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E. St. Louis lietuvių šventove
DR. P. CELIEŠIUS, E. Chicago, Ind.

Retas kuris JAV miestas turi 
tiek europietiškos dvasios savo 
architektūroj, skulptūroj, tiek 
grožio savo parkuose ir aikštė
se, kaip St. Louis miestas. Jį 
galime vadinti mažuoju Pary
žium.

Rytinėje St. Louis pusėje, kai 
riajame Mississipppi upės kran
te, daugiau kaip prieš 60 metų 
yra susispietę, palyginti, nedaug 
lietuvių, kurie savo sunkiai už
dirbtu skatiku pasistatydino 
1897 metais pirmąją medinę baž 
nytėlę. Ji 1943 m. liko gaisro 
sunaikinta. Darbštaus ir ener
gingo kun. dr. A. Deksnio rū
pesčiu ir dosnių parapiečių au
komis šiemet yra pastatyta nau
ja mūrinė bažnyčia pagal archi
tekto J. Muloko planą ir prie
žiūrą. Ji pavadinta Mergelės Ma 
rijos Nekalto Prasidėjimo var
du. Ši bažnyčia yra ne tiktai 
Mergelės Marijos šventovė, bet 
kartu ir meno kūrinys, puošiąs 
St. Louis miesto rytinį priemies 
tį-

Iš lauko

Nors menas, kaipo toks yra 
bendras visiems, tačiau jis reiš
kiasi konkrečiais pavydalais pa 
gal paskirų tautų savitą stilių 
ir menininko vidinį įsijautimo 
pobūdį. Nereikia praeiviui, su
sipažinusiam su tautų būdin
gais stiliais, klausti, kurios tau 
tos architekto yra mūsų mini
moji bažnyčia statydinta. Ji yra 
kukli, ‘nedidelė, kaip ir pačių 
lietuvių skaičius East St. Louis 
mieste yra labai mažas, palygin
ti su miesto gyventojų skaičiu
mi. Tačiau jos fasadas su augš
tyn besiveržiančiu bokštu pri
mena praeiviui lietuviškos var
pinės stilių, o bokšto viršūnė — 
mūsų pakelių ir kapinynų kop- 
lytstulpį-kryžių. Frontinės du
rys, atžymėtos Lietuvos Vyti
mi ir JAV skydu, primena, kad 
ši lietuviška šventovė yra JAV- 
se. Šoniniai bokšto langai stili
zuoti Vyties kryžiumi, o fasa
do kampai Gedimino stulpais. 
Rožinis bokšto langas sudary
tas iš stilizuotų tulpių kryžmos, 
apjuostos erškėčių vainiku. Bok 
što viršūnės būdingam lietuviš
kam metalo kryželiui rezonuo
ja šoninių navų stogo kryželiai. 

Suvalkijos ir Dzūkijos kryžius

Įėję vidun, patenkame į pirmą 
bokšto arkadą, kuri nukreipia 
mūsų žvilgsnį į šonines elipsi
nes arkadas. Pastarosios pen
kiais šuoliais permeta mūsų 
žvilgsnį į presbiteriją, kurios 
fone triumfuoja didelis, medinis 
lietuviškas kryžius, apkrautas 
ne tiek įprastiniais kryžių puoš 
menimis, kiek Kristaus kančios 
simboliais. Šios rūšies kryžius 
taip dažnai' sutinkamas Suvalki
jos ir Dzūkijos kryžkelėse ir 
kapinynuose. Kryžiaus papėdėje 
atsiskleidžia koplytsulpio kry
žiaus koplytėlė, sudarydama sos 
tą monstrancijai išstatyti. Tai 
turbūt pirmą kartą bažnyčių is
torijoje architektas J. Mulokas 
parengė tabernakulo sostą iš 
lietuviškos medinės koplytėlės, 
praturtintos pjaustiniais, pagal 
lietuvių liaudies drožimo būdą.

Besistiepiančios arkados

Didžiosios navos mūrinėms 
arkadoms atsiliepia lubų skliau 
te medinės arkados su ant jų 
tiestomis medinėmis lubomis. 
Tiek pirmosios, tiek antrosios 
arkados nėra ramios, kaip kad 
romėniškojo stiliaus bažnyčiose, 
bet savo elipsiniu vingiu nerims 
ta, stiepiasi viršun ir veda baž
nyčios dalyvio dvasinį žvilgsnį 
nuo kryžiaus dangaus link.

Šoninės bažnyčios navos nė
ra pačios sau; jos yra tik daly
vės didžiosios navos prasmėje. 
Dėl to jos nerimsta ir savo

skliautų įstrižiniu .pakrypimu 
veržiasi į didžiąją navą, versda
mos ir mus kreipti mūsų dė
mesį į didžiojo altoriaus pas
laptį ir kryžiaus prasmę, 

šoniniai altoriai

valėjo taikintis prie turimų lė-1 fl. Tyruolis 
šų, minėtas priekaištas nustoja 
savo pagrindo. Jeigu parapija 
būtų ištesėjusi apmokėti mūri
nių skliautų išlaidas, tada ši 
bažnytėlė nušvistų kaip saulė 
ne tiktai savo išore, bet ir vidu
mi.

KULTŪRINĖ KRONIKA

Medžio darbai
Kad mediniai skliautai mūri

nėje bažnyčioje nesijaustų per 
Galbūt dėl to pačio motyvo! daug vieniši, juos padrąsina 

ir šoninių navų altoriai yra ne-į šventovės medinė ornamentika: 
iškalbingi. Abu altoriai turi po^ didysis altorius, šoninių altorių 
vieną drožto medžio dekoratyvi-j aplankai, choro, krapinyčios 
nį aplanką, nedrąsiai besiarti-j smutkelis, patalpintas lietuviš- 
nantį prie sienos ir po vieną ma ko stiliaus koplytėlėje ir medy-
žą skulptoriaus V. Košiubos ga
mintą statulėlę: dešinėje pusė
je šv. Kazimieras, kairėje — 
Marija Nekaltai Pradėtoji. Abi 
statulėlės yra labai kuklios, ne
drąsios, rodos, tik laikinai ten 
patekusios ir norinčios kuo ma
žiau patraukti žiūrovų dėmesio.

Presbiterijos šoninių sienų 
langai yra puošti stilizuotomis

V. Jdnynas Pažaislio Marija
Vitražas naujoj East St. Louis 

lietuvių bažnyčioj

je išpjautos Kristaus kančios 
stotys. Visa medžio raižyba at
likta sumanaus ir prityrusio 
dievdirbio P. Vėbros.

Bendras bažnyčios vidaus 
įspūdis yra paprastumas ir kuk 
lumas. Plikos cementinės ply
tos, tašyto medžio gabalai mus 
perkelia mintimi į Kalvarijos 
kalno kuklumą. Didžiojo alto
riaus milžiniškas medinis kry
žius yra ne tiek puošnus, kiek 

j skausmingas. Todėl plikos sienų 
1 plytos, paprastos geležies nu- 
. kalti švyturiai ir paprasti medi
niai skliautai nedrįsta dėtis 
puošnaus drabužio.

Vitražai
Puošnumas į šią bažnyčią žvel 

gia tiktai pro langus vitražų 
vardu. Dvylika šoninių navų 
didžiųjų langų pavirtę į dvyli
ka Mergelės Marijos paveikslų, 
primenančių žymesnes jos gar
binimo vietoves, šeši paveikslai 
vaizduoja šešias Marijos garbei 
skirtas šventoves Lietuvoje ir' 
šei — užsienyje.

Nors visų paveikslų turinys 
imtas iš istprin. tikrovės, tačiau 
ta tikrovė yra perėjusi per dai
lininko kūrybinį genijų ir įgavu 
si augštesnės meninės formos, 
tai yra virtusi menine tikrove. 
Dailininkas V. Jonynas suge
bėjo išspręsti problemą: perteik 
ti maldininkams istorinės tie
sos pavydale sudvasintą tikrovę 
pagal savo įsijautimo meninę 
formą. Jis savo meniniais vitra

Pėdos

Ateis diena, o gal tai bus naktis,
Gal vakartis, gal rytas,
Kai reiks išeiti į sritis
Girdėtas daug, bet niekad nematytas.

Ir bus kelionė ta nepaprasta,
Nes vienui vienišas keliausi,
Ty'iai išeidamas pro angą tą.
Kuri išves taku pač.u siauriausiu.

Kasdien išeina taip kiti
(Tik dar ne tu) ir vis po vieną,
Tarytum debesėliai išvesti
Iš saulės į auksinę mėnesieną.

O sapnas tęsiasi ir tu matai
Kasdien gyvybės dugną tyrą.
Pirmyn šir geliais mirksniai šoka nuolatai, 
Ir smėlis saulės laikrody išbyra.

Ir lieka šėmės veidrody, smėly
Tik vienos nueitosios pėdos,
Tačiau reikšmingos tolesniam kely,
Kaip buvo jos prieš tai sitdėtos.

Saulė ant tako
Į šąli dėk liūdesį, drauge,
Nors deimantu ašara žiba:
Ne žudančio skausmo, bet džiaugsmo 
Pamilkime gyvą kūrybą.

Pažvelk tik į brangųjį taką,
Kurs liko širdy ir nemiršta:
Jame spindi saulė (tai džiaugsmas) 
Pro miglą, pro ūkaną tirštą.

Ir ką tavyje ji pradėjo,
Dabar tik pratęski, užbaiki:
Veide tau tik šypsnio saulėto 
Temsiąją dieną tereikia.

• Jeronimo Cicėno paruošta 
knyga “Omahos lietuviai”, iš
spausdinta Saleziečių spaustuvė 
je Italijoje, jau pasiekė JAV. 
Veikalas turi 278 puslapius. Iš
leido Omahos šimtmečio Minė
jime Lietuviams Atstovauti ko 
mitetas. Duodama teksto sant
rauka ir angliškai; kalbą čia tai 
sė L. R. Richardą. Knyga gau
siai iliustruota. Nuotraukas iki 
1949 m. rinko Teofilė Kinselie- 
nė, o naujesniųjų nuotraukų 
daugumą parūpino kun. Leonar 
das Musteikis. Veikalas duoda 
Omahos lietuvių istoriją, anot 
pratarmėje parašytų žodžių — 
čia yra “pirmųjų gretų patirtis, 
skausmas, kančia ir ilgesys, ir 
viltis, ir visa-visa, kuo anų bro
lių ir sesijos — nūn dulkių ka
pų nykumoj — gyventa ir sielo
tasi, visa tai mūsų, palikuonių 
ir tremtinių, kraitis ir paveldė
jimas, ir gairės erdvėj ir laike, 
toli nuo šventos ir amžinos Lie
tuvos”.

Pradedama apybraižomis a- 
pie patį Omaha, skerdyklų mies 
tą, kur per savaitę vien mėsos 
dirbiniais pakrautume! beveik 
7 mylių vagonų virtinę. Omaha 
turi per 200 bažnyčių, 105 pra
džios ir vidurines mokyklas, 4 
universitetus, 10 modernių ligt> 
ninių, 5 radijo stotis, 2 TV.

• Latgali jos istorija lr kultū
ra. Minėdami 50 m. sukaktį nuo 
atkovojimo spaudos laisvės 
(Latgalijoje, kaip ir Lietuvoje, 
spauda lotynų raidėmis buvo 
uždrausta nuo 1865 m. iki 
1904) latgaliečiai išleido kolek
tyvinį veikalą “Kulturvesturis- 
ki materiali” (Medžiaga kultū
ros istorijai). Knygą redagavo 
A. Pleiša, talkinamas redakci
nės komisijos: fil. mag. M. 
Bukšs, prof. L. Latkovskio, dr. 
St. Škutans, lic. A. Anspoks. 
Latgalijos spaudos draudimo 
ir laisvės kovų įvairius aspek
tus nušviečia daugelis autorių, 
jų tarpe ir latvių marijonas J. 
Grišans. Kadangi bendras rusų 
draudimas lietė latgaliečius ir 
lietuvius, tai į šį leidinį buvo 
pakviestas dr. J. Lingis parašyti 
apie lietuvių kovas dėl spaudos 
laisvės. Be jo straipsnio yra 
įdėta ir jo nuotrauka drauge su 
latgaliečių kultūrininkais.

Latgalija yra pietinė Latvi
jos dalis, ji netgi buvo nepriklau 
soma iki XIII ir XIV šimt., ka
da ją galutinai užėmė teutonai. 
Vokiečiai atėjūnai jos sostinę 
Jersiką sudegino dviemis atve
jais: 1209 ir 1215 m. Latgali ja 
savu laiku yra priklausiusi Lie
tuvai, jos gyventojai daugumoj 
yra katalikai, taigi latgaliečius

Bet mums įdomiausia - čia dauS .kas riša su .lietuviais ir

— Dt. Juozo Prunskio kny- • Sydnėjuje (Australijoje) 
gėlė “15 nužudytų kunigų Lie- studijuoja apie 30 lietuviy. Be 
tuvoje’’ yra verčiama į ispanų skelbtų anksčiau ten studijuoja 
kalbą ir šį rudenį didesniu tirą- Zigmas Budrikis — baigęs gam 
žu bus išleista Pietų Amerikoje, tos matematikos fakultetą da- 
Ispaniškąja laida rūpinasi K. bar studijuoja inžineriją, Ridas
Kastauskas, Kolumbijoje. Šios 
knygelės lietuviškos ir angliš
kos laidos yra kiek ankščiau

_ .... . , . . | pasirodžiusios Chicagoje, ozų kurmiais pateisina East St. i , ., . . ....T . , Kersteno komitetas įą ištisai
Louis lietuvių bažnyčios vardą.

tulpėmis, bet turi išskirtinos 
tendencijos tolti nuo bažnyčios 
paprastumo ir persimesti į sa- 
lioninį puošnumą. Galbūt dėl to, 
kad abi šoninės zakristijos yra 
pametę bendrą bažnyčios kuklu
mo ir paprastumo pobūdį ir per
simetę į du gražius puošnius, 
be lietuviško motyvo salionėlius.

