Utdara treč. visa diena te ieitad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 6-1, Seštad. 1-1 

Telef. TOwnbaU 3-O06P 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik 14 anksto susitars*. 
Telef. HEmlock 4-7080, ncatsaklo* 

skambina CEntral 6-2284.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue 
Ofiso ▼*!•: nuo 2-4 te nuo 6-8:20 v. 
vak. Ieitadlenlate nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-OO3«

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

TeL ofiso VI. 7-OSOO, res. RE. 7-4867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornia Ava. 

V AL.; 2—4 te 6—8 v. p. p, 
įeit. 2—7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius.

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BPEO. CHIRURGINES LIGOfl 

6700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo ( Iki S 
vai. plrmad. te penkt. Trečlad Ir sete 
uždaryta

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LR 

8FEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisu ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 

Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Ieitadlenlate 2-4 vai. popiet.

Ofiso tvlef. YArds 7-1166 
Besldeneljos — OTcwart 3-4611

BN. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street 
(kampas Halsted te |6-ta gatve) 

VAL 1—4 Ir 6:80—8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

ieitadlenlate 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Mąrųuette MedlcaJ Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL 2—4 p. p. te nuo 7--8 v. vak.
Trečlad. ir Seštad. pagal sutartį

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IB GHJBUBG1 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1063 W. 103 st., Beverk HlUs 
Vai.: kasdien nuo 4 v. v- Iki 8 v. v.. 
lAsklrus trečlad. Ieitadlenlate ano 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmap 4-ST6S 
Buto — BEverly 8-3048

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOfl 

2745 W. 68 St
(prieiais S v. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Arfcber Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki"12; 2—6; 7—9. 
Seštad. 10—12. Trečlad. uždaryta.

LAfayette 3-494t»
Namų CEdarcrcst 3-*. 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8869 South Halsted St.

Kasdien S—7 vai. vak. Seitad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. (r kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2467 
W. 62nd St., tel. RepuhUo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie te Archer). 
Va}, kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečlad. ir aekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-22*0 
SPBCIALYBB CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINIS LIGOS 
2745 Weat 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 te nuo 6:00 — 8:00. 
šešt.' nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0, D.
Tikrina akte: pritaiko akintus, 

keičia stiklus te rčmua.
4466 So. Oalifornis Avė., Ohlcago 

laukite YArds 7-73S1 
Priima: vakarais 6 Iki 9; ieštad. 

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YVeetern Avenue 
V AL. kasdien 2—4 p p. te 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais te 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALI2-LAB0KA8
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA. 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

Ieitadlenlate 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVI61US
. (VaikevlčlūtC)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto te 6-8 vab 

vak. šeštadieniais 10-8.
Trečlad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slrt Street 
Kamp. Halsted ir Sl-mos gatvių/ 

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

Tel. ofiso PR. 4-6446, rez. HE. 4-31M

DR. F. 0. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečlad. ir Seštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. TR fi-6051

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-666S 
Rezld. 6600 8. Arteelan Ava

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; S—9 v. v.

Tel. ofiso PR. 6-6868, rea RE. 7-8188

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDTTOJA8)
2500 Weat 68rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir ieit. uždaryta

Telefonas GRovehUl 6-1686
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIU LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 8—12 Ir 7—9 v. v. parai

SUflltarlma Utakyrus trečiadieniui 
2422 Weet Marųuette Bd.

TeL ofteo VA 7-4787, rea. PR S-dMo

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ava (kamb. UI)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; teečlm)., iei- 

tad. ir sekmad. tik pagal flutart). 
Jeigu neatsilieps vlrimlnStl telefonai

laukite MIdway 3-OOO1

DR. C. SERRER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182* 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akte 

litalso.
Ofisas Ir akinių dlrbtnvg 
756 We8l I5tb Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuė 6 Iki 8, tre
čia d. nuo 10-12, peoktadlenj 10-2 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs 264.
V

vai.;

P. ŠILEIKIS, O.F.
Orthopedas - ProteUtetae 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kolom

(Arch Support*) Ir Lt
8-4 te 8-8. lelUdlenlate 1-1. 

ORTBOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 
2860 W. 03rd St Chicago 2*. BL 

Tel PRfMpcot 6-6084
Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street

▼AL. 1—4 popiet, 6:80—|:S0 rak. 
Trečlad. pagal sutarti

T< ofiso Ir buto, GLJmplo 2-
DR. MCISIEUUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4088 W. 16th St, Cicero 

Kasdien 1—I v. te 6—I v. vakare. 
Įiekyrus trečiadieniu*

Bota* 1626 8o. 49th Avė. 
SeMadlealale 18 Iki 4 popiet

Ofteo telef. I^Afayette 8-1810, Jei 
neatsiliepia, Maukite KEdsie 8-2861

, DR. EMILT V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

<146 8. Archer Ava
▼AL Kasdien popiet nuo 18-8:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. |-8;60 v. 

*>»jMadlent u* enattarne

RITINKITE ’‘DRAURį”

Jei turite parduoti ar ttnuomo- 
tl. paskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galiu perduoti 
telefonu: Vlrgtola 7-6640.

ORE
DR. $> VAITUSH, OPT.

Palengvinu aklų Įtempimų, kurte 
yra priežastis galvos skaudijlmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karBčlo. 
Atitaisau trumparegyst* ir toltregye- 
tę. Prirenku teisingai akinius Vtel 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
Instrumentais, rodančias mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos vaikus.

<712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1878

Vai. 10:80 Iki 7 v. vok. leitad. 10:8* 
Iki 6 vai. Bckm. Ir treč. uždara.

*834 *.

draugas
TBS UTHUANIAN DAILY FRUIND 

Oaklay Avė., Chicago 8, BĮ. Tet Vlrglal* 1-6*41) 7-a*4«

■ntared a* Becond-Class Matter March 81, trit •* Ckloago. Hllaal* 
Under tke Aot of March S, 1878. ____

Member of tke Cathoųp Prem Am'n 
PukUgkad 4»Ur. «xept Bundays. 

by tke
t .it*.f Titan Catbolle Presą Boctety 
PRENUMERATA: Metami
ChioagbJ te CloeroJ
□tųr J/“ —Kitur JA

URteenyje
AV te Kanadoje

8UBBCRIPT1OM RATBB 
68.00 per year outatde of Ckloago 
66.00 per year ln Ckloago A Cloaro 
88.00 per year la Caaada 
Forelgn 111.00 per

88.00
*8.00

111.80

M metų 8 mSn. K m*a.
|.O0
14.64

8:K ILll
.1.40

16.10 M.M H.l»

Redakcija etralpenlu* taiso savo nuožiūra. Nsgunąudotų ĘrąlBRUlū •»-
*aU(P. Juo* grailus. ūk U anksto susitarus. Rodskolja ui skelIUmu tortai 

Imą ka)no* pHeluiimamo* **vn* fffUymą.
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Gražios tradicijos ir tušti
Atviras laiškas Redaktoriui

* *?! mačiau, kad kryžiaus keliai buszoaziai

Melas Redaktoriau, į Jūsų Į ir įsako vykupams ir vienuo-
priminimus parašyti Jūsų laik
raščiui kultūriniais klausimais 
visada stengdavausi kiek galė
damas atsiliepti. Tačiau pasta
raisiais dviem metais pasida
riau nebetoks uolus. Man ne
kartą kilo klausimas, ar beverta 
į laikraščius rašyti. Kas iš to 
rašymo, jei net tie Jūsų laik 
raščio skaitytojai, kurie geriau
sia turėtų Jus suprasti, dažnai 
pasilieka kurti? Atrodo, kad 
jų daugelis yra apaugę taukais 
arba guma, kuri labai patogi 
nuslopinti kiekvieną atgarsį, jei 
Jūsų laikrašty keliami sumany
mai ir gražių tradicijų primi
nimai reikalauja bent šiek tiek 
dvasinių pastangų ir darbo.

Leiskit man šias mintis pa
iliustruoti vienu antru pavyz
džiu. Antai, per eilę numerių 
Jūsų laikraštis spausdino dr. P. 
Jurgėlos straipsnį apie Maria- 
napolį, kur buvo rimtų pasiū
lymų. Ar Jūs manot, kad ši
tuos straipsnius išgirdo tie žmo
nės, kurie pirmiausia turėjo iš
girsti? Jei Marianapoliui buvo 
leista mirti, mirus dr. kun. Na
vickui, kaip p. Jurgėlos balsą 
gali išgirsti guminiu beisbolu 
aptrauktos sielos, kurių kas 
kartą vis daugiau atsiranda?

Arba, antai, 1954 m., rugsėjo 
mėn. 25 d. Jūsų laikrašty vysk. 
V. Brizgys, komentuodamas 
Kongregacijos Sancti Officii 
instrukciją religinio meno klau
simais, rašė, kad ta 1952 m. 
instrukcija “pasmerkia visus 
darančius biznį iš menkaverčių 
religinio turinio darbų, kurių

kažin koks pigus pseudoklasi 
kinis teatras, bet ne kryžiaus 
kelių meninis priminimas, ku
ris kviestų susitelkti maldai. 
Kaikurių tų reljefų kompozicija 
man atrodė neišlaikanti net ele
mentarinės kritikos. Nežinau,

los negalėjo duoti kelių gražių kių originalių kryžių ir koply- 
kūrinių, kurie vienur kitur bū- tėlių neturėjo arba nebeturi, 
tų galėję pakeisti pigias visur Į Rašau tai Jums, mielas Rė
mą tomas svetimųjų kopijas? daktoriau, ne pr.ekaištauti ar 
Gal tada ir anoms akademijos! polemizuoti norėdamas. Turiu

Ii jų viršininkams apvalyti baž
nyčias ir koplyčias nuo visokių 
pigios gamybos statulų, pa
veikslų ir kitokių menkaverčių 
pagražinimų”. Bet koks at
garsis į šiuos svarbius lietuvių 
vyskupo priminimus?

Tik mėnesiui praėjus, 1954 m. 
spalių 29 d. “Darbininkas” pra
nešė: “Užsakė 40 Marijos sta
tulų Italijoj N. akademijos auk
lėtinės savo klasėms; kiekvie
noje klasėje bus po Marijos 
statulą.” Perskaičius šitą žinią, 
tnan pasidarė aišku, kad tos 
statulos bus menkavertės ko- 
kopijos. Galbūt už jų marmorą 
ir brangiai sumokėta, bet tuo;atgavimo (1954). Jūsų laikraš 
tik paremtas biznis, bet ne re- * tis įvairiais straipsniais ir

auklėtinėms nebūtų reikėję 
šauktis itališko kitšo. Ar Min
daugo krikštas ir spaudos at-

kaip atrodys kiti tos bažnyčios gavimas nebuvo verti eilės dai-

liginis menas t. y. pasielgta 
priešingai Kongregacijos ir lie
tuvių vyskupo intencijoms.

štai antras giminingas pa
vyzdys. Jūsų laikraštis gražiai 
parėmė statybų Marąuette par
ko lietuvių bažnyčios pagal ar
chitekto J. Mu’.oko projektą. Ir 
aš tuo gražiu sumanymu džiau
giaus iš toli, nes juo buvo užsi
mota pastatyti bažnyčią, pa
naudojant lietuviško stiliaus 
elementus. Atrodė, kad iš to 
gali išeiti labai įdomus kūri
nys, jei jo vidaus įrengimas 
atliktas kompetetingos meno 
komisijos priežiūroj pagal gerų 
(atitinkamos srities) lietuvių 
dailininkų projektus, šita baž
nyčia galėjo būti vertingas reli
ginio meno kūrinys ne tik lietu
viams, bet ir kitataučiams. Ta
čiau pernai pavasarį patyriau, 
kad taip nebus — 14 kryžiaus

nenori net meno vardais vadin- kelių reljefų būsią atlikti pagal 
,ti. Pasmerkia visas menkaver-j vieno italo kopijas. Dar labiau 
tęs statulas ir statulėles, viso-1 nusiminiau pamatęs tų kopijų

liųjų originaliųjų lietuviškų 
kryžių ir koplytėlių?

Manau, kad Jūs sutiksit su 
manim, miėlas Redaktoriau, 
kad per minėtus penkis jubilė- 
jus galėjo ir turėjo prie baž
nyčių ir klebonijų, prie organi
zacijų ir privačių barnų išdygti 
bent dešimtoji dalis mūsų origi
nalių koplytėlių ir kryžių, bent 
dešimtoji dalis to, kurie per 
penkeris metus okupuotoj Lie
tuvoj buvo komunistų sunaiklb-

vidaus įrengimai, tačiau kry
žiaus kelių skulptūros aiškiai 
nesiderins su Dievo Motinos 
reljefais, kokius talentingai yra 
sukūrę V. Kašuba tos bažny
čios fasadui.

Štai dar vienas pavyzdys ki
tokio pobūdžio. Per pastaruo
sius penkerius metus buvo pen
ki svarbūs jubilėjai — šventųjų 
metų (1950—1951), karaliaus 
Mindaugo krikšto ir vainikavi
mo (1951, 1953), Mergelės Ma-
^“..Si954!,^ “et?± T".d“ «“tom-

tų buvęs ne tuščių žodžių pro

smulkesniais priminimais ši
tuos jubilėjus nuoširdžiai rėmė, 
pritardamas vienam antram 
siūlymui atlikti žymų nenyks
tantį paminklą, kaip to reikėjo 
pagal lietuvišką tradiciją. Bet 
kas iš tų jubilėjų liko ? Ar daug 
atsirado lietuvių organizacijų, 
parapijų ir paskirų asmenų, ku
rie tuos jubilėjus išgirdo? Be
veik viskas atsimušė į gumines 
sielas, išskyrus vieną antrą iš
imtį (Mindaugo sukakčiai pa
veikslai ir šv. mišių kompozi
cija ir Mergelei Marijai Mar
ąuette parko bažnyčia). Per 
tuos jubilėjus buvo daug skam
bių žodžių, bet labai mažai dar
bų ir paminklų. Tuo tarpu Lie
tuvoj šventųjų metų jubilėjui 
net neturtingiausia parapija 
pastatydavo kryžių.

Ar 1950 metų Šventieji metai 
nebuvo verti šitos tradicijos? 
Ar Mergelės Marijos metų pro
ga nereikėjo paskelbti konkur
so lietuviams dailininkams? Ar

testas prieš mūsų krikščioniš
kos lietuviškos kultūros naikin
tojus Lietuvoj. Mūsų tremti
niai Sibire šitaip protestuoja 
ir ant savo mirusiųjų kapų ten 
stato lietuviškus kryžius, kaip 
tai liudija fotografijos. Ar ši
taip pasielgti negali lietuviškos 
organizacijos ir lietuviai namų 
savininkai? Man atrodo, kad 
kiekvienas šitų savininkų turi 
artimesnių ar tolimesnių gimi
nių, be laiko mirusių ar nukąn- 
kintų Sovietijoj. Ar jie never
ti kryžiaus pagal mūsų tėvų ir 
senelių tradiciją prie savo na
mų ar kitur? Ar mūsų dailieji 
kryžiai ir koplytėlės ne daugiau 
bylotų svetimiesiems apie mū
sų tautos tragediją negu susi
rinkimai gausūs žodžiais? Ko
dėl šv. Kazimiero kapinėse ir 
kitur ant kiekvieno lietuvio ka
po negalėtų iškilti koplytėlė ar 
kryžius? Ar tai nebūtų pa
minklai brangūs mums ir įdo
mūs svetimiesiems? Juk reikia 
atsiminti, kad kitos tautos to-

galvoj, kad neužilgo jūsų mies
te įvyks lietuvių kultūros kon
gresas su dainų švente. Tikiu, 
kad į šį svarbų sąskrydį suva
žiuos nemaža žmonių, kurių 
sielos dar nėra apkerpėjusios 
pinigais ir patogumais. Jei pa- 
skelbtumėt šį mano laišką, gal 
kongreso dalyviuose ta proga 
kiltų kokia nauja vaisinga min
tis. Gal jų sumanymai paža
dintų lietuviškų sielų, kurios 
patogiai snaudžia minkštose sa
manose. Man norėtųsi, kad 
kongreso dalyviai ką nors nu
tartų dėl Lietuvos krikščioniškų 
paminklų naikinimo, ypač dėl 
Vilniaus katedros — vienos di
džiųjų Lietuvog šventovių ir 
meno paminklo išniekinimo ir 
naikinimo. Jūs, manau, žinote, 
kad Vilniaus katedroj komu-

tymus, kad ta šventovė tiktų ne • Vargdienių, Victor Hugo 
va meno galerijai. Man ypač no-, neužmirštamo veikalo trečias 
rėtųsi, kad bent vienas antras tomas išėjo iš spaudos. Šią an- 
kultūros kongreso nutarimas trąją laidą parūpino Nemuno 
taptų patvariu darbu. To ne- leidykla, vadovaujama A. šid- 
bus, kol nuo sielų nebus pra-į lausko-Vilainio. Vertimas 
dėtos rauti samanos ir krapš-jPrano Povilaičio. Knyga turi 
tyti begarsė guma ar slydūs 314 pusi.
taukai. j • Dr. Alg. Margerio Ameri-

Jei rasit, kad šis laiškas kos lietuvių vartojamų sveti- 
bent šiek tiek galėtų vienam mybių žodynas yra jau spaudo- 
antram sudrumsti sielos egois- je. Numatoma, kad išeis rude- 
tinę stagnaciją, paskelbkit šį nį. Įžangoje dedama platoka ap- 
mano laišką vietoj straipsnio, žvalga lietuvių spaudos darbi

au pagarba ninku Amerikoje.
Jūsų J. Grinius • Salomėjos Cerienės kūri- 

Muenchen, niai — “Dainos Lietuvai” išė-
1956 m. birželio 19 d. I jo iš spaudos. Išleido žurnalas

Muzikos Žinios. Leidiny yra še
šios dainos solo su fortepionu.

• Dr. V. Sruogienės parašy
toji Lietuvos istorija jau baigta

KRONIKA
• Prof. Vladas Jakubėnas

tuojau po Dainų šventės auto-j spausdinti ir atiduota į rišyklą, 
mobiliu su žmona išvyksta ap- Numatoma, kad knygynuose
lankyti savo draugų į New 
Yorką ir Washingtoną; iš ten

bus jau liepos mėnesį.
• K Kriaučiūno atsiminimų

nistai dabar atlikinėja persta- bus apie mėnesį laiko.
vyks į Floridą. Kelionėje iš- knyga jau spaudoje. Išspaudos

išeis šią vasarą.

“ČIA NUOMONIŲ SKIRTUMO NĖR!

Viso* partijos sutinku— 
District Savlngs yra ge
riausia vieta taupyti.

. it ,utit

kius pigios gamybos paveikslus kelias foto nuotraukas. Iš jų jų geriausi paveikslai ir statu-

I

via aa«.

,ei je.
ce1

, rstckt

Kiekviena Sąskaita Apdrausta!

PIST&KT SAVINCS
JOSEPM M. MOZERIS* SecreUry%/ s

and LOAN ASSOCIATION

3430 SOUTH HAISTED SI 
CUfftid* 4-0104

t, -

NAUJOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA IR PIKNIKAS
I

MARIANAPOLYJE

THOMPSON, CONN. i• <

• Šiais metais sueina lygiai 25 metai kai a. a. vysk. P. Bū
dys pašventino Mariana/polį.

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

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

• Worcesterio Lietuvių Drum ir Bugle Corps.

• Bob Zinkus Orkestras—Šokiai.
• įėjimas į pikniką — 25c. FREE PARKING..

Laimingus laukia $250 grynais pinigais.

ttlll
LIEPOS 4 D. VISI Į MARIANAPOLĮ!

Tėvai Marijonai ir Marianapolio Kolegijos Rėmėjai kvie
čia visus lietuvius ir savo geradarius dalyvauti Siame paren-

i »

gimė. Atvykite ir susitikite su savo pažįstamais ir draugais iš 
kitų kolonijų. Pasigrožėkite Marianapolio gamta.
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Reprezentacine meno paroda
JUOZAS PAUTIENIUS, Cicero, III.

Atidaryta Vlado Vaitiekūno 
paroda, vykstanti Kultūros 
kongreso ženkle. Tai pirmuti
nė naujai susikūrusios Ameri
kos Lietuvių Dailininkų sąjun
gos nario paroda, įdomi mums 
ir tuo, kad dailininkas Vladas 
Vaitiekūnas su savo kūrybos 
kraičiu pirmukart ateina į šį 
didįjį lietuvių centrą.

Raudonasis bolševizmas mūsų 
dailininkus, esančius tremtyje, 
jau nurašė iš gyvųjų tarpo, nes 
nei vienu žodžiu neužsimena 
apie tai, kad tremtyje, laisva
me pasaulyje, lietuvis kūrėjas 
dar tebėra gyvas, dar savo dar
bais ir meniniais laimėjimais 
garsina pavergtos tėvynės var- f 
dą. Tačiau nuožmusis okupan
tas nepajėgė išplėšti iš mūsų 
brangiausio turto, atsigabentų 
iš tėvynės kultūrinių lobių, ku
riuos mes dabar galime skelbti 
pasauliui, kad maža rami lietu
vių tauta tiek savo daina, tiek 
plastiniu ar kitokiu menu yra 
verta nepriklausomybės, kaip ir 
kitos Europos tautos.

Ši dailininko Vlado Vaitie
kūno kūrinių paroda šiemet lai
svame pasaulyje ar nebus tiktai 
dešimtoji. Vien čia Chicagoje 
jau ketvirtoji, o pridėjus New 
Yorke, Kanadoje ir kitur įvyku
sias parodas — jų susidaro apie 
10. Toksai didelis kiekis lietu
vių meno parodų bei pavienių 
dailininkų darbų puošią ben
dras amerikiečių parodas, yra 
tas didysis protestas prieš ne
tiesą protestas prieš vergiją 
rodąs, kad išblaškytieji po vi
są pasauli lietuviai turi teisės 
reikalauti to, kas jiems atimta 
— nepriklausomybės. Kad mes 
esame verti tos laisvės, rodo 
mūsų kultūriniai laimėjimai.

Tiktai meskime žvilgsnį į 
Prancūziją, į tą amžinąjį meno 
centrą, kur dabar taip pasek
mingai Lietuvos vardą garsina 
Vytautas Kasiulis, jo kūriniais 
jau puošiasi daugelis Amerikos 
ir Europos muzėjų; ten pat 
Prahcūzijoje Kasiulį dapildo 
skulptorius Mončys. Australi
joje turime arti 10 lietuvių 
dailininkų, kurių ne vieną žino 
ir vietos įžymieji dailininkai. O 
kur dar Jonas Rimša Pietų 
Amerikoje, Valius Kanadoje. 
Tokie meno tūzai kaip 
Jonynas, Petravičius, Gal 
dikas, Kiaulėnas, Viesulas ir 
kiti iškilę į tarptautinę meno 
sceną sudaro nediskutuotiną ir 
neginčytiną lietuvių meno elitą,

ir jei dar prie jų pridėsime ir 
Lietuvoje gimusius SoUtine, 
Lipšicą, Arbitblatą ir kt., tai 
tikrai turėsime su kuo pasiro
dyti net ir įžymiausiuose meno 
centruose ir meno murėjuose. 
Tokia reprezentacinė lietuvių ir 
Lietuvoje gimusių dailininkų 
kūrinių paroda tikrai būtų mū
sų meno triumfas ir su tokia 
paroda daug išgarsintume Lie
tuvos vardą.