Architektas uždavinį išsprendė 
tobulai

Reikia pabrėžti, kad, apskri
tai imant, architektas J. Mulo
kas savo uždavinį išsprendė to
bulai. Šis lietuviškame stiliuje 
kūrinys yra nesulipdytas, neper 
krautas, bet vieningai įsijaus
tas ir organiškai išaugintas. Lie 
tuviški motyvai tiek bokšto lan 
guose, t’ek jo viršūnėje nėra 
prikabinti, bet esmiškai įglau- 
dinti. Juos atmetus, pats pas
tatas liktų labai sužalotas: at
rodytų lyg nudegęs arba išbom- 
barduotas. Tai yra labai svarbi 
kūrinio žymė. Tas pats pasaky
tina ir dėl presbiterijos dužio
jo altoriaus kryžiaus, taberna
kulo, šoninių altorių, navos ar
kadų originalumo.

Skliautai
Ne visai derinasi mūrinėje baž 

nyčioje mediniai skliautai, iš
gauti iš vidujinės stogo pusės, 
tiek vieningumo požiūriu, tiek 
lietuviškos dvasios įsijautimo' 
požiūriu. Galbūt sakau ir ger
manų dvasiai toki skliautai la-. 
bai artimi, bet lietuviui jie yra 
šalti ir svetimi. Tačiau, prisi
minus, kad šiuo požiūriu, archi
tektas nebuvo laisvas, bet pri-Į

Ji yra ne Kryžiaus bažnyčia, 
bet Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventovė. Šios bažnyčios 
stipriausia meninė forma glūdi 
jos vitražuose ir architektūrinia 
me bažnyčios fasade.

Jeigu St. Louis miestas gali 
didžiuotis meno kūriniais, išau
gusiais iš prancūzų tautos dva
sios, tai East St. Louis lietu
viai lygiai gali didžiuotis Mari
jos šventove, išaugusia iš lietu
vių tautos dvasios.

perspausdino savo dokumentų 
rinkinyje, išleistame Washingto 
ne.

• Lietuvio knyga apie geno
cidą. Kazimiero Verax-Čibiro 
veikalo “EI Imperio dėl Genoci- 
dio” leidžiama nauja papildyta 
laida. Pirmoji laida sukėlė dide
lį susidomėjimą ir yra vertina
ma kaip vienas iš svarbių vei
kalų bolševikų genocidi niams 
veiksmams demaskuoti. Leižia- 
ma Kolumbijoje.

Daukus — inžineriją, Vytautas 
Bernotas — inžineriją, Romas 
Zakarevičius — inžineriją, Ro
mas Šilins — inžineriją, Vytau
tas Šliogeris — buhalteriją, Rū 
ta Kavaliauskaitė — mediciną, 
Gytis Danta — mediciną, Irena 
Zilytė — odontologiją, Valeri
jonas šutas — buhalteriją, And 
rius Chodosevičius — inžineriją, 
Vytautas Patašius — buhalteri 
ją, Romas Katauskas — inžine
riją.

• Lietuvių Fronto valdyba 
paskyrė 500 dol. premijavimui 
romano, vaizduojančiam akty
viąją lietuvių rezistenciją oku
pacijų metais.

East St. Louis lietuvių bažnyčios Šventinimo iškilmės 
I’rie altoriaus matome J. E. vjsk. Albertų R, Zuro'veste

įsikūrusi lietuvių kolonija, pra
sidėjusi XIX šimt. pabaigoje. 
Seniausia Omahoje tebeveikian
ti lietuvių organizacija — Drau 
gystė Broliškos Pašalpos Šv. 
Antano iš Paduos, įsikųrusi 
1901 m. sausio 6 d. Omaha 
džiaugiasi lietuviu Jonu Gudma
nu, 1937 laimėjusiu JAV golfo nos šviesos.
čempionatą. Omaha 1912 m. va 
sąrą leido ir savo laikraštį “Va
karų Varpas”, kurio vienas re
daktorių — A. Žalpys — dabar 
gyvena Chicagos apylinkėse. 

'1950 m. Omahos lietuvių spor
to klubas “Lituanica” išėjo mies 
to turnyro nugalėtoju.

Knygoje pavaizduota plati 
kultūrinė veikla: paskaitos, vai- 

i dinimai, organizacijos, lietuvių 
į mokyklos darbuotė, parapijos 
augimas, tremtinių įsikūrimas 
ir įnašas. J. Cicėnas mokėjo tai

suartėjimas su jais mūsų tau
tai padėtų užmegsti dar glau
desnius ryšius su visa latvių 
tauta. Džiaugdamiesi šiuo lat
galiečių leidiniu, mes tik galime 
stebėtis, kodėl lietuvių šios rū- 
išes leidinys, jau senokai pa
ruoštas, vis dar neišvysta die

• Broniaus Zumerio veikalas 
“Gyvenimo keliu”, laimėjęs jau 
nimo literatūros premiją, jau 
išspausdintas ir pirmasis jo eg
zempliorius oro paštu jau pa
siekė Chicagą. Tas veikalas yra 
ypatingos vertės jaunuolio cha
rakterio formavime; tai lietuviš 
koji Swett-Mardeno “Gyvenimo 
mokykla”. Knyga turi gausiai 
pavyzdžių, poezijos citačių, kad 
skaitytojui šalia etinio bus ir 
estetinis lavinimasis. Autorius 
parodo platų apsiskaitymą. Kny

pertiekti savo gyvu stiliumi, taik gą išleido Lietuviai Saleziečiai 
lių digresijų keliu primindamas Italijoje. Leidyklos darbas at- 
laimėjimus laisvoje Lietuvoje, liktas rūpestingai; kieti virše-
ugdydamas ryžtą kultūrinei veik 
lai (“Ar tauta tremtį atpažins 
iš kapų, ar iš darbų”?, pusi. 
117). Knygoje atžymimas dide
lis įnašas į lietuvių kolonijos 
gyvenimą ilgamečio klebono 
kun. J. Jusevičiaus, kuris tal
kino ir šį veikalą leisti suma
nius. Istorikams bus didelės 
svarbos ir fotostatinės kopijos 
susirašinėjimo su vadovaujan
čiais JAV asmenimis.

Apskritai, monografija įdo
mi, gyvai parašyta, ir jeigu dau 
giau kolonijų įvairiomis progo
mis panašias monografijas iš
leistų, būtų didelės svarbos da
lykas ir mūsų išeivijos istori
jai, ir naujiems veiklos užsimo
jimams paskatinti. Spaudos dar 
bas atliktas gražiai ir rūpestin
gai.

• Juozo Grušo “Karjeristai".
Nidos Knygų klubas savo 14-tu 
leidiniu išleido antrąją Juozo 
Grušo “Karjeristai” romano 
laidą. Šios knygos atspausdinta 
2,400 egz. Spaudos darbus atli
ko: V. šikeris, E. Matukas, S.

! Bosikis, A. Briedis ir V. Dar
gia.

i Išlesita kukliai, kaip papras
tai, bet ir nebrangiai. Atsime
nant, kokį pasisekimą šis ro
manas turėjo Lietuvoje, reikia 
tikėtis, kad ir tremtyje steng 
sis įsigyti visi lietuviškos kny
gos mėgėjai, šį leidini.bus gali
ma gauti ir “Drauge".

• Ad. Galdikas išvyksta į
Meksiką studijuoti tos šalies 
meną.

liai papuošti lietuviškomis spal
vomis, iš spaustuvės knyga iš
eina įsupta j ploną celiuliozės 
aplanką. Kaina $2.

• Rašytojui Kaziui lučiūrai 
50 metų. Gimė 1906 m. rugsėjo 
25 d. Vidugirių vienkiemy, Troš 
kūnų valsč., Panevėžio apskr. 
Mokėsi — Troškūnuose, Pane
vėžio gimnazijoje, Vytauto D. 
universitete ir dramos studijo
je. Pradėjo rašyti eilėraščius 
dar gimnazijos suole būdamas. 
Pirmasis rinkinys pasirodė 1928 
m. “Su jaunyste”, vėliau — “Ty 
liųjų saulėleidžių žemėje”. Ra
šė proza ir scenos veikalus. A- 
pysakos — “Fatima burtinin
kė", “Mylinčios moterys”, ro
manas — “Ant ežerėlio rymo
jau”, scenos veikalai: “Savano
rio duktė”, “Painiava”, “Trys 
talismanai", "Vincas Kudirka", 
“Gimtoji žemė” ir kt. Dirbo 
valstybiniam teatre, kaip akto
rius, kurį laiką redakcijoje, o il
giausiai — valstybiniam rado- 
fone, kaip pranešėjas, vienas ge 
riaušių. Pasilikęs Lietuvoje.

(j».)

• Prof. dr. Antaną Maceiną
Freiburgo universitetas nuo ru
dens semestro pakvietė toliau 
skaityti Dostojevskio filosofijos 
kursą ir kitus dalykus. Dr. A. 
Maceinos mintys apie komuniz
mą buvo cituojamos CDU su
važiavime. Amerikos ir Kanados 
Lietuvių Front«| suvažiavimui 
dr. A. Maceina atsiuntė gražų 
sveikinimą, linkėdamas dirbti, 
gerbti principo vertę ir ištverti.
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DIĘNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
...... ■■ ........ į

PASIBAIGĖ LITERATŪRINIS 
“ATLYDIS” SOVIETUOSE

Provokatorius Ilja Ehrenburg
. JUOZAS GOBIS, Los Angeles

Po Sovietų rašytojų kongre- pageidavimas ir jo puolimų t:ks 
so (1954 m. gruodžio mėn.) jau 'as, tačiau netrukus pasirodė, 
nebebuvo slepiama, kad Sovietų kad raudonasis diktatorius mi- 
literatūrinė kūryba, komparti- ręs, bet raudonoji diktatūra te- 
jos dogmos “socialistinis realiz- bėra gyva, ir valstybiniai So
mas” spaudžiama, yra patekusi vietų literatūros autoritetai ė- 
į akligatvį, j krizę be išeities, mė Ehrenburgą pulti ir desta- 
Garsusis Šolochov pareiškė, kad linižuotoje atmosferoje stalinis- 
bespalvė ir vidutiniškumo lite- tiškai gestikuliavo savo žo- 
ratūra rieda, sukdamosi vietoje, džiais, tačiau be pasisekimo.
o Kremliaus rūmų poetas Uja, -. ,. . ... , ,

, j « • x Šiandien jau aišku, kad Eh-Ehrenburg pasakė, kad Sovietui , . ,. . . renburgui buvo įs viršaus pa-
Sąjungos literatūroje yra vis
kas savo vietoje, tik kyla klau
simas, kur žmonių sielos bus pa

vesta parodyti literatūroje nau
ją kursą, pademonstruoti ją, pa
daryti jį įtikimą. Po 20-to kom-

V. Kašubą
Šv. Kazimieras 

Altorius E. St. Louis lie
tuvių bažnyčioje.

PIGIAI IR SArGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOIJAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują oiutų auna vežinų 

lį apdraudas
S31S W. 91st St. Chicago, Dl. 

Tel. PRescott 9-2781

IftUSSa" "e3 5

P.&J. JOKUBKA
l'V, DEIMANTAI IR IAJ KRODŽU Al 

Pardatima* lr Taisymas 
4077 So. Archer Ave.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617 j 
Krttasgr?JSs"H-SSsrrJ JEia fctS

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgfi) 

K.0D1KIV IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI ST*

Tlofl South Westeni AvenM
(MEDICAL BUILDING)

—■ : Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai. 
Tel. ofiso ME. 4tu'W. rea. PR. 6-7SJU puo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 

16 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
Į11 vai. ryto — Iv. p. p. 8'šta.d. 11 
vai. ryto tkl 8 vai. popiet

Ofice o-l. KE. 7-1108 
Rea. Ui. VVAlbrook 6-3705

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Jr 8—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. o. p. 
Išskyrus ketvirtad. lr sekmad.