Kultūros fondas ir dabar 
vykstąs Kultūros kongresas tu
rės progos padiskutuoti ir su
rasti būdų ir lėšų tokią repre
zentacinę parodą pravesti gyve
nimam

Kalbant apie tokią ar kito
kią reprezentacinę parodą iš
kyla gyvas reikalas jau dabar 
susirūpinti likimu mūsų įta
kingiausiųjų ir įžymiausiųjų 
dailininkų kūrinių, kurių da
bar dalis ar pradeda keliauti į 
Graikiją ar kitur, ar pagaliau 
pereina į privatines rankas ar 
vietos muzėjus ar galerijas.

Susidarius sąlygoms grįžti į 
Lietuvą kad tik nevyktume a- 
pytuštėmis rankomis, nes mūsų 
kūrėjų geriausi darbai bus likę 
užsienyje, kaip dabar Rimšos 
P. Amerikoje, kitų — Kanado
je, Belgijoje ar Vokietijoje. 
Taigi dabar pats metas jau su
sirūpinti, kad Kultūros fondas

V. Vaitiekūnas Violončelistas

ar kita kuri įstaiga kasmet 
bent po vieną kitą geriausią to 
ar kito dailininko darbą įsigytų 
ir jį laikytų, kol ateis grįžimo 
valanda. Reikia pasakyti, kad 
lenkai, čekai ir kitos pavergtos1 
tautos jau prieš kelerius metus 
tai įgyvendino ir dabar jau tu
ri puikias meno kolekcijas. Jei 
neklystu, kažką panašaus jaul 
turi ir latviai, netoli New Yorkol 
sutelkę savo dailininkų geriau-1 
sius darbus.
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SOPHIE BARCIK 
RADIO PROGRAMA

Ii, VVUES stotie. — Baiga 1490 
NUO PIKMAO. IKI PENKTAD 

2:46 1M 9:3U vai. ryte 
8E8TAD. «:»0 Iki 9:SU lyte 

FIRMADIENN1O vak. nuo 7—8 v 
4E&AB. —»:3O v. r. U «toti<«

’.VOPA — 1490 kU.
Jhlckgo 29, .11. HEmlock 4-2411

7111 So ROCKWELI WT

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas spėriai hm didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
draudo. Pigus U sąžiningus 
pat ar na vtmas.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago •,

Illinois, tel. VI 7-2972

»» f * I
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PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. 18 artimų ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITtJANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
ihliiiiilllIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiii,,,,*

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
Marjos Augšt. Mokyklos Lietuvaičių choras dalyvaus Dainų šventėje; vadovaujamas sės. Bernardos.

Reikia tikėtis, kad dabar 
veiksniai, kurie rikiuoja mūsų 
kultūrinius laimėjimus, ras bū
dus, kaip panaudoti plastinį me-. 
ną lietuvybės išlaikymo reika
lui.

Mes turime greta didžių rašy
tojų ir poetų: Donelaičio, Mai
ronio, Putino ir Krėvės visą eilę 
vidutinių tos srities atstovų. Jie 
vienas kitą papildo, jie sudaro 
vieną nedalomą mūsų rašto žo
džio atstovų šeimą. Panašiai 
yra plastiniame mene. Mes tu-i 
rime greta seniausios dailininkų 
kartos stipriai besireiškiančią' 
vidutin'ąją kartą, o greta jos 
jau iškylančią į meno horizon
tus naująją menininkų kartą. 
Lietuviu visuomenė tikrai ir 
nuoširdžiai džiaugiasi kiekvieno 
lietuvio dailininko laimėjimais 
— ar jie būtų pasiekti seniau
sios, ar jauniausios kartos at
stovo. Visuomenė nori matyti 
mūsų dailininkus kuriančius, 
darančius pažangą ir padėju
sius į šoną senas sąskaitas ar 
kokius ginčus.

Todėl nenuostabu, kad iš vi
suomenės atstovų dažnai tenka 
išgirsti, jog visi dailininkai jai 
yra mieli, nes kiekvienas iš jų 
atsivežė tam tikrą dalį mūsų 
krašto lobių ir dabar tais kultū
riniais lobiais jie privalo dalin
tis su lietuviškąja visuomene. 
Iš to jau nesunku pasidaryti iš
vadą, kad tai visuomenei yra 
mieli ir Varnas, ir Valeška, ir 
Žoromskis, ir Vaitiekūnas, ir 
Valius ir Rimša, ir Petravi
čius ir Rūkštelė — visa neišvar

dintųjų eilė menininkų, kurian
čių mūsų visų garbei ir labui.

Nesmerkime tų dailininkų, ku
rie dabar, pasikeitus gyvenimo 
sąlygoms, padčjb teptuką į šalį, 
tačiau atėjus progai, kaip tasai 
sūnus klajūnas, gal vėl sugrįš 
į tėvo pastogę.

Be abejo, didelė pagarba da
bar priklauso tiems kūrėjams, 
kurie, nuvogdami nuo savo 
poilsio laiką, kūrė ir dirbo, kad 
parodytų, jog esame dar nemi
rusi tauta.

KRONIKA
• Informacijas apie Lietuvą 

spausdina ir Vokietijoje leidžia
mas laikraštis “Kazačii Viest- 
nik”, parodydamas palankumą 
Lietuvos išlaisvinimui.

• Almaus galerijoje Great 
Neck, New Yorke, iki liepos 
mėn. 7 d. vyksta Ted Tessler 
fotografijų paroda.

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVIHGS & LOAH ASSM.
6234 S. Western Avė. Chicago 36, III.

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams
SS:1

■ A ' -- ■■
m V0iiįLiMiiNM9*
ANO SAV£ WITH “

MB W.

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

jpyĮojams. £tai jos: (
L atįdąrys naują sąskaitą arba padės į senąją $50.00 ar
7t<lau"i|n^ tai tiaus dovanų bendrovės taktą su termometru

•f j Įt alpa «y>ųikią;pinjęihę? i 1 ' ,
jiAdPs $150.00 ar daugiau, .taf gan? .stiprų ir parankų

.ĮjJastikCnf arba ti&llotiinį sliopping bag (krepšį (arkiniams). 
„ 3. Iytiš pritins $50(1.60 ar (laukiau, tai gaus .saugią dėžę doku- 
\ « 44<TU*rtis -laikyti arba perlų karotina. į

GRANE SAVINGS
. MTO LOAN ASŠOCIATION

.2555 West 47th Street Ufayette 3-1083
a; V ‘ e • " f ' ' 4

B. R. Pietkieu'icz, preg.;; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas
( • kokaine aukštus dividendus. Rbšiuojainc čekh/K Pardupdamfl
jlr išperkame valstybės b*nus» Taupytojains p^tarnavlmAl veltui. 
į.ATll»AKVK4 I<I'. fcASKAIT^ AlAMHEN. APDIlAt STA.IKI *16,000 

ITARUO VALaNiJoS: pirmad. Ir ketv. nuo 9 iki rf vai. vak.;1 
antradiąnf ir penk(a<llenj ųuo 9 Iki 6; trečiadieni uždaryta,A J* f

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiagą

P LU M B I N G
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
laukite dabar. Kalbame lietuviška'

Tel. REpublic 7-0844 
WAIbrooh 5-8451

llllllilllllllllllllllllllllllllllfllllllllliiiiiiiii

Z. ir ST. JURKŪNŲ 
Moteriškų rūbų krautuvė 

(Marąuette Park Purriers)
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 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiii

CRAHE SAVIHGS G LOAH ASSH.
2555 W. 47th St.________________ Chicago 32, M.

0IS7RICT SAVIHGS t LOAH ASSH.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, 01

ST. ANTHOHT SAVIHGS & LOAH ASSN,
1447 S. 49th Cl„ Cicero 50. III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVIHGS * LOAH ASSH.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, OI.

JONAS GRADINSKASCARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.

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

Aptarnavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė alidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

TELEVIZIJOS
ir Radlo Aparatų Taisymas
Sąžiningas ir garantnotaa darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

BrFUĘjn jorp jbsst=3_s
AR VERTA?

$2.00 ) metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 uį 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS
302 S. Pearl St?., Denvcr, Colorado

rsi sa ciis

P.&J.JOKUBKA
"V DEIMANTAI IR I .Al KUODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 8o. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 8-8617

NUO UzSZSENĖJUSlŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
aegall ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ilgos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
Larppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
ižiūstančtos, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir |8 60.
Pirkite valstlnėseChl 
nagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Ml- 
ehtgan arba rašykl- 
»• Ir atsiųskit* Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 84, UL

■i* la—rj iiįĘ<

Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis

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

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

%

I
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-471? 
AUGUST SALDUKAS Prezidente*

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2648 W. 69th St. REpublic 7-1941

™wWstas bbeb
IŠ TOLI IR ARTI

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

Universal Savings and Ixian Association 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 asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

/Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

NAUJI DIDELI TU O KAI- NAUJAUSI NMU5TTKI0 (PAHKJAI 
ILOU METU PATIKIMAS-P/6US IPSĄtlNIN6AS AATAPNAWMA$

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIbmok 5-9309

M. t, o šeštaji^nial* n*o valandos iki vidudienio.

»• 9

UNIVERSAL SAVINGS
. AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVO)

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS IR FKIJX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Kctvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

—Z



Šeštadienis, birželio 30, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvių Prekybos Namai
t

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS -
BE BROKŲ

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ ,

KOMPANIJŲ

TRYS GYDYTOJAI-KANKINIAI;
J. RIMAŠAUSKAS, Chicago, III.

Žaizdas, kurios paliko ir te- Karo Sanitarijos draugijai, Ko- 
bepalieka Eetuvių tautos gyve- vai Su Vėžiu draugijai, Klaipė-
nime paskutiniųjų sukrėtimų dos Krašto Lietuvių Gydytojų
metais, negreitai bus užgydo- draugijai ir ypatingai aktyviai

reiškėsi Gydytojų Korp. “Fra- 
ternitas L:thuanica”.

Dr. J. Žemgulys dirbo ir 
spaudoje. Kelios dešimtys rim
tų medicinos srities straipsnių 
talpinama: Medicinoje, Mūsų 
Žinyne, Mūsų Rytojuje, Trimi
te ir kitur. Veik baigė ruošti 
disertaciją “Blauzdos matai są- 
syjyje su įvairiais bendriniais 
susirgimais”. Už nuopelnus tė
vynei dr. J. Ž. buvo apdovano
tas Gedimino ordenu, Šaulių 
žvaigžde ir Nepriklausomybės 
medaliu.

Dr. St. Mačiulis

f

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $15O-00-; 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................ $15 .00

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik .... $1 49-00

'A ☆

Virtuves stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39.00—$99.00

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų .................................................$59*00
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik...........................................$175-00
Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt. $90'1 4-9
Knygoms spintos stiklo durim tik............................................................. $29-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai................. ........................$0 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.

mos. Jos ilgai, o ypač mūsų 
kartoje, pasiliks nuolatos skau
džiomis. Vienodai jos bus 
skaudžios visai tautai ir pa
skiriems individams, kuriuos 
raudonoja teroro ranka bus 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
pal'etusi.