šeštadienis, rugsėjo 15, 1956

BE I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Nauju adresu: 4265 W. 63rd S3. 
Oflao u-l. Kiliau** 6-4410 

Resid. telef. Gltovehill 6-0617
Valandos: 1-8 p.m. lr 6-8 p.m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Oflao tel. CLiffside 4-280* 
Rezidencijos: LAfayettc 3-1170

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS aR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampos 47th lr HenulLogc) 

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
fieštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

likusios. Maskvos lyrikė Popovą partį,os kongreso paaiškėjo, kad kūryboje neatsirado, o Ehren-. į Vokietiją, patraukė daugiau 
kalbėjo apie {staigų estetiką, a- (M režimo buvį dide. burg, kaipo maisUngog meninin 'rie lenkųį'
p.e partijos diktatūrą kun veda triuka3 Tas' Ehrenburg ikų dvasios vėliavnešys, pasiro-
, kūrėjo individualybės netekl-j ..A (..ottepeV) ant dė besąs provakatorius.

kolegė iš Leningrado Berggole ~je dalyje pasirodžiusioje po. Norėdama visokius abejingu- 
drąmai pareiškė kad meno kū-į 20 kompartijos kongreso. Vėl |mus dė, ..Atlydžio” I dalies iš- 
rinials sovietu Sąjungoje rašo- vaizduoja melagingą optimizmą. sk,aidyti. Sovietų oficialioji ”Li- 

‘dviprasmišką heroizmą. Taip teraturnaja Gazieta” po 20 kom 
Sovietų kompartija gali būti Eh- partijos kongreso aiškiai para- 
renburgu-patenkinta ir nesirū- šė: “Sovietinė literatūra buvo, 
pinti dėl jo “maištingumo”. Ant! yra jr bus partyvi ir susijusi su 
raja savo “Atlydžio” dalimi Er-j komunistų partijos ir Sovietų 
renburg demontavo* pirmąją sa-i valstybės politika”. Sovietų ra- 
vo "Atlydžio” dalį. / , šytojų karštą pageidavimą, kad

Antroje “Atlydžio” dalyje: literatūra būtl* atleista nuo P°’
Ehrenburg vaizduoja iš priver-1litikos tarnaitės pareigų, “Lite- 
čiamojo darbo stovyklos grįžu- raturnaja Gazieta” kvalifikavo

mi politinės konjunktūros ir pari 
tijos direktyvų įtakoje ir todėl 
yra blogi.

Ehrenburgo “Atlydis”

Kai Stalino mirtis 1953 m. 
kovo mėn. atpalaidavo Sovietų 
Sąjungą nuo totalinio smurto 
košmaro ir jo įpėdinis Malen- 
kov paskelbė naują kursą, svy
ruojantis, nedrąsus Sovietų li
teratūras frontas dar labiau su
svyravo: dvasios maištas prieš 
bedvasę partijos diktatūrą atsi
rado Sovietų menininkų darbo
tvarkėje. Turįs jautrią uoslę po 
litinių konjunktūrų kryptims II

sį Vyrubins, po 17 metų kator- kaiP nihilizmą, nešvarią tenden-
gos amnestuotą ir reabilituotą. 
Čia autorius turėjo progos pa
rodyti Sovietų sistemos nežino- i 
k-,____ ■ • . 1

ciją ir kenkėjų darbą. Ir ElIVen- 
burg yra vienas iš tų, kurie šitą 
mirties sprendimą Sovietų lite-

nlškumą, atidengti tos sistemos ratūrai yra Prirašę. Taigi gar- 
užkulisius, bet jo sugnjžėlis ne-1susis nJa Ehrenburg yra aiškus

turi jokių abejojimų
ja Ehernburg paėmė literatūri- sunkumų, jis turi optimizmo ir

agent provacatcur savo plunks
nos kolegų atžvilgiu.

komunistinio idealizmo net ___
sį Vyrubiną, po 17 metų kator- j KRONIKA 

tų meno kūrėjų barikadoje. Tuo gos darbininkas sako, kad bol-1 
met jis parašė savo garsią no ‘ ševizmas jam reiškiąs gyvenimą • Lietuvių kilmės dainininkė 
vėlę “Atlydis”. Tai buvo pagrin- ir kad sunkiausiais gyvenimo Olandijoje. Lenkų dienraštis 
dingiausia bolševistinės siste-j momentais jis nebebuvęs sua-; “Nowy Swiat”, (840 Broadvvay,

bejojęs jo teisingumu. ! New York 3, N. Y.) 1956 mt.
/ birželio 27 d. numeryje straips- Taigi Ehrenburg savo “At-1 . , „ ; , . . „ *.i, ... „ „ . , , . .. - r , nyje Sukcesy Polskiej Spie-

■ lydžio 2-je dalyje vaizduoja fal , /T , 1a , - .. vvaczki (Lenkų dainininkes pa-
. Is tos novelės buvo papūtęs šyvą pataisą ir melagingą opti- sigekimai) rašo kad lenkižkoje 
šviežias, neįprastas vėjas } So- mizmą. 17 metų komunistų ka’, koloniioie Daniioįe sėkmingai 
vietų literatūros laukus. Ehren- torgoje išlaikytas darbininkas Monika WitRie_
burg pavaizdavo Sovietinę rea- negali būti optimistu komumz-
lybę tokią, kokia ji yra, pavaiz- mo atžvilgiu. Tai yra toks | paliesdamas Jos M;)grafij, 
dayo ją visai ne taip kaip to Į melas jei kas vaizduotų is Da- strai io autorius Bill strcnk 
reikalauja Sovietų socialinio ehau kaceto paleistą kalinj esant dainininkė gimusi

T a-v nntotinrro nnt i m io t lc Ln i niioitoi. r •/ » c?

nio maisto vėliavą į savo ran
kas, siekdamas iškelti ją Sovie

mos kritika, kurią Maskvos cen 
zūra per 20 metų yra praleidu
si.

optimizmo” imperatyvas. Jo 
“Atlydyje” žmonės yra tolimi 
nuo komunizmo idealų, blaivūs 
ir praktiški, be idealizmo, bet
aiškūs cinikai. Ehrenburg piešė kas toliau bus, koks kursas a-

patetingą, optimistiškai nusitei- L.,. . ... -f . . ’ f , , - , Vilniuje, Švenčionių apylinkėsekusi naci. Ehrenburgas butų ge- T , - • a . . r, , .. f ° Jos tęva. turėjo 7 ha žemes irriau padaręs jei savo sugrjzeliui . ,. , J , .
, 1 a ” i .. . jos motina buvo lietuve,butų pataręs tyleli, nes nežinia, J

Būtų naudinga, kad Amstcr-

Straipsnis iliustruotas daini
ninkės nuotrauka. Atrodo gra
žiai. (A. G.)

• Dailiųjų Menų klubas. Los
Angeles, Calif., pereitą šešta
dienį turėjo savo narių susirin
kimą pas H. ir E. Tumus.

Svarstyta Dainų šventės ir 
Kultūros kongreso, vykusių, 
Chicagoje, rezultatai. Apie tai 
daugiausiai kalbėjo Juozas Ber
tulis, Bronius Budriūnas, Ber
nardas Brazdžionis, Antanas 
Rūkštelė, kurie visi buvo liu
dininkai tų reikšmingų lietuviš
kų įvykių.

Nežiūrint kaikurių trūkumų, 
kaip klausytojų disciplinos sto
ka, bloga salės akustika, neau
šinama salė ir kt., prieita išva
dos, kad Chicagoje buvusi Dai
nų šventė yra didelis kultūrinis

DR. ANNA BALIUKAS*
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westorn Avenne 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 101 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PK 8-3029
Bes telef. VVAlbrook 6-6O70

Tel. ofiso YA. 7-6557, res. RE. 7-4900

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weot 473h Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisui: 20 N'orth VVaeker Drlve 

(Civio Opera House, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntraI 8-2294 
5002 VVest lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—S 
TcL TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. lIEnUock 4-7080

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 We8t 51st Str.
Priima ligonis * pagal susitarimą.- 

DSl valandos skambinti telefonu 
Prospect 8-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir ( 
šeš*ad.

Bes. tel. GRovehilI 8-5803

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenao
(Kampas 47-tos ir Damen Ave.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-8048
______ IU/..: VV Albrook 5-3048 _

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street

Tel. ofiso I’Bospect 6-2240
Pltospcct 8-4732

DR, A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Ave. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v., 
išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Oftso — l'Ullinaa 5-0700 
Buto — BEverly 8-3940

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

BPEG. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas tr rezid.: 2410 W. 5 lst St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8480

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Uestem AvenM
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

įvykis lietuviškame gyvenime ir Val. Pirrn„ ketvlr.t penkt. i-4 ir 7-9 
nepaprastai įspūdinga kultūrinė Antr. 1-6, treč. ir ScSt. pagal sutarties 
manifestacija. Apgailestauta, 
kad lietuviškoji spauda nepa
kankamai vietos skyrė didžia
jai Dainų šventei aptarti. Kai
kurie laikraščiai Dainų šventę 
aprašė neobjektyviai, ją net 
bandydami suniekinti.

Susirinkimui pasibaigus, da
lyvavusieji buvo maloniai šeimi
ninkų pavaišinti.

• Elenos Kepalaitės išraiškos 
šokio rečitalis Aelaidėje, Aust
ralijoje, susilaukė plataus susi
domėjimo. Kritikai pripažino 
stiprią jos šokio formą. Jos šo
kio žiūrėjo ne tik lietuviai, bet 
ir australai.

• Amerikos Liet. Inžinierių 
ir Arc/iitektų s-gos metraštį re
daguoja inž. K. Krulikas.

• Rašytoja*.! Jurgis Jankus
yra įpusėjęs romaną lietuviškos 
rezistencijos tema.

• Pulgis Andriušis mums ra
šo iš Australijos, kad ten ne-

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South We0tera Avea»« 
ChlcuĮfo 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas RF.publIc 9-4900 

Rezidencija: Gltovehill 8-8101

Ofiso HEmiock 4-5815
Rez. HEml. 4-3751

OR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIOOI 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wkipple Street
(Arti Archer Ave.) 

Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

I.Afay.-tte 3-4919 
Nantu — CEdarercst 3-<780

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. lr 6—8 ▼. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. n.

lei. oflao PKospect 6-9400
Rczi<l. PRospeot 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškeviČiutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Aveuue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-0 vai. 
vak. šeštad. 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 lr 8-0 vaL 

vak. šeštadieniais 10-1,
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir huto tel. OLymplo 1-1181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tel. Virginia 7-0030 

Rezidencijos tel. BEverlv 8-S344
rei. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6887

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

4055 Archer Ave.
Kampas Archer ir California Ave. 

VAL.: 2—4 Iv 6—8 v. p. p, 
feešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. auo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8848.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHmURGAl 

802 West 31it Street 
Kamp. Halsted lr Sl-mos gatvių) 

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

Oflao teh-fonus — Bishop 7-2515
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJJ.S IR CHIRURGAS 
4342 Archer Arenos

(Kampas Kedzie lr Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vsd. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PR. 8-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Sovietų gyvenimo tamsius še- teis po Chruščevo. Iš antros dame ar kitur Olandijoje esą 
sėlius: skurdą, melą, šaltą ap- “Atlydžio” dalies aišku, kad Eh- lietuviai surastų Moniką Vitke- 
skaičiavimą, neherojiškumą ir rerburg paėmė Chruščevo kur- vičiūtę-Witkiewicz. Galimas da- 
neteisingumą, ir davė suprasti, są: smerkti Stalino diktatūrą lykas, kad ir jos tėvas buvo 
kad Stalino mirtis tuos tamsius ir girti kolektyvios vadovybės lietuvių kilmės, tik lenkų okupa 
šešėlius pakeisianti šviesa; tai diktatūrą. Sovietų rašytojų var cijos metai, karas ir tremtis 
buvo savaime suprantamas so- gai paliko kaip buvę. Jokio “at- jauną mergaitę, kuri 17 metų 
vietinio rašytojo Ehrenburgo i lydžio” Sovietų Sąjungos meno amžiaus buvo išvežta darbams paprasti potvyniai.

Ofiso telef. YArda 7-1166 
Beoidi ncijos — STeaart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
'kampas Halsted ir SB-ta gatvfl) 

VAL 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpuhlic 7-2290
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr.. Ketv.,, penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.
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Umokėjo lr Išmoka ankšteanhu dividendui

Tel. W Al brook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 S6. Kedzie Avenue

VAL 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak,
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko aklnloa. 

keičia stiklus lr rčmus.
4455 So. California Ave., Ohicago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. lr aekmad. 
tik susitarus.

Tel. oflao PR. 8-1888. rez. RE. 7-9199

OR. A. JENKINS
OTDYTOIAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2506 W«t 6Srd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:80 
(kl 9 veJ Treč(ad lr šešt. uždaryta

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 0-49S.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad., »eš 

tad. lr sekmad. Rk pugai sutartj. 
Jeigu neatsilieps vtršrnlnCtl telefone1

šaukite Mldwsy 3-0001

Tel. ofiso CA 8-0257, rez. PR 6-6661

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 8a. Habtod Sirert 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650 
Rozld. 6600 S. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 ▼. V,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ OYDYTOJAA 

Virš 16 metą patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 
Kreiva, akla 

lštal.0.
Ofisas Ir akintą dirbtuv0
756 Wc8t 35th Street

Vai. nuo 16 Iki 2, nuo 6 Iki 1, trss 
čiad. nuo 10-12, peuktadlen] 10-1 ig 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs za

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, kuru 

yra priežastis galvos skaudfijimo bei 
svaigimo tr skaudančių akių karščio, 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektrlnlaU 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

47 L2 South Ashland Avenae 
Tel. YArda 7-1375

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad 10:8* 
tkl s vai Reltm (r treč n t. d ars.

SKATTYKITE^DRAUGą”^

Chicago Savings and Loan Assoeiation nanjai 
statomas namas, kuris hus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti Į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben« 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,009 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios ištaigi; prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujaifla. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, 
ir teikia peiningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chieago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 ro. per daugiaH, negu 82 metus, visada išmokėdavo taupytajam* visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chieago Savings yra viena Iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo tortą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLV — AUK6CIAUSLAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID CP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Telefonas GRovehilI 6-1B9B
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGI! SPECIAMSTl

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

susitarimą. Išskyrus trečiadienius
2422 Weto Marąuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. K1RSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3625 West 59th Street 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstae 

Aparatai-Ptotezal, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojon

(Arch Supporta) fr t.L
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 

DRTTIOPEIH.IOS TECHNIKOS LAU 
2850 W. 83rd 8L Chicago 29, dl. 