Tiktai 1940—41 metų sovie
tinės okupacijos laikotarpyje 
Lietuvoje buvo nužudyta 'per
l, 200 aukų, kurias sudarė ka
lėjimų kaliniai ir civiliai gy
ventojai. Maža'siais Katynais 
kaip: Rainiai, Panevėžys, Pet
rašiūnai, Rokiškis, Pravieniš
kės, Zarasai ir kit. pasipuošė 
visa Lietuva. Tenoro ranka ne
darė jokios atrankos: ji naiki
no kiekvieną po žudiko ranka 
pasitaikiusi], kuriam galima 
primesti tik vienas kaltinimas 
— lietuviškumas. Tai aiškiai 
mums parodo komunistų įvyk
dytos žudynės Panevėžio aps
krities ligoninės gydytojų dr.
Juozo Žemgulio, dr. Stasio Ma
čiulio ir dr. Antano Gudonio.

Šiuo kartu norėčiau nors 
trflmpai apsistoti prie Panevė
žyje nužudytųjų gydytojų ir 
pateikti nors ir glaustas jų 
biografijas.

Dr. Juozas žemgulys

Gimė 1890 m. gruodžio m.
17 d. Rusenu km., Veviržėnų 
vi., Kretingos apskrityje. Bai
gęs pr. mokyklą mokėsi Palan
gos progimnazijoje ir Liepojos 
gimnazijoje, kurią baigė 1910
m. Medicinos mokslus studijuo
ja Petrogrado KafQr "Medicinos 
akademijoje ir Tartų universi
tete. 1914 m., tik spėjęs iš
klausyti reikiamą kursą, J.
Žemgulys mobilizuotas į ka
riuomenę. Dirbo kaip karo gy
dytojas vienoje lauko ligoni
nėje Varšuvoje. 19^7* m. J. Ž. 
buvo sužeistas ir gydėsi Char-
x° « r TFS 5bF£i
siteto Medicinos fakultetą ir ^vo^vedlmoje Hospitalinėje} Gudonis paskirtas j Panevė- 
gretai .Siautė vaistinius gy- Rlinikoje Petrapi.>o apskr ligoninę gydytoju, o
dytojo egzaminus. |yje m Petrapilyje. aiau.| nuo_tų pačių metų liepos m. 1

Į Lietuvą dr. J. Z. sugrįžta
1918 m. ir tuojau paskirtas Jur
barko ligoninės vedėju, o nuo
1919 m. Kauno m. ligoninės 
chirurgijos skyriaus vedėju.
Čia dirbo ištisus ketverius me
tus, įgydamas naujų žinių ir 
gražią praktiką. Ypač jo buvo 
domimasi rentgenu. Dirbda
mas Kaune kunį laiką buvo ir 
Valst. Kauno ligoninės rentge
no skyriaus vedėju. 1923 m. dr.
J. Žemguliui perėjus dirbti į 
Karo ligoninę, jis buvo koman
diruotas pagilinti medicinos stu
dijas į užsienį: Berlynan, Pary
žiun, Drezdenan ir Freibur- 
gan. 1935 m. dr. J. Ž. iš ka
riuomenės, pulk. leitenanto laip
sniu, išėjo atsargon ir buvo 
paskirtas Raudono Kryžiaus li
goninėn, Klaipėdoje, Chirurgi
nio skyriaus vedėju, kur darba
vosi iki 1939 m. Tais pačiais 
metais jis vėl grįžo į karinę tar
nybą ir pulkininko laipsniu Ka
ro ligoninėje dirbo kaip Chirur
gijos skyriaus konsultantas.

Bolševikams okupavus Lie
tuvą dr. J. Žemgulys, jo paties 
prašymu, pasitraukė iš tarny
bos Karo ligoninėje ir tolimes
nei darbuotei išvyko Panevė
žin, kur ■ apskrities ligoninėje 
ėjo direktoriaus ir Chirurginio 
skyriaus vedėjo pareigas.

Nesvetima dr. J. Z. buvo ir 
visuomeninė veikla. Jis 1919 
m. aktyviai dalyvavo Kaune 
Medicinos • draugijos įsteigime, 
nuo 1920 m. gegužės iki 1922 
m. liepos m. redagavo Medici
nos žurnalą, 1020 m. planavo 
kurti “Fondą medicinas raš- 

i tams leisti”, 1920 m. aktyviai 
į dalyvavo Augštųjų kursų Kau
ne steigime, o 1922 m. tuose 
pačiuose kursuose, Medicinos 
skyriuje, dėstė chirurgiją. Be 
to, kurį laiką pirmininkavo L.
Chirurgų draugijai, priklausė

d. patvirtintas chirurgijos sky
riaus. asistentu. s

Jaunas gydytojas dr. A. Gu
donis dėl savo malonaus būdo, 
nuoširdumo ir ypatingai taikin
go elgesio ne tik su ligoniais, 
bet ir su ligoninės personalu, 
visų pamilstamas ir didžiai 
gerbiamas. Ypač atsiduoda sa
vo pareigoms — chirurgo dar
bui. Prasidėjus rusų — vokie
čių karui 1941 m. birželio m. 
22 d. dr. A. Gudonis buvo Kau
ne. Sužinojęs apie karo pradžią, 
jausdamas didelę pareigą būti 
ligoninėje ir ten rūpintis even
tualiais sužeistaisiais, ko grei-

apskrityje ir kartu dirbo visuo-, čiausiai grįžo į Panevėžį ir nu- 
meninį darbą priklausydamas vykęs ligoninę be jokio poilsio 
Žemės Ūkio draugijai, buvo net1 °Peravo sužeistuosius civilius ir 
išrinktas Smilgių vi. Tarybos, ne^ raudonarmiečius. Nesveti- 
pirmininku ir t. t. 1925 m. dr. I mas Jam buvo ir visuomen'nis 
S. Mačiulis skiriamas Panevė- darDas: duvo aarj'vus Studen
žio apskr. gydytoju, o 1930 m 
keliamas j Panevėžio apskr. li
goninę vedėju ir chirurginio 
skyriaus vedėju. Bolševikams

tų Medikų draugijos narys, 
Korp. “Gaja” narys, Panevėžio 
Lietuvių Gydytojų draugijos 
valdybos narys, visa širdimi

okupavus Lietuvą dirbo ten pat dirbo ateitininkų organizacijo- 
kaip chirurgas. J

Niekada neužmiršiu tyro 
džiaugsmo ašarų, ištryškusių 
jam, išgirdus Kauno radijo ži

Dr. J. Žemgulys '

Pačiame darbingume ir pil
nai savo profesijai — chirurgo 
darbui pasiruošusio dr. J. Žem
gulio gyvybės siūlą nutraukė 
bolševikų teroro ranka 1941 m. 
birželio m. 26 d. Panevėžyje. 
Palaidotas Kauno kapinėse.

Dr. Stasys Mačiulis

Dr. S. Mačiulis reiškėsi ir vi
suomeniniame gyvenime: nuo 
1914 metų buvo lietuvių medi
kų Korp. “Fraternitas Lithu- 
ania” narys, paskelbė apie 30 
medicinos klausimais straipsnių 
Medicinoje ir kituose žurna
luose.

1941 m. birželio m. 26 dj dr. 
Stasys Mačiulis bolševikų — 
komunistų nužudytas Panevė
žyje.

Dr. Antanas Gudonis

Gimė 1911 m. rugsėjo m. 5 d. 
Serapiniškių km., Rokiškio vi. 
Trejų metų amžiaus būdamas 
Antanas paliko našlaičiu — mi
rė jo tėvelis. Keletas vaikų 
auginimu ir auklėjimu teko rū
pintis vienai darbščiai ir rū
pestingai motinai. O čia pat ir 
I-masis Pasaulinis karas. A. 
Gudonis pasimokęs privačiai į- 
stojo į Rokiškio gimnaziją, o ją 
baigęs 1932 m. V. D. Universi-

nią birželio 23 vidudienį, — ra-

Dr. A. Gudonis

šo dr. A. Gudonio bendradar
bis dr. V. Žemaitis, prisiminda
mas anas iš bolševikų okupaci
jos išlaisvinimo dienas.

Deja, tas idealiste gydytojo 
džiaugsmas buvo neilgas. 1941

Gimė 1893 m. vasario m. 7 
d. Panemunėlio vi., Rokiškio
apskr. Baigęs pr. mokyklą į įeįe pradėjo studijuoti medici- m. birželio m. 28 d. dr. A. Gu*
s °J°- iQ-ilU1U Tais nariais me 'ną- Universitetą baigė ir ga- donis drauge su ktaig dviem baigė 1914 m. Tais pačiais me- . . / 3x x • • r. * -r tz „ 'vo gydytojo diplomą 1938 metais įstojo l Petrapilio Karo Me- y j F 4
dicinos akademiją, kur mokėsi1

lyje. 1918 m. Petrapilyje, siau
čiant dėmėtosios šiltinės apide-j 
mijai, dr. S. Mačiulis aktingai 
organizavo dezinfekcines briga
das iš studentų ir šiaip jauni-' 
mo.

Dr. Stasys Mačiul's 1921 m. 
išlaikė prie Karo Medicinos 
akademijos Petrapilyje egzami
nus chirurgo specialybei įsigyti i 

ir sekančiais 1922 m. sugrįžo 
Lietuvon. Iki 1923 metų tarna
vo Lietuvos kariuomenėje gydy
toju. Išėjęs atsargon vertėsi 
gydytojo praktika Panevėžio

r?

gydytojais besitraukiančių bol
ševikų — komunistų žiauriausiu 
būdu nužudytas. Dr. A. Gudo
nis paliko jauną žmoną ir tik 
dviejų mėnesių sūnelį, jis buvo 
vedęs 1940 m. tik bolševikams 
veržiant s Lietuvon.

Our 10th Year — Thousands satlsfied customers
100% INSURED - RECEIPTS

FURNISHED
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SAVtNūS

vvithin 5—6 days delivery. 
vvithin 10—12 days.

GIFT PARCELS of Food and Clothiug to Litliuania, Latvia, Esto- 
nia and all parts of the USSR. Medicines sent by air mail (7-8 days)
We also ship your ovvn self packed parcels vvith food, nevv 

and used clothing.
ALL D U T I E S PREPAID

DUTY FREE PARCELS to West and East Germany, Poland, Ilun- 
gary, Yuiroslavia, etc. Low duty parcels to Czechoslovakia. Ask for 
our detailed price lists.

GRAMĘRCY SHIPPING COMPANY
don Ai777 Lexington Avė., New York 21
■4- 30

MUTUAL FEDERAL SAYINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas Ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augšt'us dividendus išmokėjo visada be per

sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia vi.ž'nėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

t'lmrtered 4fc Siipervlse.1 
by Uie L. s. (loveniment

AND LOAN ASS’N
2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, Iii. 

Phone VI 7-7747
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.

Chartered ir Supervised by the United States Govo;nment
Įstaigon VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. j>o pietų. Ketvirtadieniais n iki 9-toa valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma
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SUDRIKO
VASARINIS BALDŲ IŠPARDAVIMAS 

SUTAUPYKITE 30% IKI 70%
Nauji Gyvenamojo Kambario Setai, Miegamojo ir Valgo

mojo Kambario Baldai, Dinettes, Kaurai, Gaziniai Pečiai, 

Skalbiamos Mašinos, Dulkių Valytuvai, Televizijos, Radlos, 

šaldytuvai, HI-FI Komb. Phouografai.

Proga sutaupyti $100 ir daugiau ant Sealy, Simmons, Pull- 

man, Sleeprite Hide-aBeds kiekvieno stiliaus ir spalvos.