Tel. PltospfHi* 6-5084.

V

Skclbkilčs Drauge”!

Tai. ofiso tr buto OLympic 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien 1—8 v. tr 6--8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1526 So. 40th Ava. . 
Aaštadlenlals 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8 210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
F GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 0-8:00 v.

Tiečlsdlenl tik susltaius

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FBLEND 

2334 H. Oakley Ave., Chieago 8, III. TeL VIrgtaia 

■ntersd Rscond-Class Matter March II, 1916. at Ckicago, 
Under the Act of March S, 1879.

7-0041) 7-0040

Msmber of the Catholic Press Ass’n SUBSCRIPTION RATES
Pu h'is kad daily, ezept Sundays, 18.00 per year' outnlde of Cbleago

by ths
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19.00 per year 
88.00 per year

in Chieago 
in Canada
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PRHNIUZERATA: Metams Foreign 311.00 
U metų S
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neatsako. (Sks'klai^ kolona prisiunčiamo* garus prašymą



šeštadienis, rugsėjo 15, 1956

/

MBNRAATTS DRAUGAS, CHICAGO, rtLENODB H

PERBĖGĖLIO VARGAI
Feljetonas

PULGIS ANDRIUŠIS, Australija

Niekas nemyli politinio perbė
gėlio. Buvusieji draugai jį ap
šaukia išverstaskūriu, šunsnu
kiu, bliūdlaižiu ir kitais vardais, 
kokių net nenubolševikinta Lie
tuvių kalbos žodyno redakcija 
nėra surašiusi. Dievaži, šlykš
tus užsiėmimas išduoti savo 
draugus, su kuriais dar vakar 
valgei-gėrei, gulei-kėlei, garbin
damas tą patį alachą, puldamas 
kniūbščias prieš tuos pačius sta 
bus. Vakarykščių draugų spjau
domas, šiandienykščių — įtari
nėjamas, jisai veda šuns gyve
nimo būdą, nors ir kartais gau
na gerai palakti. Betgi ne j skal
są ir tas lakalas, taip sakant, 
vis patenka ne į tą gerklę, vis
ką prisieina atgal iščiaudėt kon
vulsijų prakaite.

Neseniai ir aš pasidariau to
kiu politiniu išdaviku: nuo ciga
rečių perbėgau prie pypkės par
tijos.

Kiekvienas perbėgėlis, — kur 
gi ne!, — stengiasi idealogiškai 
save pateisinti. Girdi, daktarų 
įrodymai aiškiai nustatė priežas 
tingumo ryšį tarp cigarečių rū
kymo ir plaučių vėžio. Tačiau, 
jei rūkai cigarus, — sako mi
nėtieji daktarai, — arba pypkę, 
tai reiškia tą patį kaip ir visiš
kai nieko nerūkai. Kažkas, jei 
neklystu, vienas arba ir tas vie
nas dar nepilnas procentas vė- 
žingumo atsiranda tavo ar kie-' 
no kito plaučiuose, jeigu per
simeti į cigarininkų bei pypki
ninkų partiją. Vadinasi, reikia 
čigono laimės, kad būtinai aš 
turėčiau patekti į tą vieną nepil 
ną vėžininkų procentą. Paga
liau, jei ir patekčiau į tą nešvan 
kią statistiką, tai vis dar lieka 
galimybė nusiderėti pusę arba 
trečdalį plaučių, nes tas procen-

tiesiai į veidą, o mieste išlipda
mas sako:

— Pradžios mokykla sunki!
Mūsų santykiai visam laikui 

buvo užnuodyti. Nuo to ryto 
prieš šokdamas į tramvajų pir
miau apsižvalgau, kur jis sėdi 
ir tik po, jei spūstis leidžia, 
smunku į priešingą galą arba 
vidurinę pertvarą.

Mano pamatinės šalies žmo
nės, nors ir iš angliško kelmo 
spirti, bet nelabai metasi j pyp
kes. Tarnyboje, kur dirbu, tik
tai keletas priklauso mano da
bartinei partijai.

— Kaip šiandien tavo pypkė
traukia ? — pro šalį eidamas
paklausia. Bet vis matai koks

, . , , „ nepasitikėjimas pasislėpęs už ta
tas, kaip sakėm, nėra pilnas, rįamo smalsum0 tal greiiiau
o tik procento trupmena

Girdit, kaip šunsnukis gud-
riai galvoja, vieną kartą, jau pa- damas cigaretes. Bankroto at 
sirengęs išverst savo politinį iveju j-,e didesnio nusižeminimo
kailį!

Ir, šta, aš jau beveik bus pu
se metų kaip gyvenu tokio per
bėgėlio nepavydėtiną gyvenimą.

Kaip jau paviršutiniškai minė 
jau, mano dabartinę partiją štl- 
daro dvi susiblokavę frakcijos: 
cigarninkai ir pypkininkai. Ka
dangi pirmosios frakcijos nario 
mokesnis man, nuolatiniam 
skurdžiui, nėra pakeliamas, tai, 
pasiknisęs savo šlamšto sandė
lyje, suradau dar iš Vokietijos 
atsivežtas dvi pypkes. Dabar 
sunku būtų prisiminti, ar jos 
buvo įgytos doru, ar spekulian
tišku būdu, ar siuntinėlio iš A- 
merikos pavidalu (arčiausiai 
tiesos benebus ši versija), ta
čiau abidvi pypkės buvo pačia
me gerume, tinkamai rūkytos, 
neperčirškintos, su normaliu 
dūmtraukiu, be kombinuotų įren 
girnų, dvi paprastos, padorios 
pypkės. Į pirmosios (belgiško
sios) puodelį galima įkišti visą 
nykštį, sušildyt rankas drungną 
dieną, o į antrosios (angliško
sios) — tilpo tiktai nagas tabo
kai pakrapštyt.

Kelias dienas rūkiau tą su paprašoma leidimo užsirūkyti,
didesniu puodeliu, kiauru austra 
lų tramvajum bevažiuodamas į 
tarnybą, šildžiausi sukrumpu- 
sias rankas, piktai stebėdamas 
su cigaretėmis dantyse kelei
vius, kurie kiekvienu dūmu sau 
priartina liūdną galą vėžio žnyp 
lėse.

Priešais mane kas rytas sė
di rimto amžiaus vyras su liet
palčiu, taip pat įsikandęs pyp
kę ir visą laiką nežymiai šyp
sosi. Turbūt, senis patenkintas 
kad jo partijos narių skaičius 
dar vienu priaugo.

Trečią rytą beveik tiesiai iš 
lovos turėjau šokti tramvajun, 
atpakalia ranka susiėmęs visus 
savo priklausinius. Pamažėle at
rinkęs kur kapšį, kur taboką, 
kur degtukus, skeliu sau ugnį 
ir, jaučiu, kad didžiagalvė visai 
neatsiliepia į mano papsėjimus, 
sausai atsisako nuo bet kokio 
bendradarbiavimo. Plaučiai, per 
naktį negavę nikotino nuodų,

liūdnai girksi visomis dūdomis. 
Išardau pypkę į sudėtines dalis, 
nėra kur jų patogiai išdėlioti, 
prisėdę moterų, iš visur nedrau
giški veidai. Cibuką įsimetu ki- 
šeniun, galvutę slaptai ’įsprau- 
džiu saujon, neištraukdamas ran 
kos iš kelnių kišeniaus stengiuo 
si aklai išsiimti degtuką, užmas 
kuotai kišu į pypkės lataką, deg 
tukas lysti-ūlindo, bet atgal — 
nė krust, gi man toliau bespe- 
ruojant ir visiškai užlūžo. Tik 
chirurginiai instrumentai arba 
acetelino grąžtas čia tepadarytų 
tvarką. Įmečiau ir užsikimšusį 
pypkės puodelį kišeniun, visai 
dienai pasmerktas nerūkyti. O
pirštai apsi vėlę, šluostausi nosi- ,
ne. matyt, ir kvapas ne koks,’ dlna' ^"darnas ap.e v«|, nu- 

nes moterys nusigręžė nuo ma
nęs kaip kokios Choleros, kitos
pakeitė vietas tramvajuje, dar 
dėkui joms, kad nieko nesakė 
konduktoriui. Rimto amžiaus 
vyras su lietpalčiu priešais ma
ne, kaitriai papsėdamas pypku- ... , .

. f , . pypkes kvėpavimo organamstę, sekęs visus mano slaptus , ,. . .1» AniwT,~ .1 Izn nn lOrtin Ar, nr\tr
veiksmus, žiūriu, šypsosi man

panieka ir šaipynės, o ne soli
darumas, kokį jausdavai rūky-

galėdavai susišelpti tautiečių 
bendruomenėje, nes cigaretės 
pasiūlymas būdavo neatskiriama 
lietuviško vaišingumo dalis. O 
ar gi kas tau pasiūlys savo nuo 
savą pypkę krizės metu! Net gi 
įr mūsų taųtosakon, jei nepro
testuos dr. Balys, yra įtrauktas 
punktas, kad, girdi, žmonos ir 
pypkės niekas neskolina. Vadi
nasi, pypkorių partija ugdo at
virą egoizmą, išjungia bet ko
kius užuojautos jausmus nelai
mėje.

— Iš kokio tvarto mėšlą čia 
dabar rūkai? — klausia tarny
boje draugas, lyg ir humorą 
reikšdamas.

— Kada mesi tą smirdinyčią? 
— kitas subamba, užsiėmęs sau 
nosį, o patsai pleškindamas dar 
didesnį šlamštą, negu ašen.

Iš antros pusės — cigaretinin 
kai į mano dabartinę partiją 
žiūri perdėm priešiškai, nes iš 
pypkoriaus, kaip ir iš ožio, nie
ko gera negalima laukti bėdoje.

Kai po įžanginių rolmopsų ir 
vinigretų, kaskart atmiešiant 
stikliuko pyliais, dailioji lytis

kai visi vyriškosios lyties na
riai traukiasi iškaštingas ciga
retes, aš dedu ant stalo kapše
lį su taboka. Abiejų lyčių vei
dai tuojau nušvinta įtartina šyp 
sena, o šeimininkas, taip sa
kant, užbėgdamas nemalonu
mams už akių, pakiša savo ci
garetes :

— Na jau čia dabar, imk ge
riau gatavą!

Charakterį laikydamas vis- 
dėlto užsipleškinau savo puodi- 
naitę. Truputį kliurksi, susirau
kia gražioji kaimynė, bet užtat 
mano charakteris nenukenčia.

Priėjus prie karštos paukštie
nos su slyvomis, kalboms apie 
namus ir mašinas pasiekus pa
čią viršūnę, staiga—papt-papt!, 
— ir mano pypkė beviltiškai bei 
negrįžtamai sustabdo savo veik 
lą. Ir, *",ogau, dabar trauktis
krapštiklius, išmontuoti įrengi-, raštį, girdžiu pažįstamą kikeni
mus, visa tai išdėlioti ant šva- mą. Priešais mane sėdi tas pats

rios staltiesės, rakinėti cibuką, 
grandyti puodelį jautrių,inteli
gentiškų sielų akivaizdoje. Su- 
svyruoja-subraška visi ideolo
giniai pamatai.

— Nevark, še cigaretę! — 
dar tau tuo metu įsikiša šeimi
ninkas. .

Ir, štai, perbėgėlis vėl atver-i 
čia savo pardavikišką kailį at-! 
gal.

O tautiečiai, pasinaudodami 
mano laikinu charakteriaus su
minkštėjimu (iš dalies ir sme
genų), parėję iš svečių, daro to
li siekiančias išvadas:

— Matai, Pupindrickis užmas 
kuotai pradėjo taupyti. Atsine
ša pypkę, visiems viešai parodo, 
o paskui rūko svetimas cigare
tes. Žiūrėk, kurią dieną išgirsim, 
kad jau nusišėrė trečią sklypą, 
ne be reikalo pasiprašė piliety
bės...

— Ir dar kitiems nervus ga-

kreipdamas mintis nuo lietuvy
bės išlaikymo...

Nuolatinėse namų kautynėse 
dėl visur išmėtytų šluoštiklių, 
suteptų baldų, pradegintų dra
bužių patsai sunkiausias epizo
das, kuomet vakare, užjakus

imi kėsintis į kasdieninės apy 
vokos daiktus. Patamsyje po 
šiukšlynus nesusigraibydamas 
drato, sakysim, išsitrauki iš 
žmonos mezginio virbalą ir krap 
štai sau cibuką. Prižadi rytoj 
nupirkti visą tuziną naujų vir
balų, prižadi kad ir to paties 
nepagadinsi, po vartojimo jį šva 
riai su muilu nuvalysi ir dar a- 
liejais ištepsi. Bet moterys į tai 
žiūri metafiziškai, kaip į daikto 
moralinį išniekinimą, jų nuomo
ne, po to virbalas pasidaro ne 
košer. Ne be to, kad ir nebūtų 
fizinių nuostolių. Kartą vakare 
vienam tokiam virbalui ne ty
čia nusmaugiau galvutę, o nau
jo taip ir iki šiandien neprisi
rengiu nupirkti.