$575 PULLMAN 2 gab. Sofa ir Kėdė................ $i

$299 KROEHLER 2 gabalų setas..................... $~| 49
$150 2 GABALŲ Sectional ............................... $ 74

ar* i ‘

$98 STUDIO COUCH ......................... ............... $

$249 GEN. ELECTRIC Autom. Plovykla ........ $1 69
$425 GENERAL ELECTRIC 2 durų šaldytuvas $289
$225 GENERAL ELECTRIC šaldytuvas........ $1 29
$225 ELEKTRINIS PEČIUS ...,................... $109
$325 PHILCO TELEVIZIJA, Console, 21 colio $-| g y 
$299 DUMONT TELEVIZIJA, Console, 21 colio 49
$399 ZENITH TELEVIZIJA, Console, 21 colio $-| gg 
$245 GENERAL ELECTRIC, Console, 21 col. TV $~| 39 
$225 TRAVLER TELEVIZIJA, Console, 21 colio $"| *| 9 
$149 STALO MODELIO TELEVIZIJA, 21 colio 

$125 RCA VICTOR Televizija, nešiojama ....

$195 HI-FI CONSOLE PHONOGRAFAS 
FM r AM RADIO Kombinacija.......................

$59 HI-FI PHONOGRAFAS, Automatinis,
3 greičių ........................... <......................... ..

10,000 PDRCELANO CHINA IMPORTUOTU INDŲ UŽ U

REGIU ARINES KAINOS. 25c. VIENAS IR AUKŠČIAU.

50 GAB. PIETŲ SERVIZO 
SETAS ................. 28. $12

100 GAB. PIETŲ SERVIZO 
SETAS ................. 48. $24

32 GAB. STAINLESS STEEL 
SETM.S ................. 28. $12

100 GAB. STAINLESS STEEL 
SETAS ...'..........\ 48. $24

32 GAB. WM. 
SETAS ...

ROGERS 

...................... 49. $29

Ukrainietis aktorius Hollyvvoode
JUOZAS KARIBUTAS, Ia* Angeles

Kiek žinoma, ukrainiečių ak
torių garsiajame Hollywoode 
labai maža. Nežinia dėl kokių 
priežasčių jiems yra kurkas 
sunkiau ten pakliūti negu, pa-

atsivežusi iš savo tėvynės, ir 
juos rūpestingai saugo iki šių 
dienų.

-r- Tai esate rytų katalikai? 
— Taip. Nors tėvai gyveno

Jack Palance vaidina Atilą filme “Sign of <he Pagan”

į nuotykių eilę: buvau be galo 
didelis sporto mėgėjas. Kaip 
jau anksčiau minėjau, buvome 
didelė šeima ir dėl pragyveni
mo mums reikėjo kovoti. Būda
mas mokyklos suole, kasiau 
anglis kartu su tėvu. Anglių 
kasyklose nebuvo jau taip len
gva, o mano visos vasaros atos
togos tenai prabėgo “bevasaro- 
jant”. Dirbau už 75 centus j 
vai. Mokiausi ir buvo stačiai 
galva pramušta sportui. Buvau 
tvirtas. 13 metų sulaukęs jau 
pradėjau boksuotis, žaidžiau ir 
beisbolą, futbolą. Pasidariau 
profesiorialu. Žinoma, neužmir
šau imti ir vai H iv oa kurso.

Vieną dieną esant ringe su
laužė man nusj net penkius 
kartus. Mano veido struktūrą 
visai pakeitė, štai, likau nepa
našus nei į vieną brolį. Mato
mai pastebėjo keistoką, mano 
veidą Hollyvvoodas, — nusijuo
kė jis, gale dar pridėdamas: 
Nežinai žmogus, kur laimė ta
vęs laukia.

Šiuo metu Palance vaidina 1955 m. paliko prašymą: “Ka-
jau keturioliktame filme. Tarpe 
kitų tenka paminėti šie: Man 
in the Attic, Sing of the Pa
gan, iš paskutinių — Kisg of 
Fire, The Big Knife, I Died a 
Thousand Times ir paskutinis 
— Fragile Fox.

Palance vedė 1949 metais ak
torę Virginia Baker, kurią pir
mąjį kartą pažino Chicagoje, 
filme' “A Streetcar Named 
Desire”. Jų vedybos įvyko ma
žoje rytų katalikų bažnyčioje

da bus laisva Ukraina, sūnau, 
aplankyk mano gimtinę”. Mat, 
jo tėvas labai buvęs išsiilgęs 
savojo krašto ir vis svajojęs jį 
aplankyti.

Pasikalbėjimo metu Palance 
domėjosi Lietuva. Jam buvo 
įteikta angliškai lietuviškos 
spaudos. Kartu buvo nustebin
tas, kad Hollywoode jam tenka 
sutikti korespondentą tokio 
mažo krašto, kaip Lietuva, kai 
tuo tarpu ukrainiečiai savo

New YYorke. Tėvas mirdamas korespondento ten neturi..

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
T6vų Marijonų Kongregacija, a. a. Arklvya- 
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas aave kandidatus. Į kunigus. Tfival Mari
jonai darbuojasi Amerikos . lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltfis po PanelSs Švenčiausios vBllava; 
stokite | TBvų Marijonų Kongregaciją.; raSy- 
klte novlclų vedfijul. Laiške pažymSkite klek 
mokslo balgBte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laišką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus J brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami moką kokj amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga. _ _ .

Paaukokite savo Jšgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei Bven- 
Slausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedOJu: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovĮ ir užbaigtus mokslus.

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

vyzdžiui, vokiečiams, prancū
zams, ar švedams. Iš anksčiau 
buvo kalbama, kad Jack Pa-

vargingai, nes šeima buvome iš 
šešių vaikų, bet tikėjimą įskie
pyti turėjo laiko. Tad ir visi

lance yra lietuvis. Mat ameri- šeši vaikai nenuklydom šunke-

52 GAB. COMMUNITY
SETAS ................. 84.

52 GAB. ROGERS 1847
SETAS ................. 72.

$54

$48

Lengviausi išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 SOUTH HALSTED ST.

T ei. CAlumet 5-7237 
Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 

iki 9:30. Atdara sekmadieniais 10-5.
Bndrikn Radio Valanda iš WHFC, 1450 kil., ketvirtadieniai" 

nuo G iki 7 valandos vakare.

kiečiai maišo lietuvius su ukrai
niečiais. Tag Jack staigiai iš
garsėjo kada jam teko suvai
dinti labai dėkingą vaidmenį — 
hunų Atilą. Žiaurusis Atila (Pa
lance) — pasigėrėtinas.

Šiuo metu Unietd Artist stu
dija ką tik baigė sukti vieną 
filmą — Fragile Fox — kur 
Palance turi pagrindinį vaid
menį. Šiame filme ypatingai 
daug vokiečių aktorių, nes jis 
daugiausiai sukasi'‘'apie pasku- 
tinjį karą su vokiečiais. Vos 
įkėlus koją į studiją! matosi, 
uniformuoti vokiečiai, pavaiz-j 
duoti kaip jie išvargę bėgo. Vie- j 
ni iš jų barzdomis apšepę, kiti, 
be diržų, o vyriausias aktorius 
— Palance — daugiau panašus 
į baidyklę.

Tas taip žiauriai atrodąs vy
ras — nustebina: švelnus, ma
lonus ir labai jautrus. Paklaus
tas apie tautybę Palance aiški
na:

— Esu ukrainietis. Mano a- 
budu tėvai atvyko iš ten. Ukrai
nos nesu matęs. Gaila, ką pa
darysi, kad šiandien jau taip 
yra, — neaiškiai nubaigė jis.

— Kalbate ukrainietiškai ?
— Tik keletą žodžių iš moti

nos išmoktų... šiaip ne. Mat ap
linka... Tačiau tėvai mug augi
no grynai ukrainietiškoje dva
sioje.

Vis prisimenu, kad net šven
tuosius paveikslus motina buvo

liais.
— Įdomu, kaip pakliuvote 

Hollyvvoodą ?

CAMP DUNCAN
For Boys 9 to 16 years of age

Located in Lake County,
50 miles northwest of Chicago 

on Route 12
Season Jane 25th 
to Augint SOth 

Six 11 Dar Periodą
Bato. per
period

plūs 75c for Insurance.
For Camp Folder ca.Il or write 

JAMES MAHON, Director

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

Chicago 7, Illinois 
HAymarket 1-7800

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

•402 8. Fairfleld Avė., Chicago 26 
Tel. HEmlock 4-8037 

VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI 
duoda pamokau Prieš karą baigė"
Čikagos universitetą.

1 dol. 2š et. vai. — privačios.
(l-člaa augštaš, durys po kairei, art 
81-člos gatvla Ir Callfotnla Are.)

i Lankęs dramą tik dėl toj 
kad norėjęs turėti išsilavinimą, 
kaip ir jo draugai, su kuriais 
mokyklos suole buvęs. Baigda
mas mokyklą, galvojęs pasida
ryti rašytoju — žurnalistu, bet 
pirma pasidaręs leitenantu. Vie
name subuvime jis susipažinęs 
su Marlon Brando, kuris pri
kalbėjęs jį susidomėti daugiau 
vaidybos šaka. M. Brando jam 
il^pirmuosius sunkumus padė
jęs nugalėti: supažindinęs su 
režisoriumi Kazan, kuris pasi
rinkęs jį pirmajam filmui “Pi- 
nic in the Streets”, kurį šukė 
20-th Century-Fox studija. Su 
ta studija jis pasirasęs pirmąjį

Per didelių nelaimių ir kontraktą.

STEIN TEXTILE CO.
1306 South Union Avė. ’

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE yaąįte 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-»

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 ............................................................. 98c.

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 didelj pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, irt. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 
viej.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas | rytus nuo Halsted St., V/2 bloko | pietus nuo 

Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 

Tei. MOnroe 6-8152.

GEORGE’S WATER SKI RESORT
• Sceniškas Bamboo Baras • Irkliniai laiveliai
• Skl pamokos • Piknikams stalai • Plaukimas
• SmSlčtas pliažas • Motorlaiviais pasivažinė
jimas. Suaugusiems $1.00 — Vaikams — $1.50

37 W. GRANT .AVĖ FOX LAKE, ILL.
Kaip nuvažiuoti: Važiuokite U.8. route 12 J piet
vakarius Iki Fox lAke miestelio šviesos, tada 
pasukite 1 kairę du blokus. Apie 60 mylių nuo 
Chlcagos "loop”.

O

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
I6Ū8 W. 47th St., Tel. LA 3-967U

//■
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

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

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI 8č COMPANY
4035 Se. Ricbmond St. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

OOGOOOOOOOOOOCOūOOOOOOOOOOOOOOOOpOOOOOOOOOOOpOOOOOOOO

K. GAS1ŪNAS m“kc»v
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš {vairių 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

doooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

6715

f
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDINO COMPANT
AMERICAN INDEMNITY COMPANT

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 

FIREMAN'S INDEMNITT COMPANT 
IND1ISTRIAL INSURANCE COMPANT 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANT 
RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY 

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undertrriters”

O'MALLEY and Mt KAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

DRUG EXPORTERS
INTERNATIONAL MEDICAL 
MAIL ORDER SPECIALISTS 
MEDICAL PARCEL8 TO ALL 
COUNTR1ESOF THE WORLD 

★
ILLUSTRATED CATALOGUE 

ON REQUESTi51 BROMPTON ROAD.
LONDON • S.W. 3 HMM

SKUBIAUSIAS PRISTATYMAS - ORO PASTŲ
MES GALIME JŪSŲ SIUNTINIUS PASIŲSTI ORO PASTŲ.

ana
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EMOCIJOS IR SVEIKATA
Medicina ir krikščionybės dorovės dėsniai 

Dr. JUOZAS PKVNSKJS

Jau arti pusantrų metų 
kai dr. J. A. Schindler knyga 
“How to Live 365 Days a Year” 
yra labiausiai perkamų knygų 
sąraše. Veikalas turi 248 pusla
pius, išleido Prentice—Hali, 
Ine, Englevvood Cliffs, N. J., 
kaina $4.95. Veikalas susilau
kęs 11 laidų. Jo autorius — 
dr. J. Schindler yra Medicinos 
departamento pirmininkas Mon- 
roe klinikoje, Monroe, Wisc. 
Šiame veikale autorius daugiau
siai koncentruojasi apie vidaus 
įtempimų padarinius žmogaus 
sveikatai ir laimei. Dr. Schin
dler pabrėžia, jog eiliniai žmo
nės nei nenujaučia, kad emoci
niai įtempimai būna priežasti
mi fizinių sutrikimų. Jis net 
būtų linkęs manyti, kad dau
giau, kaip 50% visų ligų, su ku
riomis gydytojui tenka turėti 
reikalo, yra atneštos emocinių 
įtempimų. Paremdamas savo 
tvirtinimus faktais, autorius 
primena, kad Ochsnerio klini
koje New Orleans prieš keletą 
metų buvo paskelbta, kad ten 
pakartotinai priimtų pacientų 
dėl virškinimo ligų (gastro-in- 
testinal) 74 % buvę dėl emoci
nių įtempimų; Yale universite
to klinika 1951 m. padavė 
76%.

Gausių šeimų motinos 
— Mano gyvenamoje krašto 

dalyje mažiausiai emocinės kil
mės ligomis serga farmerių 
žmonos su devyniais ar dešim
čia vaikų, kurios šalia savo na
mų ruošos dar padeda ūkyje. 
Jų mintys perdaug užimtos dar
bu, kad jos galėtų vidaus į- 
tempimus pergyventi, ir jos yra 
perdaug užimtos darbu, kad jos 
galėtų perdaug mąstyti apie sa
ve, — rašo dr. Schindler.

Emocijomis pagal W. James 
apibrėžimą vadinamas minties, 
proto stovis, kuris pasireiškia 
jaučiamais pasikeitimais kūne. 
Pasikeitimai įvyksta musku
luose, kraujo induose, endokri
ninėje liaukoje. Pvz. dėl smar

Įtaka į liaukų veikimą neigiamų emocijų pasireiškimus IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllilliiHHiiiniu

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street 
Chicago 9, m.

Telef: LAfayette S-308ft 
i lamina Juostas, takelius, Juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų
progy dovanoms.

Chlcagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DĄR2AS
WILLQW WEST INN AND

PICNIO GROYE
83rd and Wiilow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

DAINŲ ŠVENTES SPAUDOS IR PROPAGANDOS KOMISIJĄ

»•

Iš kairės į dešinę sėdi; kun. dr. Juonas Prunskis, Vladas Būtonas, No
ra Gugienė, Albinas Valentinas. Stovi dr. Jonas Paplėna* ir Edvardas 
šulaitįs. Nuotraukoje tilksta Piano Alšėno, Stasio Pųugpįp, Vytauto 
Kastyčio, Vaclovo Kleiisos, Jono Ianmo, Vytauto Meškauako, Stasio 
Pieža, Mik Vaidilos, Prano Zaraiikps.

muskulų dėl emocinių priežas
čių. Ypač emocijų veikimo įta
ka jaučiama virškinime: būdami 

kaus pykčio paraudonuoja vei-1 geroje nuotaikoje, mes valgo-
do oda, padidėja akies lėliukės,'me &era^> ° pergyvendami vi- 
susispaudžia lūpos, susigniaužia daus įtempimą mes net į bur-
kumščiai, ima drebėti rankos, 
net ir balsas. Tai išoriniai pa
sireiškimai. Dar didesni pasi
keitimai vyksta žmogaus vidu
je. Pvz. dėl supykinto žmogaus 
kraujas greičiau sukreka; gal 
tai naudinga gamtos priemonė, 
nes supykimas dažnai veda prie 
muštynių, kraujo praliejimo, o

ną nieko imti nenorime 
Kartą buvo operuojamas jau

nuolis. Buvo atidaryti jo vi
duriai naudojant tik vietinę a- 
nesteziją, taigi ligonis turėjo 
pilną sąmonę. Atidaryti vidu
riai atrodė normaliai. Sužinojęs, 
kad už operacinio kambario du
rų laukia policininkas, gydyto-

Nuo emocinių įtempimų dar
lelel. ttEpubiie 7-Očwo 

ADOMAS VAITKEVIČIUS
ANgEų IR ALVYO3 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
aiatemo* Įvedimas, perdirbi

mą* U pataisymas 
Greitu, sąžiningas Ir pigus 

patarnavimu

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

<919 So. Paulina St 
PRospect 6-7980

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
PTRKiTE APSAUGOS BONUS.

ir savyje ugdyti ramumą, ryž
tingumą, linksmumą ir kitus 
sveikus jausmus, kurie teigia- 

. . . , ma prasmė veikia ir nervus, ir
Pačl4 Pituitarinę liauką. Au

torius kartoja maldą:

endokrininių 
Viena svar-

daugiau .pareina 
liaukų veikimas, 
bįausių liaukų 
esanti apačioje smegenų, kau 
kolėje, pilnai kaulo apsaugota 
nuo pažeidimų, kas yra ženklu, 
kaip labai ji organizmui svąr- 
bi. Ji tėra stambaus žirnio di
dumo, bet ji ypatingai svarbi 
kaip reguliatorius viso kūno. Ji 
gamina hormonus, kurie įtako
ja kitų liaukų veikimą. Dr. Se- 
lye eksperimentąi parodė, kad 
psichiniai įtempimai, nemalo
nios emocijos gali būti stimulai, 
daugelio hormonų ųenormaliam> 
relžkimuisi organizme. i

Dėl šių tai priežasčių dr. > 
Schindler primena, kad vidaus) 
įtempimai, blogos emocijos ga
li labai neigiamai atsiliepti žmo
gaus sveikatai, ir priešingai — 
sveikos emocijos gali daug pa
dėti. Dėl to daktaras primena

— Viešpatie, Tu sukūrei nuo
stabų pasaulį mūsų džiaugs
mui. Duoki man ryžtingumą, 
atsidavimą Tavo valiai, ramu
mą ir linksmumą, malonumą 
džiaugtis tuo nuostabiu gyve
nimu, kurį Tu davei iš savo1 
dosnaus prielankumo. —

(Nukelta į 8 wl.)

na priežastimi skausmų spran
de,\ viduriuose, pakaušyje, 
kraujo induose, skeleto musku
luose. Dėl emocijų įtempti' reikalą valdyti pykčio ir kitų 
muskulai duoda skausmus pa
našius į skrandžio žaizdos — į 
skausmus, kuriuos daro akme
nys tulžyje, galvos skausmus, ir 
kt.; dėl tos pat priežasties at
siranda neurodermatitis, kuri 
sudaro apie 30% odos ligų.

GUDAUSKŲ
sukrekant Jas paklausė operuojamo, ar jis BEVERLY HILLS GftLINYČIA 
SUKreKam, j , . , , . J Geriausios g«16s d81 vestuvių, banke-kraujui greičiau ________,

greičiau sustoja jo bėgimas. (neturėjo kokių nesusipratimų
Pykčio metu pulsas smarkiai 
padažnėja, prie širdies esančios 
arterijos taipgi gali pakitėti.

Kaikurie žmonės pahiatę 
kraują alpsta. Tai įvyksta ne 
dėl silpnos širdies ar augšto 
kraujo spaudimo, o dėl emocijų 
įtakos: iš baimės susispaudžia 
kraujagyslės smegenyse ir ne
tekus deguonies ateina apalpi
mas.
Emocijos — daugelio skausmų 

šaltiniai
Dr. Schindler tvirtina, kad 

apie 85% skausmų pakaušyje, 
sprande kyla iš susitraukimo

y"-

AUGUMAS GYVENIME 
SUSIDEDA 1$

Ramus, be finansinių rūpesčių, gyvenimas sa-. 
vo mylimųjų tarpe... tai Laimingo šeimyninio gy
venimo vaizdas ... ‘Svarbi to vaizdo dalis yra 
stambi tau {tymo sąskaita; tai vienintelė priežastis 
dėl kurios tūkstančiai šeimų taupo Fairfield Sa- 
vings Bendrovėje. Santaupos čia neša augštiis di
videndus ir kiekivenas doleris yra saugiai ap
draustas.

FAIRFIELD
SAVINGS

1601 Milvvaukee Avenue 
Chicago 47, III EV 4-3600

=

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC-
3240 Se. Halsted St. Ctlumst 5-7282

4T
KĖLIMOSI IŠPARDAVIMAS

D. JURJONO BENDROVES, 3524 S. Naltted St.
baigiasi krautuvė* nuomos Nutartis ir yra reikalas keltis 

i kitas patalpas.

Kad sumažinus krautuvės perkėlimo išlaidas, prekės išparduo
damo* su DIDELE NUOLAIDA. Kam reikalingi dažai, apmu
šalai. ruošos reikmenys ar dovaninės prekės, pirkite dabar— 
mažiau išteisite pinigų!
Krautuvė atidara ir šventadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 v. p.p.

-SH-iWA

su policija. Ir tuo momentu pa
sireiškė- tipingos spazmas ati
darytuose paciento viduriuose, 
nes jis tikrai nesusipratimų su 
policija buvo turėjęs.

Vidaus įtempimo būna pavei
kiami raumenys prie kraujo 
indų ir tas dažnai neigiamai 
veikia į kraujo apytaką. Dr. 
Schindler suglaustai pažymi:

— Dėl emocinių priežasčių, 
susitraukią muskulli dažnai bū-
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VASARVIETE “NIDA”
Sav. Pr. Kalvaitis 

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

Gera maudymuisi vieta
IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIB

tų, laidotuvių Ir kitų paouofilmų. 
2448 WEST #3RD STREET

TeL PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834

Vestuvfy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRE1IN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, a»V,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West llltli Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžianaias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

FIRST PURLIO 
OFFEfelNG

97,417 SHARES 
OF

MARCH 8 
18 5 0

Duonų Ir Įvairias skoninga* 
bulltutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 S. Lituanioa Avė.

TeL Oliffside 4-6378 
Pristatome i visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia | visus artimuosius 

miestus.

ESCALANTe GARLIC CORPORATION
frON-ASSESSIBLE

$300,000.00 Capitalization 300,000 Shares
Full Voting

CAPITAL S T O C K 
$1.00 Par Value

OFFERJNG PRICE, $1.00 PER SUARĖ
Escalante Garlic Corporation is offering 97,417 shares of capital 
stock with full voting rights, to provide funds for engaging in 
the business of growing garlic on their holdingą in Escalante 
Valley, Utah, and to procesą, package, mąnufacture and 
market garlic, gdrlio salts, oils and powders at and from their 

plant in Caliente, Nevada
For Information, Circular, and Executlon of Orders, Wrlte to 

Office of the Company

ESCALANTE GARLIC CORPORATION
63 Clover Street, Caliente, Nevada 

Please send me a copy of the offering circular relating to 

ESCALANTE GARLIC CORPORATION

Name.......................................................................... . .......................... .. .....................