Perdėm susikompromitavęs 
naminiame fronte, netekau au
toriteto ir tarnyboje. Tik ką bu 
vau nusipirkęs penktą iš eilės 
pypkutę. Pigią. Kad netektų gai 
Ietis ją sulaužius arba pametus 
(dabar perku ne štukomis, bet 
kilogramais). Jau po to antrą 
dieną, tik ką išrūkęs cheminius 
dažus, pasidedu aš ją ant stalo 
atvėsti. Paskui, girdžiu, kažkas 
klankterėjo ant grindų. Na, ži
noma, kas gi tas kažkas, jeigu 
ne mano pypkė, netyčia pastū
mėta alkūnės. Kaip pjūklu at
pjautas nukrito įvijinis cibuką 
kimštukas. Puodelis ir kandik
lis abudu sveiki, bet nebeturi jo 
kio savitarpinio ryšio, nebesusi- 
daro ansamblis.

Bosas, stebėjęs mano nelaimę 
ir — kaip ašenai, pasisėmęs e- 
tiketinių popieriukų, bandau pri 
klijuoti nors vienam pasirūky- 
mui, atneša man plastikinį kas
piną ir juo sujungęs abidvi da
lis, sako:

— Še, sprok, bet man darbas 
turi būt padarytas!

Pliūpterėjo dūmas su lieps
nom, kaip ši naujos. Apstojo 
mus keliolika bendradarbių, visi 
tiekia patarimus, bet nuo užuo
jautos susilaiko. Kiti tyčia užsi- 
pleškina savo gerai užlaikytas 
brangias pypkes, pučia dūmus 
man stačiai į akis.

— Atiduok savąją vyriau
siam įstaigos šiukšlininkui!

— Mesk nuo tilto į Torenso 
upę, kur ji ir priklauso! ,

’ Matot, kaip naujos partijos 
draugai savo vienmintį traktuo 
ja!

Pasibaigus darbui, šoku į 
tramvajų ir, susitvarkęs su kon 
duktorium, vėl puolu rūkyti, 
nes be dūmo neįdomus vakari
nis laikraštis. Vieną kartą ga
vęs karščio, pypkės plastikinis 
klijus buvo išgaravęs, kaspino 
tarpai išvėpę ir, prikišus deg
tuką, joks kontaktas jau nebe- 
užsimezgė. Bandžiau suspaudęs 
sauja atstatyti dūmtraukį, pas
kui, atplėšęs laikraščio storai 
apvyniojau cibuką, bet bendra
darbiavimo nebebuvo. Tad susi
pykau kišeniun palaidas pypkės 
dalia, iki namų pasmerktas pas 
nikauti. Beįsitraukdamas į laik-

Romano konkurso jury komisija

Nuotrauka iš posėdžio Clevelande. Iš kairės į dešinę: M. Venelnnskas, kun. A. Sušinskas, V. Mariūnas 
sekretorius, A. AugustinaviČienė ir P. Balčiūnas — pirmininkas.

Romano konkurso komisija
Įspūdžiai iš jury kom. posėdžio 

VIKT. MARICNAS, Cleveland, Ohio

Draugui apsisprendus savo 
kasmetinio romano konkurso 
jury komisiją šiais metais su
daryti Clevelande, buvo aišku, 
kad į šį reikšmingą darbą la
biausiai įsitraukti turės čia 
jau keleri metai veikiančio Raš 
to klubo žmonės. Ir jie įsitrau
kė. A. AugustinaviČienė, P. Bal
čiūnas, M. Venclauskas ir aš, 
Draugo pakviesti, jautėme pa
reigą pridėti dalį, kad ta graži 
iniciatyva ir šeštąjį kartą mūsų 
romanų lentyną papildytų nau
ju lauktinu egzempliorium. 
Kun. Alfa Sušinskas atėjo į ko
misiją iš kaimyninio Pittsbur
gho miesto. P. Balčiūnas suti
ko būti komisijos pirmininku, o 
man buvo patikėtos sekreto
riaus pareigos.

Nuostabu išgyventi, kaip tie 
patys veidai skirtingomis aplin
kybėmis lyg kiti veidai atrodo. 
Jury komisijos posėdy jutau jau 
kitą reikšmę ir spalvą savo bi
čiulių veiduos ir žodžiuos, negu 
per metų eilę buvau pratęs ma
tyti Rašto klubo susirinkimuos. 
Visi labai rimtai žiūrėjo į dalį 
atsakomybės, kurią kiekvienas 
pasiėmė romano konkurso da
lyvio, busimojo skaitytojo, ro
mano skelbėjų is savo literatū
ros atžvilgiu. Mano rūpestis, lie 
čiąs tam tikrus estetinės prigim 
ties principus, buvo greitai iš
sklaidytas, pasiklausius kitų ko 
misijos narių pasisakymų.

Ėjau į posėdį su gerom vil
tim, išėjau įsitikinęs, kad šiais 
metais jury komisiją sudaro su 
dideliu atsakomybės jutimu ir 
neginčytinom kvalifikacijom li
teratūros žmonės. Tikiu, kad 
šia proga privalau juos Draugo

žmogus su lietpalčiu ir visu vei
du juokiasi iš manęs. Man pa
keliui lipant, jis sake:

— Viena iš dviejų, misteri: 
arba lamstą turėsi pasirinkti ki 
tą tramvajų, arba aš!

Kitą rytą, išstudijavę tvarka
raštį, susitarėm dėl laiko. Bai
gėm konfliktą gražiuoju, kaip 
džentelmenai.

— ČIA GAUNAMA: —
• Admiral

• Dumont
• General Electric

• Gruending - Majestic 
• Koerting

• Motorola 
• Olympic

• RCA Victor 
• Sunbean,

• Zenith ir kt.
Šių geriau,ių firmų

— IŠDIRBINIAI —
• TELEVIZIJOS • RADIJAI

• Hi-Fi fonografai • Rekordavimo i 
aparatai • Elektriniai namų apyvokos 
reikmenys.

Nuolaidos — Garantijos

iLDflinfl.

OTELEVISIOn
(sales - servięeJ

Sav. Ini. A. SEMRNAS 
3321 S. Halated — CUffalde 4-5AA5

skaitytojams vienu kitu žodžiu 
pristatyti. •

Petras Balčiūnas sa
vo jautrų ir teisingą požiūrį į| 
dailųjį žodį yra įteigęs gausiam 
būriui lietuviško jaunimo, eilę 
metų dėstydamas lietuvių lite
ratūrą nepriklausomos Lietuvos 
augštesniosiose mokyklose, sto
vykloje Vokietijoje, būdamas 
mokyklos direktorium ir vėl čia 
— be pertraukos dirbdamas li
tuanistinėje mokykloje. Nema
ža rašinėjęs periodinėje spaudo
je. Stropus ir aktingas Rašto 
klubo narys. Augštai vertinu 
jo estetinės kūrybos pažiūras, 
patirtas ilguos ir išsamiuos pa
sikalbėjimuos.

Al dona Augustinavi
Čienė daugeliui pažįstama sa 
vo turiningomis ir šiltu žodžiu 
pateiktomis paskaitomis. Jos 
nuomones literatūriniais klausi
mais Rašto klubo nariai visada 
priima kaip vertas dėmesio, dis
kusijų ir išsamesnių komentarų. 
Studijavusi prancūzų literatūrą 
Lietuvoje, Clevelande studijas 
baigė master of Arts laipsniu.

Mykolas Venclaus
kas senas ir ištikimas plunks
nos bičiulis. Nepr. Lietuvos vai
kai godžiai skaitė jo “Eiliuotas 
pasakas”. Valstybės ir Jaunimo 
teatras Kaune su dideliu pasi
sekimu ilgus metus vaidino jo 
“Saulutę”. Nemažesnio pasise
kimo sulaukė jau tremtyje sta-! 
tyta “Stebuklingoji dūdelė”. A-i

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $26.00 
pas

Roosevelt Furniture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUV®) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711
Nellie Bertulis ir F<4lx Raudonis, 

savininkai

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki t:30 vai. po pietų.

merikoje jo “Burtininko pink
lėse” akis ištempę žiūrėjo net 
ir tas jaunimas, kuris šiaipjau 
stumdosi už teatro durų, kol 
prasidės šokiai. Rašto klubo na
riams iš rankraščių yra skaitęs 
savo vaizdžiai sueiliuotų pada
vimų. Stalčiuje turi parašytų ir 
apmestų eilėraščių, baladžių, pa 
davimų, dramų. M. Venclauskas 
yra kuklus, atsargus, bet jaut
riai ir gerai argumentuotai lite
ratūrinę kūrybą suvokiąs vertin 
tojas. „

Kun. Alfa Sušinskas 
mano pristatymo, berods, nėra 
reikalingas. Jį visi gyvo3 ir 
mąstančios dvasios lietuviai pa
žįsta. Jo vardas dažnai regi
mas spaudoje ne tik po jo straip 
sniais, bet ir straipsniuos apie 
jį patį. Jis ne tik “Maršo jau
nystei”, bet ir daugybės kilnių 
sumanymų ir darbų autorius. 
Akis į akį susitikau su juo pir
mą kartą tik jury komisijos po
sėdy. Pakako išgirsti vos keliais 
sakiniais išreikštą jo nuomonę, 
kad įsitikinčiau, kokiu sąmonin
gumu ir rimtumu jis gebės ver
tinti konkursui skirtuosius dar
bus.

Romano konkurso jury komi
sija yra nusiteikusi rimtai sąži
ningai ir kompetentingai svars
tyti kiekvieną atsiųstą kūrinį. 
Dovanos vertė mūsų skaitytojui 
ir literatūrai priklausys tik nuo 
konkurso dalyvio.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių ; 
lietuviškų valgių. Atidalytas per visą naktį. | 

29 metai toje pat vietoje.
I6Ū8 W, 47th Si., Tel. LA 3-9670

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR RUSIJĄ

per didžiausių Amerikos kontinente b-vę

J. KAMIENSKI
JANIQUE TRADING COMPANY 
5314 W. Chicago Avė., Chicago, Illinois

Pilnai garantuojamas kiekvienas siuntinys. Pristato
me į dvi savaites. Jūsų gimines Europoje gaus siunti
nį be jokio primokėjimo.

DIDŽIAUSIA BENDROVE DĖLTO KAD GERIAUSIA!

ATTENTION VACATIONERS!
Your Dog Boarded in High Class Style at Low Rates 

WHEAT0N BOARDING KENNELS 
under new management

ADU SERVICES — Excellent Care 
TED ROVLAND — VLHeaton $-5700

Panwort.h Road — South of V.F.W. '.... -i   ■- -*•—-—-—r— «—«• -- - - —Z------------

H 0 R F 0 R D H C T E L
Special low rates 

for we**|ulays A evenings ...
to Lodge meeting groupu - ban- 
quets - \Vedding Showers etc. 400 
to 500 people handled.

Business & Industrial firm groups 
„ invited also.

J. J. PEACOCK
1508 No. Pulaski Rd. Bei. 5-1202
C.

Pagelbėkite pastatyti šv. Juo
zapo trečiojo ordino Šv. Pranciš
kaus seselėms vienuolyną, kurios 
mokyklą dabar lanko 400 vaikų. 
Senasis pastatas via nukentėjęs 
nno baltųjų skruzdžių.

Slster Mary ■'Vnleherla, Viršininkė 
St. Francis of Asslsi Mission 
Route I, Bov 28A 
Rreenwood, M ississippl

Gerbiamoji Sesele Pulcherla:
Priimkite mano auką naujam 

seselių vienuolynui Greenwood, 
M issis.sippi. Tęskite savo gerą dar
bą neturtinguose katalikų misijose 
tolimuose pietuose.

Vardas, Pavardė ..................................

Adresas ......................................................

Miestas ................. Valstybė .............1

ARTHRITIS & RHKUMATISM
Nauji vaistai skaudantiems raume

nims, sustyrusiems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
si.ų bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų ,kojų pirštų aTba sprando rau
menų ir sąnarių skaudėjimų. Varto
kite naujus AMERPOL vaistus. Tab
letės $1.50, mostis 79c. Viskas tik už 
$2.29, ims jūsų vaistininką.

STATOMI, — ATREMONTUOJAME
Joks darbas nėra permažas. Tin

kavimas —- Dažymas — Dekoravi
mas — Elektros Darbas — Plum- 
bing — Apšildymas — Mūrinlmas 
— Dailydės darbas ir t. t.
B & B GENERAL CONTRACTORS 
Route 1, Box 769 E, West Chicago

Tel. \\TIeaton 8-5395

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantaa 

1805 West 46 Street
Chicago 9, UI.

Telef: EAfayette 3-3085 
Gamina Juostas, takelius, Juosteles,

kitųpagalves vardinių, gimimo ir 
progų dovanoms.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

WilloW Springs, Illinois

Remkite dien. Draugą!

i
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Paliktieji Papini rankraščiai
T. B. MIKALAUSKA S, Brooklyn, N. Y.

Be penkiasdešimt jau išleis- religiniais, 
tų tomų Papini raštų, po mir-1 ratūriniais 
ties dar buvo rasta ryšuliai pa
laidų lapų spintelėse. Dedama 
pastangų surinkti visus jo raš
tus, taipgi esančius laiškų for
moje pas garsias pasaulio asme
nybes.