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4505 07 South Hennitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South Galifornia Avenue
Telefonas LA 3-0440 įr LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6848 So. Westera Avė. Air Conditioned koplyėte 
BEpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* rietu

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; ganai— 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ.
CHICAGO, ILL CICERO, ILL

Naujas arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JASN A U 
1 9 5 G

CHRYSLER

NAUJAS 
19 5 6 

PLYMOUTH

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai Atpiginta* kalnas

flfl i .R

w .iĮBBFnotiSJasž

BALZEKAS
4030 Archer-

• J ’ ’ » L *' ■ *■ X v • •' -t*’ i: r * * i
Seniausia, didžiausia ir teisingiausiu lięĮųvių aįųtpiįiyljiUi,

įib p <•!-*,

SEKANTIEJI YRA N AKIAI CHICAGOH LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUpS 

Ambulansų patarna- Men turimo koplyčia* ,
rimas dieną ir nak- . rteoae chicago. ir

I tį, Reikale šaukit. Roeelando daiyM ir

muB- uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
<348 S. CAUIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Rd„ Riveraide, DL TeL OLympie 2-5245

■4 ■' i i
POVILAS J. RIDIKAS

3354 B. HALSTED STREET Tel. Y Ardą 7-1911

. LEORARDAS P. BUKAUSKAS
10821 Į. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228
ll>‘‘ ; ’ JURGIS F. RUOMIN
8819 B, LITUANICA AVĖ. TeL YArd* 7-1 įmunki

, VASAITIS — BUTKUS
IMKS. Uth AVĖ., CICERO. Rt T.1. OLnniIe HU0S

•> į ‘ 1
144$ W. 46th STREET

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYOKI
TA,., i-eroi

•J •

2424 W. tttti STREET 
28rd PLĄCE

STEPONAS C. LACKAWICZ
7-1SU!

YlrgMn

H I! - » J J 5 ‘ • i ’ ■ f ė Kp H v frij. ’ •• f -1 ■.»t
; - i•;i • t »: ■: Hk r- .'i -s * ’■

.K : f 1. i • ' i ą >• i > ,1. L .» • • ■ i. , , ,, * 11 ',r’ »1 ' 1 i ' l i ; • Z't ■< L] V 4 , Į ,. f ? •
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Elena Tumienč •

JONINIŲ NAKTĮ
*

(BALADE)

Nacių okupacijos metu pradingo nuo Rambyno senasis aukuro 

akpiuo. Kalbėta, jog okupantai tyčia paskandinę akmenį į Ne
munų, kad tuo būdu galima būtų išnaikinti žmonėse populiarų 
Joninių šventimo paprotį, kuris sutraukdavo visais laikais minias 
da«yvių. / Autorė

Šilta šitoji Joninių naktis šventa 
Iš saulės patalo ugninio atsikėlus, •
/ mėlyno safiro skraistę susisupus,
Žengia rimta,
Kietai sučiaupus lūpas 
Virš Nemuno tyliųjų vandenų 
Į protėvių Rambyną.
Tylu. Tylu. Anei tošelių piemenų 
Nei dūzgesio bitelės negirdėti...
Ar pumpuras paparčio žiedo žalio aksomo vystykluos 
Jau pasirengęs pražydėti?

Kas šimtą metų ant Rambyno 
Joninių mėnesienoje — visi tą žino —
Susirenka vėlių garbingos eilės .
Šaukiamos gimtos žemės meilės 
Paparčio žiedo stebuklu pasigėrėti;
Didžiųjų žygių paminėti 
Ir atnašą Aukščiausiajam sudėti,
Kad laimintų jų kalnus, gojus, miškelius ir arimus,
Žemėje buvusius namus,
Tėvynę numylėtą —
Ją — ašaromis, prakaitu ir karžygių krauju nulietą.

Chicagos AugštesniOiios Lituanistikos Mokyklos choras vadovaujamas Br. Jonušo; dalyvaus Dainų šven
tėje. ' .

_______________

Skubėdama, kiek pasivėlinus, iš užu debesio kalnų
Išniro gintarinė pilnatis
Ir atsirito virš Rambyno.
Užsidegė šventi dangaus sietynai. ..
Tai Joninių naktis. Nėr ko stebėtis. . .
Ar pumpuras paparčio žiedo žalio aksomo vystykluos 
Jau pasirengęs pražydėti?

Aure! Ant Nemuno tykios gelmės gilios
Nutįso sidabrinis takas
Tai vaidilutės skaidriaakės. ..
Pečius gobia plaukai, — pasidabruotos lino skaros;
Vainikai mėnesio šviesoj — tijaros. ..
O eilėmis jas lydi žiburiniai,
Pageltę ir pablyškę, fosforiniai.

Iš pakraščių visų kur tiktai užmatyti
Keliauja būrai su žirgais
Bingtais
Nei ponai landaueriuos — ūsai užraityti;
Ir Slunkius su Pelėda
Va atrieda.
O ten štai Bu&ė ant pievelės sau patogiai atsisėda.
Dulkėtas šventknyges, kur gyvas skaitęs,
Varto Tolminkiemio Klebonas Donelaitis.
O gal pamokslą naują jis rit nuloja T 
Jį tuoj ratu sakytojai apstojo...
Su jais šypsodamiesi šnekučiuojas 
Daktaras Vilius Gaigalaitis betgi Vanagaitis.
Gal tą susirinkimą jis ir atidarys?!
Aaa! Štai ir reichstago atstovas Smalakys...

Lietuvninkai, giedotojai ir būrai, 
žodžio sakytojai, sukilėliai ir maro aukos,
Lietuviško žodžio sargai ir knygnešiai, Prūsų kovotojai čia

. ' \ susibūrę,
Gal šventos apeigos jau gali prasidėti?
Ar pumpuras paparčio žeido žalio aksomo vystykluos 
Jau pasirengęs pražydėti?

Rėza, kaip paprastai priėjo prie Vydūno choro.. .
Jis jau seniai pareiškė norą 
Prie giesmininkų prisidėti...
Antai —

vist Bajorai
Jagomastai

Toleikiai...
Abu Zauniai
Lekšui kažką karštai įrodinėja.
Diskusijom susidomėję,
Arčiau priėjo
Ir Brožaitis su S malė jum.
O toks pušelių kvapas grynas! •/
O susirinkęs visas protėvių vėlynas!
Jau greit ugnelė aukure pradės spragsėti...
Ar pumpuras paparčio žalio aksomo vystykluos 
Jau pasirengęs pražydėti?

Šias apeigas atlikti Lizdeika iš Panerių 
Aivyko į Rambyną.
Jau artinasi ketleliu 
Atlydimas Jankaus Martyno. ■
Apžvelgė alką, o Nomedai draugiškai nusišypsojo.
Ši pastaroji,
Atsiprašius mandagiai Mažvydo Merčiaus ir Jono Bretkūno, 
Tyliai atsiklaupė prie žilojo krivaičio kojų;
Gi Jankus, jau įlipęs į tribūną,
Tarė: „Sis susirinkimas šventas štai tuomi tegu atvertas būna". 

Suklupo vėlės.
Lizdeika, krivulę sulenktą iškėlęs,
Pradėjo maldą į Praamžių 
(Sudėtą jo paties prieš daugel amžių)
Staiga — suabejojo, sudrebėjo,
Į Jankų krivulę pamojo,
Rūsčiai prakalbėjo:
„Kur aukuras?

«Kurgi akmuo, gi

Pašvęstas protėvių malda ir karžygių krauju?
Be jo
Aš atnašų šventų
l dangų siųsti negaliu."
(Ir virpančiu balsu)
„Praamžiau Brangus,
Atleisk, kad išdrįsau... Jei ainių rankos aukuro tau nebestato, 
Veltui mūs pastangos ir prašymai, padėkavonės ir kantatos."

„Negali būt", sugriaudė Patriarkas.
„Nedrįski netgi tu, garbingas Lizdeika, ištarti žodžio šito.
Gal čia klaida. Nematome, ar kas 
Nežinoma nutiko?!
„O aš žinau', Magila*
Tuoj prabilo.
„Pati mačiau,
Kai prispaudėjai - priešai akmenį į gilumą Nemuno verpetų 
Paskandino. Ir kitos laumės matė!
Cha, cha, cha...
Kas jiems? Tokiu būdu /
Jau nebebus čia jūsų apeigų,
Nei laisvės prašymų karštų <
Nei išsipildymo jums duotų pažadų."
„Negali būti" (Jankus) „Patikėti negaliu". ..
,Jr aš mačiau" ,Jr aš!" — ,Jr aš", porino laumių visas laukas,
O, joms pritardamas, linksėjo galva kaukas.
„Mus skausmas lydi net ir po mirties", tarė vos girdimai

Nomeda.
„Praamžius Didis taip surėdė",
Atsiliepė sujaudintos senolių dvasios.
„Tai ne Praamžinttš tėda!"
Drąsiai suriko Jankus. Trenkė, lyg perkūnas.
„Suprantama, kad aukos akmenys be priežasties taip nepražūna! 
Aš neatleisiu šios gėdingosios skriaudos!
Jie nuogom rankom — ne tinklais — man išžvejos 
Šį šventą akmenį iŠ Nemuno gelmės gilios 
Ir įsikandę dantimis
f šitą kabią vėl atgal užriš. z
Priesiekiu protėvių šventomis vėlėmis!

„Martynai, liaukis," tarė santūrus Tolminkiemio Klebonas,
Bet, jį nutraukęs, prakalbėjo pra/našas Vydūnas.
„Pasigailėtina yr to,
Kurs sentėvių vėlėms trukdo pagerbt Augščiausiąjį Esimą:
Jis patsai šiuo
Jau pasirašo sau mirties sprendimą
Ir iš dievų nupelno pasmerkimą -t
Savo darbų ir priespaudos baisingos.
Netarki, Patriarke, žodžio nemeilingo.
Regiu aš savo brolių skausmo pabaigą garbingą... ir prasmingą".

Protėvių vėlės mirtinoj tyloj sustingo...
Ar meldės? ar grasino?
O kas žino?..-.
Net voverėlė
Neišdrįsta mesti žemėn riešutėlio...
Staiga — suaimanavo, sudejavo prabočių šešėliai.
Ir ėmė skirstytis į Viešpaties buveines.
Jiems šimtas metų greit praeina;
Ir, kai sugrįš jie tėvų žemėn vėliai 
Šventų tradicijų ir apeigų atlikinėti,
Tai jau vergijos dienos bus praėję.
Jų nenorės gal niekas nė minėti...
Tik ant kapų baisiųjų prispaudėjų 
Neaugs nė gėlės...
Tada suklaups vėlių garbingas seimas,
Dėkos, prašys tėvų žemei palaimos
Prie aukuro akmens ’
Vandens -

Išblizginto, nutrinto,
Ainių Rambynan sugrąžinto;
Sugaus Vydūno chorai apsakinėdami stebuklą brangų 
Ir siųsdami maldas ir smilkalus į dangų.

v*
*

Tik kitą rytą,
Valandą vėlyvą,
Prie buvusios ugniavietės šventės,
Piemenys rado želmenį negyvą.
Jis pilno mėnesio žvainos šviesos
Nebeišvydo
Tą naktį pumpuras paparčio žiedo žalio aksomo vystykluos 
Nuvyto — •
— Nepražydo.

<•

• Miglia, pasak Vydūno, buvusi nenovėi lietuvių laumė, kuri žmonių tarpe sCdavusi 
, pavydų, barnius, nesutikimu*. ,

Emocijos ir sveikata
(Atkelta iš 7-to pusi.)

Medicina paremia- dorovės 
dėsnius

Didžioji Sovietų enciklopedija
Barama, kam taip garbino Staliną

DR. ALBERTAS TARŲ LIS, Washingtqn, D. C.