Pirmiausia rūpinamasi trimis 
tūkstančiais mašinėle rašytų 
puslapių apie Visuotinį Teismą.
Papini šį veikalą rašė daugiau 
dešimties metų, šimtais kartų 
jį taisydamas, papildydamas.
Prieš mirtij buvo davęs drau
gams perskaityti.

filosofiniais ir lite- 
Visada duodama sa

vo opinija ir patarimas. Tie laiš 
kai parodys visoje pilnumoje ra 
šytojo širdį ir kultūrą, kuris ga 
lingais sielos sparnais aplėkė ne 
išmatuojamą pasaulio orbitą.

Bus įdomi korespondencija 
su politikos žmonėmis nuo 
Roosevelto iki Trumano, nuo 
Churchillio iki Mussoliino. Yra 
žinoma, kad 1939 m. Papini nu
vyko į Romą pas Mussolini su 
patarimu nestoti į karą, bet du
čė jo nepaklausė, nors jie buvo 
visada geri draugai.

Visuotinis Teismas

Mintis paimta iš Dantės vei
kalo “Dieviškoji komedija”. Vi
sa žmonija, su visais savo įvai
rių apižių laimėjimais ir pralai
mėjimais (nuo pirmojo žmo
gaus iki paskutinio popiežiaus), 
bus pastatyta prieš Aukščiausią 
jį Teisėją, kuris duos neatšau
kiamą sprendimą. Papini čia 
imasi advokato vaidmen's ginti 
kaltinamuosius.

Aprašomi įvairūs civilizacijos 
laikotarpiai, gražiai įdėti'amžių 
rėmuose, duodant kiekvienam 
periodui dešimt asmenybių: pen

Dienynai
Tarp neatspausdintų raštų 

y r p du dideli dienynai.. Pirma
sis yra lyg agenda, kurioje Pa
pini užrašydavo atsilankiusius 
svečius, perskaitytas knygas ir 
išsiųstus laiškus su .trumpa pas 
tabėle apie ką buvo rašyta. Šis 
dienynas padės surinkti laiškus, 
ir nieko daugiau.

Antrajame dienyne randama 
poezija. Papini kiekvieną vaka
rą užrašydamas dienos įvykius, 
sukurdavo eilėraštį. Tai puikiau 
šių ir giliausių minčių, dažnai 
mistinių, lobis. Šie puslapiai ati 
dengs pilnutėlę žmogaus fiziono

Vaizdelis iš Lietuvaičių Seserų instituto Pittsburghe

Atstovės iš visų keturių lietuvaičių vienuolynų ruošiasi mokyti tau
tinius šokius, pačios atlikdamos praktikų, vadovaujant Liudui Saliui 
iš Clevelando. Priešakyje seselės Angelą ir Maiietta, kazimierietės, 
trečioji — sės. Lorraine — pra.nciškietė, už jos — sės. Paula — Ma
rijos Nek. Pras. seserų.

■ Naujos knygos. Prieš tris 
savaites vėl pasiekė šį kraštą 
keletas knygų išleistų Lietuvo
je 1956 m. gegužės-birželio mė
nesiais. Be anksčiau minėtos šia 
me dienraštyje “Katalikų mal
daknygės”, parašytos dr. J. 
Stankevičiaus ir aprobotos 
vysk. K. Paltaroko, gautos dar 
šios: 1) Lietuvių poezija XIX 
amžiuje, sudaryta B. Pranskaus, 
700 psl., kurioje paduodama 45 
autorių eilėraščiai; 2) Smulkioji 
Lietuvių Tautosaka XVII-XVIII 

į amžiuje, paruošė Jurgis Lebe- 
idys, 630 psl.; ir 3) Prano Ma
šioto — Ir aš mažas buvau,

kis istorinius ir penkis prasima- .. , .. , ....., T. ..... . ... mitą, kur ne tiek pasireiškianytus. Istoriniai atstovauja did- j, .
žiuosius nusikaltimus ir didžią
sias dorybes, o pramanytieji re
prezentuoja blogį ir gėrį eili
niuose žmonėse.

Kiekvienas atvirai ir nuošir
džiai deponuoja prieš Aukščiau 
siąjįį Teisėją, šiai ceremonijai 
pasibaigus, įeina choras, kuris 
poetiniu ir mistiniu tonu gina 
kaltinamuosius. Chorai sudaryti 
iš anoniminių nusidėjėlių, papil
džiusių tą pačią nuodėmę, taip 
kad turima gašliųjų choras, 
žmogžudžių choras, eretikų cho
ras, atskalūnų choras ir t.t.

Tūkstančiai laiškų
Tikrąjį Papini pažinsime iš 

jo laiškų, rašytų augšto ir vidu
tinio išsilavinimo žmonėfns. Sa
koma, kad esą tūkstančiai laiš
kų, nes dažnai jis parašydavo 
apie dvidešimt laiškų į dieną.

Laiškuose kalbama įvairiau
siais klausimais, politiniais ir

kaipo literatas, bet kaip tikin-
i tvsis ir krikščionis.

- Stalčiuose dar rasta palaidų 
lapų, kuriuose yra užrašyti pa
sikalbėjimų ir diskusijų kons
pektai. Įdomūs raštai apie po
karinį laikotarpį ir meną. žo
džiu, milžiniškas kultūros tur
tas paliktas Giovanni Papini.

Okupuotojo Lietuvoje
■ Literatūra okupuotoje Lie

tuvoje. Valstybinė Grožinės lite 
ratūros leidykla Vilniuje šiemet

ir “Broliai”. Augštinamas A. 
Vienuolio romanas “Puodžiun- 
kiemis”, kur “teisingai pavaiz
duotos liaudies kančios buržua
zijos valdymo metais”. I. Simo
naitytė apysakoje “Pikčiurnie
nė” aprašanti “užsienio kapitalo 
priespaudą” ir vokiškosios ko
lonizacijos laikus Klaipėdos 
krašte, kada “lietuviškoji buo
žija buvo nesutaikomas savo
sios liaudies priešas”.

Dabartis prozoje atsispindin
ti žymiai blyškiau. Pirmasis ban 
dymas šioje srityje buvęs J. Do 
vydaičio “Dideli įvykiai Nau
jamiestyje”, kur jis parodęs 
kaip “partijos ir liaudies veikia
ma senoji inteligentija persiauk- 
lėja ir įsijungia į socializmo sta 
tybą”. J. Avyžius apysakoje 
“Palikimas” — vaizduoja kol
chozų steigimą, o kitame savo 
kūriny — “Garbė” — aprašo 
mašinų ir traktorių stoties dar
buotojus ir komjaunuolius.

Poezija savo tematika ir for
momis esanti įvairesnė už prozą,

išleido 229 pusi. knygą Lietuvių Čia pirmenybė atiduodama A. 
literatūros ir meno dekada Mąsk Venclovai, paskiau T. Tilvyčiui 
voje 1954 m. Tai rinkinys straip už “Usnynę”. Turtingumas ly-

nauja laida, paruošta V. Aury- 
los, iliustracijos B. Demkutės, 
420 psl.

■ Vilniaus opera Kaune. Rug
pjūčio mėn. pabaigoje atvažia
vo į- Vilniaus operą gastro
lėms. Tarp kitų pastatymų 
vilniečiai atsivežė Klovos para
šytą operą “Pilėnus”. Po išsi- 

' kėlimo pirmykštės operos sąs- 
! tato į Vilnių, Kaunas vėl išsi- 
■ augino jaunų dainininkų ir įstei

J. Mikėnas, P. Aleksandravi- ! & vėl sav0 °Per^ VyRsta run’ 
čius, P. Vaivada, B. Pundzius, tyniavlmas tarP °Peni‘ ’

N. Bučas. I a Prof. Ignas Prielgaaskas-
Bibliotekų Lietuvoje esą pri- j Giedaugas mirė Šiauliuose.

steigta daugiau kaip 4,000. A.I --------- -------------- -----—
Venclovo eilėraščiai neseniai iš-i

apie šiandieninę Lietuvą. Tarp 
pirmaujančių mėnininkų minimi

ėję armėnų kalba.

Giliau į lietuvių meno kūri
nius žvelgia rusai, nebijodami į 
pasakyti K. Fedino liūpomis,' 
kad “lietuvių prozaikų darbe 
esama ir to, ką V. Druzinas pa
vadino ‘vaikiška kairumo liga’ 
arba — tvirtinama, jog “visi 
sutiko, kad pagrindinė lietuvių 
poezijos liga yra retorikos rū
dys”.

Tik rusai nepažymi, kad ir ta I 
vaikiška kairumo liga, ir bos re 
torikos rūdys atsiranda iš tų 
okupantų sudarytų sąlygų, prie 
vartojančių rašytojus savo kū
rybą degraduoti į svetimo rau
donojo režimo propagandą.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMĄ .

U WQE8 stoties — Banga. 1498 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 8:80 vai. ryte 
fiESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

FIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
4EKAD. 8:30—»:SO v. r. U stotie* 

WOPA — 1490 klL 
Tilcago 29 II. HEmlock 4-241'

T121 8o ROCKWELL HT

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotai darbas 
1L RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

MakesYour Auto\ 
Run Better!

HITO REG
Combm«tton

FUEL PRESSURE REGULATOR & FILTER
by carburttor •ptcialist* for new 

and used cars. Only |7.H plūs Installation. Sold 
by Auto Sarvlca Dapts. and Garagtt. Guarantetd.

fiioMra Salas. Ine., Los Angoto 19. CaM.

STOPS KO0DING . . . STALLING 
fLIMINATtS VAPOR LOCK 

' * CUTS TUIL VVASTt Ą
FILT-O-REG pagerina jūsų moto

ro veikimą, visiems metams, švelniai 
kontroliuoja gazo srovę, einančią į 
karburatorių. Įtaisomas } gazo liniją. 
Rekomenduojamas karburatorių spė
riausių najiems ir vartotiems auto
mobiliams. Tik $7.95, plius instalia- 
rija. Parduodamas Auto Service sky
riuose ir garažuose. Garantuota.

AIiONDRA SALES, Ine.
Lok Angeles 19, Calif.

nių, pasirodžiusių periodinėje 
spaudoje ryšium su minėtąja 
dekada. Keturis straipsnius duo 
da lietuviai bolševizrtio apašta
lai — A. Sniečkus, V. Niunka, 
M. Gedvilas, K. Preikšas, o ki
tus — įvairūs sovietiniai bendra 
darbiai; šių čia net netoli 50, 
jų tarpe N. Basarginas, A. Ilji- 
nas, G. Leonidzė, K. Zelinskis, 
O. Lcpešinskaja, K. Zubovas, N. 
Gromovas ir k t.

Kaip matome iš lietuviškų 
pavardžių — parinkti pasisaky
mai ne lietuvių rašytojų ar ki
tų menininkų, o partijos ir oku
pantų administracijos pastatytų 
pareigūnų. Nagailima tamsių žo 
džių Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpiui, kada, anot tų rau
donųjų propagandistų, knygy
nuose tebuvę Miš-Mišausko “A- 
pie tai, kaip su kortomis šposus 
rodyti” ir “Alaus ir kitų skanių 
gėrimų darymo receptai”... Is 
okupaciniu laikotarpiu pasiro-

rin'ėmis intonacijomis atranda
mas E. Mieželaičio knygoje “Ma 
no lakštingala” ir jo “Broliškoj 
poemoj”. Subrendę ir sutvirtė- 
ję T. Korsakas, V. Reimeris, 
V. Mozūriūnas, V. Valsiūnienė, 
nors ir šių visų poezija “sumen 
kinama kiek išpūstu deklamacin 
gurnu ir deklaratyvumu, nuo 
kurio nukenčia paprastumas ir 
gilumas”.

Dramos srityje po karo susi
laukta apie 20 pjesių, jų tarpe 
pirmaujančio." B. Dauguviečio 
“Nauja vaga”, “Uždavinys”, 
žiūrovai šiltai sutikę J. Baltušio 
“Gieda gaideliai”. Pripažįstama, 
kad “Lietuvoje dar labai silpna 
literatūros kritika ir literatūros 
mokslas”.

Muzikos ir teatro srityje augš 
tinama komp. A. Račiūno opera 
“Marytė” ir komp. J. Juzeliūno 
“pirmas tarybinis lietuvių ba
letas “Ant marių kranto”. Bet 
ir čia M. Gedvilas “Izviestijose”

ATVYKITE IR 
ĮSITIKINKITE
MŪSŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KUTUR !

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps kiek 
yra reikalinga vienai eilutei ar 
kelioms.

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME

DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN

GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ ROSIU MEDŽIAGA.
Darbo valančios: Kasdien nuo 8:80 vai. ryto Iki (i vai. vak.; 

šeškui. nuo 8:30 vai. ryto Iki 5 vai. vilk.

HENRY S Tel. VVEbster

215 WEST JACKSON AT WELLS
Patogioje vietoje, kuri lengvai pasiekiama trauktnCliu (Elevated), 

gatvSkariaia ir automobiliu.

K2ME

BACKTO 
M5CH00L

džiusių leidinių labiausiai giria-, konstatavo, kad “respublikos 
ma A. Gustaičio-Guzevičiaus ro’ dramaturgija atsilieka nuo gy- 
manas “Kalvio Ignoto teisybė” I venimo”, neturima gerų pjesių

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOUNIMO

«W 1957

Clean 'n Eoey ’ 
ribbon changa 

with Royal't
•įdutivo 

Twin-RaL
10 00WN PAYMENT. Or m 24 mo* n hi .

Klauskite informacijų —
J. L. GIEDRAITIS

1632 Broad St., Harford 6, Conn. 
kuris “Draugui" žinomas, kaip 
nąžiuingaB asmuo

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

baterijos ir automobiliams dalys Fi ręst one pudingo*
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. ČEKAS, patyrę* aoto «peeiaJlst«»

AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette S-1083
B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pletkiewicz, sekr. Ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 Iki R vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šcSt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANE SAVINGS

B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
' IR

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36. IU.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. UL

OISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8. III

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50.11L, Tel. TO 3-8131-32

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

Sukakties Išpardavimas]
Mes apvaikščiojame savo didžiausią 

44 Mėty Sukakties Išpardavimą
Prist^ant jums įvairias vertes. Tai mūsų būdas pasakyti jums ačiū.

Namų reikmenys, prietaisai, TV, brangenybės didžiau iomis 
sutaupomis ir lengviausiomis išmokėjimo sąlygomis.

Visiškai nauji, švieži baldui: Lovoms reikmenys, Grindų už
dengimai, Lempos, Televizijos, Radijai, HI-FI Phonografai, Šaldy
tuvai, Plovyklos, Siuvamos mašinos, Baziniai pečiai, Elektriniai jo
čiai, (lažiniai šildytuvai, Aliejaus šildytuvai, Brangenybės, Deiman
tai, Sidabriniai daiktai, Staliniai reikmenys (dinnerware), Blankc- 
tai, Užklodės, Lovoms antklodės... tik ką gavome šiam įvykiui. Žy
mios, patikimos markės (brauds): Kroclder, Sealy, Puliman, Sim- 
nions, Kent-Coffey, Joerns, BasicAVitz, Lawn, Bassett, James Lees, 
Douglas, Phileo, Admiral, Tappan, Universal, Frigidaire, General 
Electric, Zenith, RCA-Vietor, Maytag, Bigclow, Siegler, Moores,
Hoover, Bulovą, Columbia Dimonds.

TŪKSTANČIAI NEPASKELBŲ VERTYBIŲ
Stalo lempos, vertės $12.00, už......................................................... $5.95
Pikniko kėdės už ........................................................................ .. 50 centų
Pikniko pintinės (baskets) už ....................................................... ’ $1.00
2 “Sliag rugs’\ vertės $2.50, uų ........................ .. ......................... 1.00
10 colių elektros vėduoklė (fan), vertės $12.00, už................... $4.00
27x48 kaurai, vertės $4.00, už ....................................................... $.2.00
9x12 linoleum, vertės $9.00,. už ..................................................... $4.95
9x12 vilnos “face nigs”, verlės $30.00, už ................................ 36.00
Innerspring matracai, vertės $29.00, už ........................................... 19.00
Innerspring matracai, vertės $59.00, už ....................... .. $39.00
Indai (»linnerware), didelis pasirinkimas po ............15c. vienas
Stainless stecl sidabras: peiliai, šakutės, šaukštai ]>o .. 15c. vienas 
Lininės ar plastikinės didelės stalo uždangos, vertės $3.00 už $1.00
Elektros “lieating pad”, vertės $7.00, už ....................... .. $3.95
Elektros Wafflc Iron, vertės $10.00, už ................................... $4.95
Radijai — AC ir DC už .................................................................. $9.95
Nešiojamos radijos su baterijoms (complete) ........................... $14.95
Elektros Reeord players )>o .................... ............................. $5.00
3 Way elektros Reeord players ..................................................... $14.95
Automatiški Reeord players ...................................-...................... $29.95
Radijas ir Reeord Player, automatiškas, vertės $69.50, už. $39.50 
“Reeordio” (Make your own records) su radijo ir

pbonografu, vertės $110,00, už ............................................ $$69.00
Tapė Rccorders, vertės $90.00, už ................................................ $49.00
Columbia automatinis Reeord player HI-FI, su deimantine

adata, vertės $125, už .............................................................. $69.00
Didelis eonsole HI-FI, FM ir AM .Radijo ir automatinis

pbonografas, vertės $299.00, už ........................................... $135.50
RECORDAI: pepuliarūs, clasiški, didelis pasirinkimas,

nupiginti................................ .......................................... .. ............. 35c.
21 col. Admiral TV ir Radijo Phonograph kombinacija,

eonsole, vertės $495.00, už .................................................... $245.00
24 eol. žymios išdirbystės TV, vertės $300.00, už ................. $129.00
17 colių nešiojamas TV—kainuoja $149.50, už ..................... $99.75
21 colio stalo modelio TV—speciali kaina .................. ........... $119.00
21 eol. General Electric eonsole, vertės $250.00, už ............ $149.50
Lewyt elektrinis dulkių valytuvas, rcg. kaina $09.50, už .. 39.50
Hoover Tank dulkių valytuvas, nupigintas ............................. $29.50
Canister dulkių valytuvus, vertės $59.00, už ............................. $29.00
Elektrinė siuvama mašina, reguliarė kaina $79.00, už ............ $39.50
Anker elektrinė siuvama mašina, reg. kaina $150.00, už .... $69.50
Nerchi-Elna siuvama mašina eonsole, reg. kaina $150.00, už. $69.50 
General Electric šaldytuvas, 10 kub. pėdų, reg. $299.00, už $189.00 
General Electric — 2 durų, 11 kub. pėdų reg. $-109.00, už .. $299.00
General Electric pečius,f reg, kaina $295.007 už ................. $145.50
Universal gazinis pečius, 40 col. Kainuoja-$229.95, už .. $169.50
Automatinė skalbiamoji mašina (GE), vertės $259.50, už .. $169.00
Maytag skalbiamoji mašina ...................................................... .. .. $98.00
$39.95 Roto-Broiler Rotisserie už ................................................ $18.95
Automatiniai toasteriai, vertės $18.95, už ....................... .. $9.95
Automatiniai Coffee Pcrcolators, vertės $24.00, už ............ $12.00
Didžiuliai vilnų ir nylon Arctic blankčtai, vertės $10, už .. $4.95
Didžiuliai vatiniai blankčtai, vertės $6.50, už ..................... $2.95
Grynų vilnų North Star blankčtai, vertės $19.00, už ............ 9.95
Antklodės (eomforters) Orlon Ilayon Blend, vertės $12.50, už $6.95
Užklodės (bed spreads), vertės $6.50, už ................................... $2.95
Sealy lova ir sofa. reg. kaina $229.00, už .............................. $149.50
Hollywood lovos, reg. kaina $69.50, už .....................................•. $39.50
Sulankstomos (filding) lova su matracu ................................... $22.50
5 gabalų dinette chrome setai ........................................................ $39.95
7 gabalų dinette setai, vertės $110,00, už ................................... $59.50
4 gabalų miegamojo setai, vertės $299.00, už .......................... $144.00
Kroclder 2 gab. parlor setai, vertės $199.50, už ....................... 98.00
Simmons “cliair bed” ............................................................. .. $39.50

BUDRIKO BRANGENYBIŲ SKYRIUS:
Budintojai (alarm cloeks), vertės $3.00, už ............................... $1.49
Brangakmenų (jevveled) rankiniai laikrodžiai ....................... $4.95
Vyriški tankiniai laikrodžiai, 17 akmenų, vertės iki $27.00, už $9.95
$59.00 vertės rankiniai laikrodžiai už .................. .. .................. $19.50
Deimantiniai žiedai, '-t kar., vertės $150.00, už ..................... $60.00
Deimantiniai žiedai, vertės $300.00, už ....................................... $149.00
Spindinčios “eostume” brangenybes, vertės $5.00, už .... $1.95
Auskarai, vertės $2.00, už .................................................... .. 98 centus
52 gab. Rogers sidabras, dailoj skrynioj, veitės $45, už . . $24.00
Regina elektros Broom dulkių valytuvas, kainuoja $59.50, už $29.50 
General Electric grindų vaškuotojah, buvo $89.00. nupigintas—$39.50

Geriausias pasirinkimas baldų, namų apyvokos daiktų, 
brangenybių, žemiausiomis kainomis.

Veltui Dovanos su Kiekvienu Pirkimu.
Atdara pirmadieniais ir ketviitadieniais iki 9.30 vai. vakaro. 

Sekmadieniais 10—5. Kitomis dienomis nuo 9:00 ryto iki 6 vak.

J. F. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street

Budiiko Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio 
vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš \VHFC radio stoties,
1450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru

BUDRIKO SUKAKTUVIŲ PROGA
DUODAME VELTUI £2,000 DOVANŲ

1- nia dovana 2 gabalų parlor setas, vertės $250.00.
2- ra dovana Tappan gazinis pečius, vertės $245.00.
3- čia dovana General Electric eonsole TV 21 eol., verlės $295.00.
4- tn dovnna elektrinis dulkių valytuvas, vertės $19.00,
5- ta dovana lll-EI Automatic Reeord player, vertės $125.00.
6- ta dovana Kealy Poeturcpodie. matracas — $79.50.
7- ta dovana 100 gab. dinnenvare setas — $44.50.
8- ta dovana deimantinis žiedas — $200.00.
9 ta dovana Benius rankinis laikrodis — $79.00.
200 mažų dovanų nuo $1.00 iki $20 — viso vertės $700.00. 
Nereikalingas gabumas, nereikia nieko atspėti. Tiktai parašv-

• kitę savo vardą, adresą ir telefono numeri j įrašo (entry) blanką ir 
įmeskite į ofieialę Sukakties lš|«rdavimo jionteato dėžutę. Nereikia 
nieko pirkti, tik gaukite jūsų įrašo (entry) blanką Budriko Krau
tuvėje, 3241 So, Halsted Street. Kiekvienas kontestantas gali lai-

I mėti tik vieną dovaną. Visi įrašai (entries) turi būti kontesto dė
žutėje iki rugsėjo 20 dienos. Ijuimėtojai bus paskelbti rugsėjo 29 
dieną, 1956 in. Kontestantams nereikia būti . vietoje, kad laimėtų 
dovauą. Visi įrašai (entries) pasilieka nuosavybe Jos. F. Budrik, 
luc. Teisėjų nuosprendis jia galutinas.

1^ ■ r.



Šeštadienis, rugsėjo 15, 1956

Naujos knygos Lietuvoje
ANT. BERNOTAS, Waterbury, Conn.

1. LIETUVIŲ POEZIJA, XX
AMŽIUS, sudarė ir pastabas pa 
ruošė B. Pranskus. Valstybinės! 
Grožinės Literatūros leidyklos 
leidinys, Vilnius, 1955 m., 700 
pusi.

Tai stambus rinkinys, apimąs 
beveik visus XIX amžiaus lietu
vių poetus ir jų kūrinius. Pir
mutinis toks lietuvių kalba rin
kinys, kuriame sukaupta įvai
riausiuose leidiniuose ir šalti-' 
niuose išmėtyti XIX amžiaus 
lietuvių poetų kūriniai.

Dalis rinkinyje talpinamų au
torių mums plačiai žinomi, po- 
pularūs ir nuo senų laikų labai 
gerai pažįstami (Antanas Straz 
das, L. Ivinskis, A. Vienažindis, 
V. Kudirka, Ks. Vanagėlis, Pr. 
Vaičaitis, Jonas Mačys-Kėkštas 
ir kt.), kiti daugiau ar mažiau 
žinomi, bet yra įdėta ir autorių, 
parašiusių tik vieną kitą kūrinė
lį, apie kurių buvimą žino tik 
lietuvių literatūros specialistai.

Rinkinyje telpa šie autoriai 
ir jų kūriniai: Antanas Klemen
tas — 13 eilėraščių, Dionizas 
Poška — 10 eilėraščių, Silvest
ras Vr/.ūnas — 6 eilėraščiai 
(tarp jų žinomoji daina “Ant 
marių krašto, Palangos mieste
ly”), P. Šimkevičius — 1 eilė
raštis, Antanas Strazdas — 28 
eilėraščiai (tarp jų populari dai 
na “Ei tu, strazde, strazdeli”), 
Liudvikas Rėza — 3 eilėraščiai, 
Enrikas Budrius — 3 eilėraš
čiai, Simonas Stanevičius — 6 
eilėraščiai, Antanas Savickis 
21 eilėraštis, 4 nežinomų auto
rių kūriniai, Kiprijonas Nezabi 
tauskas — 13 kūrinių, Liudvi 
kas Jucevičius — 3 kūriniai, 
Ansgaras Rožėnas — 3 kūriniai, 
Vienas Lietuvninkas (pavarde 
nežinomas Maž. Lietuvos kūrė
jas) — 6 eilėraščiai, Pranas Sa
vickas — 2 kūriniai, Valerijo
nas Zagurskis-Ažukalnis — 10 
eilėraščių, Laurynas Ivinskis
— 4 eilėraščiai, Edvardas Dauk 
šys — 5 eilėraščiai, Kajetonas 
Aleknavičius — 9 eilėraščiai, 
Juozas Želvavičius — 3 kūriniai, 
Klemensas Kairys T— 4 eilėraš
čiai, Karolina Praniauskaitė — 
5 eilėraščiai, Antanas Baranaus

, kas — 3 kūriniai (jų tarpe “A- 
nykščių šilelis”), Petras Rimke
vičius — 2 eilėraščiai, Antanas 
Vienažindis — 21 jo daina, Ju
lius Anusavičius — 13 eilėraš
čių, Anupras Jasevičius-Žemai- 
tis — 4 eilėraščiai, Andrius 'Viš 
telis-Lietuvis — 6 eilėraščiai, 
Petras Arminas-Trupinėlis — 
11 eilėraščių, Stanislovas Dagi
lis — 6 kūriniai, Stasys Nor
kus — 3 eilėraščiai. Tomas Žič- 
kus-Linkis — 5 kūriniai, Mečys 
Davainis-Silvestravičius — 2 ei- 
raščiai, Motiejus Slančiauskas
— 6 eiliuotos mįslės, Juozas Mi

liauskas-Miglovara — 5 dainos- 
eilėraščiai (nėra populariosios 
jo dainos “Ko liūdi, berželi, ko 
liūdi?”), Juozas Užupis-Šeren- 
ga — 6 kūriniai, Liudmila Ma- 
linauskaitė-Eglė — 8 eilėraščiai. 
Ksaveras Sakalauskas-Vanagė
lis — 28 kūriniai, Juozas An- 
dziulaitis-Kalnėnas — 15 eilė
raščių, Kazys Bukaveckas — 2 
eilėraščiai, Povilas Matulionis- 
V. Bevardis — 3 eilėraščiai, Vin 
cas Kudirka-Kapsas 16 kūrinių 
nėra Lietuvos himno), Stasys 
Matulaitis — 2 eilėraščiai, Pra
nas Vaičaitis — 36 eilėraščiai 
(tarp jų žinomieji “Kur bakū
žė samanota”, “Yra šalis”), Sta 
sys Homolickis —5 eilėraščiai, 
Jonas Mečys-Kėkštas — 22 eilė
raščiai.