Ar seniai čia buvo, kad Sta- riami “liaudžiai”. Tačiau isto- 
linas buvo garbinamas kaip vi- rikas negalįs paneigti nė gene- 
sų mokslų žinovas, 0 jo var-1 rolų vaidmens. “Liaudies bei 
das mirgėte mirgėjo laikraščių * partijos nuopelnų priskyrimas 
aprašymuose, moksliniuose vienam asmeniui” sukelia “Ko- 
straipsniuose ir rimtose knygo- munisto” pasipiktinimą, 
se. 1 Vis dar nesinori tikėti, kai

skaitai tokius dalykus sovieti
nėje spaudoje.

Šiandieną Stalino vieton ki
šamas Leninas. Tą patį daro ir 
“Komunistas”, prikišdamas en
ciklopedijos redakcijai, kam ji 
neiškelianti ar mažinanti jo 
reikšmę bei nuopelnus. Kryps
tant į antrą kraštutinumą, 
straipsnyje pilna citatų iš Leni
no raštų ir nuordymų į atitin
kamus tomus bei puslapius.

Apskritai, nevengiama kriti
kos minėtos įSov. enciklopedi
jos redakcijai ir už visą eilę ki
tų klaidų. Bent kartą nurodo
ma, pavyzdžiu, kad enciklope
dija “nudailinanti” istoriją: ne
gerovės nutylėtos ar sumažin
tos; pasisekimai išpūsti.

Kaip tenai bebūtų, atitaisyti 
padarytąsias klaidas sunku. 
Enciklopedijos jau išėjo 38 to
mai su “asmens kultu;” belie
ka tik 12 tomų, kur viską gali
ma pertempti ant naujo kur
palio. Jų laimei, Stalinas numi
rė (ar buvo nužudytas?) nesu
skubęs sulaukti S raidės.

Kitaip būtų tekę visą tą to
mą perspausdinti ko gera. Da
bar gi pasitenkinama paprašant 
enciklopedijos savininkus iš
pjauti kaikurius lapus ir jų vie
ton dėti naujus, kuriuos re
dakcija maloniai parūpina be 
jokio papildomo mokesčio.

Taip buvo su Berijos biogra
fija. Dabar gi prašoma išmesti 
kažkokio kiniečio z biografiją. 
Šis buvo išgarbintas kuone kaip 
Berija, ir -susilaukė tokio pa
ties likimo. Who’s next?

I
Pagaliau it jam atėjo galas. 

Tai matyti iš smarkaus užsi
puolimo -ant Didžiosios Sovietų 
enciklopedijos (BSE) redakci
jos, padaryto šių metų “Komu
nisto” 5 numeryje.

“Komunistas” pripažįsta di
delių nuopelnų enciklopedijos 
redakcijai, tačiau kartu jisai 
kelia aikštėn perdėtą “asme
nybės kultą.” Šiandieną toji są
voka taikoma Stalinui, kad ir 
ne visada paminint tą pavardę.

Bet “Komunistas” nevengia 
nė pavardės: “J. V. Stalino as
mens garbinimas (enciklopedi
jos) straipsniuose padarė nei
giamos įtakos. Kaikuriuose 
straipsniuose... asmens kultoMums įdomu, kad čią mora

liniam krikščionybės kodeksui propaganda privedė prie klai
randame dar ir mediciniškuo
sius argumentus.

Knygos autorius ne tik aiški
na apie neigiamų emocijų žalą 
organizmui, bet didelę veikalo 
dalį skiria ugdymui gerųjų e- 
rnocijų, Jis moko iš kiekvieno 
pralaimėjimo padaryti naudingą 
išvadą Ateičiai ir tuo pasiguos
ti; turėti kokį pamėgtą užsiė
mimą laisvalaikiui praleisti. 
Pvz. pasakoja apie moterį, ku
ri tapo sagų kolektorė ir Wis-

dingo istorinių įvykių nušvieti
mo. Straipsniuose apie sovieti
nės visuomenės istoriją, ir ypa
tingai partijos istoriją, atpasa
kojamas “Trumpas VKP(b) is
torijos kursas,” kurio paskuti
niai skyriai kaip tik persunkti 
asmens kultu.’’

Toliau • “Komunistas” susido
roja su Stalinu kaip “žymiau
siu visų laikų karvedžiu.” Atsi
traukimas pirmaisiais 1941— 
1945 metų karo mėnesiais nebu-

consino gubernatorius jai davė1, v?s “aktyvios gynybos” plano 
išpjovęs kelias savo sagas. Ir dalimi- kaip tai tvirtinama So

vietų enciklopedijoje,tai ją labai pradžiugino. Auto
rius skatina "būti maloniems su 
žmonėmis, pikuoti ką nors a- 
teičiai, iškylančią problemą 
spręsti drąsiai, visai šeimai da
lyvauti bendrose pramogose. 

Seksualinė dorovė
Dr. Schindlet primena reika

lą, kad būtų kontroliuojamas 
stiprus žmoguje seksualinis ins
tinktas, kad jis negriautų socia
linės tvarkos ir nesukeįtų ne
tvarkos pačiame žmoguje. Au
torius paduoda pavyzdžius, kur 
nekontroliuojamas seksualinis 
gyvenimas net privedė prie šau- 
žudybės. Net išeidamas iš svei
katos sumetimų daktaras pa
brėžia taisyklę, jog seksualinis 
gyvenimas tegali prasidėti ve
dusiųjų šeimoje. Jis perspėja 
saugotis pavojų, kokių glamo- 
nėjimųsi, kurie sukelia aistras. 
Autoriui jau takę matyti augš- 
tesniųjų mokyklų jaunimą, ku
riame tos rūšies netinkamos 
emocijos visam gyvenimui pa
liko nervinio liguistumo pėdsa
kus. Autorius stipriki pasisa
ko prieš seksualinę literatūrą, 
filmus, pasakojimus ir anekdo
tus bei pavoju progas, kurias 
sudaro nekontroliuojamas auto
mobilis jaunimo rankose. Jeigu 
visuomenė nešalina tų blogų į- 
takų į jaunimą, kaip galima 
laukti, kad jie bus geri, rašo dr. 
Schindler.

Ar gerai supykus išplūsti?
Autorius pasisako dar vienu 

mums įdomiu klausimu. Jis ra
šo:

— Yra psichiatrų mokykla, 
kuri mano, kad duoti išsilieti 
kylančiai emocijai (blowing 
one’s top) yra gerai, siekiant 
nusikratyti tuo blogiu. Tačiau 
tokios pažiūros laikosi psichiat
rai, kurie patys negali kontro
liuoti tų savo užsidegimų. Ir tai 
netikslus kelias, nes vienas ne
kontroliuojamas prAsiveržimas 
paruošia kelią įpročiui tolimes
nių prasiveržimų.

Tarp praktiškų autoriaus pa
tarimų yra — jieškoti gerų 
draugų, galimai apsirūpinti a- 
teltį, rasti sritį savo kūrybi
niams polėkiams, pripažinti ki
tų laimėjimus ir įpratinti kad 
bent šeimoje pripažintų kits ki
to laimėjimus, turėti deramą 
savigarbą, rasti būdų sveikai 
išvengti kasdienės monotoni
jos.

Visus tuos dalykus dėstyda-

kad tai
buvęs iš anksto numatytas ka
riuomenės atsitraukimas. Prie
šingai, trauktis reikėjo, nes 
priešas laikiniai buvo pranašes
nis.

Nuvainikavus Stalino stra 
tegiją, visi laimėjimai priski-

VO KIEČIŲ JAUNIMAS APIE KNYGAS
N. BUTKIENE, Readiug, Pa.

Vakarų Vokietijoje per vieną akyse neišmanėliu, jei nežinos 
laikraštį buvo atsiklausti jauni tų knygų herojų vardų, 
skaitytojai, kokią knygą jie lai-J 4. Tačiau jaunimas nevengia 
ko gera, o kokią bloga. Be to, linksmesnio turinio knygų, ku- 
vėliau to laikraščio redakcija’ rios mokslų pertraukos metu 
sukvietė jaunus skaitytojus į teikia malonų pasiskaitymą ir 
susirinkimą šiam klausimui iš- poilsį.
diskutuoti. Skaitytojai savo 
laiškuose, o susirinkusieji savo 
kalbose pareiškė keletą tokių 
minčių, kurios yra vertos ir 
mūsų dėmesio.

1. Jauni skaitytojai pareiškė, 
kad ir vaikai, ir jaunimas turi 
sav<> rūpesčius/ savo laimėji
mus ir nepasisekimus, tai jie 
norėtų matyti ir knygų herojus 
gyvenimiškus, ne vien tik nu
dailintus ; jaunas skaitytojas 
tik tada domisi knyga, kai jis 
pats įsivaizduoja save herojaus

5. Jaunimas labai mėgsta 
skaityti apie svetimus kraštus, 
todėl pageidauja visokių kelio
nių aprašymų.

6. Nors kaikurie iš skaityto
jų tvirtino, kad pasakos ir le
gendos yra seniai atgyvenęs da 
lykas ir jiems šiandien neįdo
mios, bet miesto bibliotekos di
rektorius šį tvirtinimą sugrio
vė, pareiškęs, kad labiausia jau 
nimo skaitoma knyga kaip tik 
yra tos rūšies knygos.

7. Pagaliau, jaunimas nebūti
nai laukia baimingos knygos

vietoje ir kartu su juo pergy- bai Jie ncprieStaraTO,
------ . visus aprašytus knygoje kad knygų pabaigoa batų ncaiš.vena 
įvykius

2. Ypač jaunimui patinka žy
mių žmonių autobiografijos, ku 
riose autoriai atvirai pasisako, 
kaip jie nugalėjo vaikystės ne- 
pavyzdingumus ir išėjo į dide
lius žmones. Jaunimas, kaip ir 
vaikai, svajoja pasidaryti .žy
miais žmonėmis, mokslo garse
nybėmis.

3. Atsiliepusieji skaitytojai 
pareiškė, kad ir jie pažįsta A- 
merikos kovbojiškas knygas ir 
kamikus, išverstus į vokiečių 
kalbą. Dabar kovbojais jie ne
labai žavisi, nes supranta, kad 
tai vien praeities dalykas. Taip 
pat ne visi jie žavisi kamikais 
ar tam panašiomis knygomis, 
bet, deja, dabar tos knygos pa
sidarė mokinių tarpe popula- 
rios, ir kiekvienas mokinys e- 
sąs priverstas jas skaityti, kad 
neatrodyti savo klasės draugų

kios, kad būtų palikta patiems 
skaitytojams galimybė pagalvo
ti, kuo galėtų pasibaigti apra
šomi įvykiai. ,

mas, daktaras išeina ne Iš reli
gijos, ne iŠ etikos pusės, o iš 
mediciniško taško, ir įdomu, 
kaip jo išvados sutampa ir su 
dorove, ir au religija.

Kosminiai spinduliai ir 
vėžys

Kaikurie specialistai spėja, 
kad prie vėžio atsiradimo gali 
prisidėti kosminiai spinduliai. 
Tą pažiūrą jie remia statisti
niais duomenimis: tropikuose, 
kur kosminių spindulių mažiau
siai pasitaiko, vėžio liga yra be 
veik nežinoma. Apie ekvatorių 
taipgi retai kas kenčia dėl augš 
to kraujo spaudimo. Šios ligos 
didėja į šiaurę, kur kosminių 
spindulių daugiau. Mokslininkai 
spėja, kad Žemės magnetinis 
laukas, kuris yra ties poliumi, 
daugiau pritraukia kosminių 
spindulių. Laukiama dabar tų 
dirbtinių mėnulių, kurie padės 
išaiškinti šias ir eilę kitų pas
lapčių. Anksčiau, su raketomis 
į augštį paleistos pelės ir kiti 
gyvuliai parodė, kad kosminiai 
spinduliai į gyvą organizmą vei
kia gana stipriai.
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