Tačiau į rinkinį nepateko to
kie autoriai, kaip J. Zauervei
nas (ir jo garsioji daina “Lie
tuviais esame mes gimę”, virtu
si Maž. Lietuvos himnu), S. 
Gimžauskas, A. Burba ir kt., 
nes “jų literatūrinė veikla ir kū 
ryba buvo ištisai reakcinga”, 
kaikurie autoriai, nepasižymėję 
“nei savo tematika, nei idėji
niais motyvais” (kaip Aug. Ba- 
ranauškas, A. Fromas-Gužutis, 
V. Vaičaitis ir kt.), arba tie, ku 
rie savo kūrybą tik pradėjo 
XIX amž. pabaigoje, o svarbiau 
sius veikalus sukūrė jau XX 
amž. pradžioje (J. Žilius-Jonyla, 
A. Dambrauskas-Jakštas, M. 
šikšnys-šiaulėniškis, Maironis 
ir kt.).

Knygos pradžioje yra ilgas B. 
Pranskaus įvadas (5-26 pusi.), 
o pabaigoje pridėti paaiškinimai 

i dėl pasirinktų autorių, eilėraš- 
I čiuose sutinkamų retų ir nesu
prantamų žodžių žodynėlis ir 
pastabos apie autorius bei bib
liografiniai šaltiniai, iš kurių su 

j rinkta rinkinio medžiaga (641- 
687 pusi.).

Savo ilgame įvade B. Prans
kus nušviečia sąlygas, kuriose 
XIX amžiaus lietuvių poetai tu
rėjo kurti, jų kūrybą apskritai, 

i kokie pašaliniai veiksniai turė
jo įtakos į jų kūrybą ir t.t. Vis
ką iškošia per “tarybinį” rėtį 
ir labai džiaugiasi daugelio po

etų kūryboje radęs idėjų, ku
riomis kovojama prieš XIX am* 
žiaus “feodalinę ir buržuazinę 
santvarką”, kūrinių, “demaskuo 
jančių išnaudotojus bei engėjus, 
jų tarpe ir kunigus bei vienuo
lius” (K. Nezabitausko kūrybo
je), bet drauge ir pasigenda, 

! kad to amžiaus poetai perma- 
1 žai kėlę revoliucines idėjas, o 
kaikurie netgi “nusikaltimai puo 
lę mums draugingą rusų tau
tą”, pvz., vysk. A. Baranauskas 
kaikuriuose savo eilėraščiuose 
(tų eilėraščių rinkinyje ir nėra), 
arba žydus, vadindami juos “suk

i
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čiais, išnaudotojais” ir pan. 
(pvz., vysk. M. Valančius savo1 
raštuose), kuo jie pasireiškę sa
vo “buržuazinėmis nacionalisti
nėmis tendencijomis”.

Nors drg. B. Pranskus ir pri
pažįsta, kad didelė dauguma 
XIX amžiaus lietuvių poetų bu
vo dvasininkai, tačiau jam ne
paprastai nesmagu rasti kūri
nių, kuriuose pilna "religinių 
įvaizdžių ir klerikalinės ideųlo-' 
gijos”, nes "kūriniuose, kur to-, 
ji ideologija aiškiai prasiveržia,' 
kūriniai pasidaro kaltiniai, “kan J 
tičkiniai”, ištisai tendencingi, | 
nevertingi ne tik įdėjiniu, bet1 
ir meniniu požiūriu”.

Jis labai vertina poeto J. A- 
nusevičiaus kūrinius, kuris, bū
damas 1863 m. sukilimo dalyvis 
ir ištremtas į Sibirą, “tėvynės 
ilgesiui paskyrė ryškiausius, nuo 
širdžiausius savo eleginio pobū
džio eilėraščius” ir kuris “kėlė 
vilčių, kad galimas naujas su
kilimas prieš carinę priespau
dą”. įdomu, kaip drg. B. Prans
kus vertina jausmus ir tėvynės 
ilgesį šimtų tūkst. lietuvių, ku
rie dabar kenčia tą pačią Sibiro 
tremtį nuo jo taip šlovinamų 
“tarybinių herojų”? Jis labai 
smerkia visus senosios Rusijos 
carus, kad jie slopino Lietuvos 
liaudį ir jai niekaip neleido švies 
tis, turėti mokyklas, leisti kny
gas, bet kažkaip paviršium pra
čiuožia pro spaudos draudimo 
40 metų laikotarpį, kuris buvo 
pats didžiausias lietuviškumo ir 
švietimosi slopintojas.

Knyga įrišta į kietus kolenko- 
ro viršelius, papuošta vinjetė
mis ir jos išleista 4000 egz. Kny 
gos redaktorius P. Čiurlys, dai
lininkas Vyt. Jurkūnas, techn. 
redaktorius V. Zdancevičius, ko
rektorės T. šmulkštytė ir D. 
Barkauskaitė.

2. LIETUVIŠKOS SVOTBI-' 
NĖS DAINOS užrašytos Anta
no Juškos ir išleistos Jono Juš
kos. Valstybinės Grožinės lite
ratūros leidyklos leidinys, Vil
nius, 1955 m.

Jau anksčiau šioje vietoje bu
vo rašyta, kad okup. Lietuvoje 
yra išleistos brolių Juškų surink 
tos “Lietuviškos dainos” (3 did- 
džiuliai tomai). Dabar ta pati 
leidykla išleido ir sekančius bro
lių Juškų dainų rinkinius, sugru 
puotus į 2 stambius tomus (I 
tomas — 872 pusi., II tomas — 
752 pusi.). Kaip I tomo prakal
boje pasakyta, “į šį leidimą įei
na A. Juškos užrašytosios “Lie
tuviškosios 8votbinės dainos”, iš 
leistos Peterburgo Mokslų aka
demijos 1883 metais, “Svotbinė 
rėdą”, išleista Kazanės univer
siteto 1880 metais, ir vestuvinių 
melodijų dalis iŠ A. Juškos rin
kinio “Lietuvių liaudies melodi
jos”, išleisto Krokuvos Mokslų 
akademijos 1900 metais”.

I tome telpa viso 769 dainos 
ir keli šimtai joms melodijų, II

tomo — dainos nuo Ur. 770 iki 
1100, “Svotbinė rėdą” (visa ves 
tuvių eiga su visokiais paaiškini 
mais, dainomis ir oracijomis) ir 
vėl keli šimtai dainų melodijų 
iš Krokuvoje išleistojo rinkinio. 
Visi dainų tekstai rašyti dabar
tine rašyba, tik tituliniai lapai 
ir senųjų leidinių pirmieji teks
tų puslapiai perduoti fotogra- 
fuotiniu būdu. Taip pat fotogra 
fuotiniu būdu perduota Jono 
Juškevičiaus “pratarmė” ir 
prof. Jauniaus laiškas Juškai 
dainų kalbos ir rašybos reikalu.

Kiekviename tome telpa kal
bininko Z. Slaviūno įvadai, ku
riuose apskritai kalbama apie 
vestuvines dainas ir papročius, 
dainos ir papročiai sulyginami 
ne tik su brolių Juškų užrašy
tomis Veliuonos apyl. dainomis 
ir papročiais, bet lyginama su 
tokiomis pat dainomis ir papro
čiais ir kitose Lietuvos vietose, 
taip pat yra palyginmų ir su ki
tų tautų dainomis ir papročiais. 
Žinoma, ir kalbininkas Z. Slaviū
nas čia neatsilieka nuo savo “bo 
sų” mokslo. Pvz., daugelyje dai
nų ir papročių jis randa “feoda
linės gadynės ir kapitalizmo san 
tvarkos negerovių”, kaip liaudis 
priešinosi toms negerovėms, 
kaip moteris anais laikais buvo 
beteisė ir išnaudojama, nes ne
galėjo net sau vyro pasirinkti,

bet turėjo imti tokį, kokį jos 
tėvai ar net ponai parinko, kaip 
moteris buvo pasogos ir dery
bų objektu ir t.t. I tomo 18 psl. 
pasakyta, kad, nežiūrint carų 

ipriespaudos, “susipratusi ir pa
žangi rusų šviesuomenė rodė di
delių simpatijų lietuvių tautai 
ir jos kovai dėl išsilaisvinimo”, 
nesgi Peterburgo ir Kazanės 
mokslų įstaigos išleido tokius 
stambius lietuvių kalba leidi-
mus.

Taip pat telpa Vyt. Maknio 
Į paaiškinimai dėl bendros leidi
nių tvarkos ir muziko V. Palta
navičiaus paaiškinimai dėl dainų 
melodijų. Abiejuose tomuose pri 
dėti dainose randamų retai var
tojamų ir nesuprantamų žodžių 
žodynėliai, alfabetiniai dainų są
rašai ir dainininkų pavardžių są
rašas.

I tomo antrame įvade (569 — 
594 pusi.) Z. Slaviūnas smulkiai 
aptaria visus vestuvinius pap
ročius, randamus įvairiose Lie
tuvos dalyse. Tam reikalui jis 
naudojasi labai plačia literatūra, 
randama įvairiuose senuose lei
diniuose, rankraščiuose Mokslų 
draugijos archyvuose, Neprikl. 
Lietuvos laikais išleistais leidi
niais ir Bvetimų autorių veika
lais.

Abu tomai įrišti į kietus ko- 
lenkoro viršelius ir papuošti tau

Greičiausias Pristatymas
DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, 

LATVIJĄ, ESTIJĄ IR UKRAINIJĄ

Mes turime ekspertų štabą ir geriąusias moderniškas 
priemones supakavimui bei išsiuntimui paketų.

Mes operuojame pagal specialią sutartį su INTOURIST 
MOSCOW ir siunčiame siuntinius TIESIOG į visas U.S.S.R. 
dalis. Kiekvienas siuntinys yra apdraustas, už kiekvieną 
duodamas kvitas su parašu.

PAKETAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN
Gavę paketus paštu tuojau atsakome ir sąskaitas už juos 

pasiunčiame tą pačią dieną.

Siųskite jūsų pakėtus per patikimą firmą, kuri yra pa
sižymėjusi gerų patarnavimu per 25 metus.

Siųskite jūsų pakėtus čia ir per Parcel Department.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.

LOmbard 3 3455 LOmbard 3-6977
Paprašykite mūsų naujo katalogo “D”.

BE

tinių motyvų vinjetėmis. Kiek
vieno tomo išleista po 9000 egz. 
Spaudai paruošė Vyt. Maknys, 
dailininkas M. Bu.aka, melodijų 
redaktorius V. Paltanavičius, 
techn. redaktorius V. Serapinas, 
korektorė I. Meciūnaitė. Spaus
dinta Kaune, K. Požėlos vardo 
spaustuvėje.

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
A tolimų ir artimų atstumų.

TeL BL 7-7075 arba 
FR 8-9842

£ Padekime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Siunčiame į Lietuvą, SSSR ir visą Europą pilnai apmokėtus ir 

100% apdraustus angliškų medžiagų, avalynės, maisto ir vaistų už
sakymus iš Anglijos, Švedijos, Danijos ir t.t. Labai greitai įkainuo
jame vietoje ir tiesiog iš Chicagos pasiunčiame į Lietuvą siuntėjo 
pristatytus siuntinius. Mes nugalėjome didžiausias kliūtis greitumo 
ir pigumo atžvilgiais, todėl nesiduokite niekam suviliojami. Lietu
viškas ir sąžiningas patarnavimas.

Palyginkite mūsų

No. 7 ................. $18.06
10 svarų cukraus
10 sv. K. taukų
No. 8 ................ $13.34
20 sv. cukraus
No. 9 .............. . $23.00
20 sv. k. taukų

No. 10 .............. $14.49
10 sv. ryžių
10 sv. cukraus
No. ii ...............
10 s v. kavos 
10 av. cukraus

$33.55

No. 13 ..........■: $39.56
5 sv. cukraus 
5 sv. kavos
4 sv. kokavos
5 sv. šokolado
No. 22 ............
900 gv. kavos 
500 gr. šokolado 
900 gr. sviesto 
41000 gr. ryžių 
1000 gr. bec. lašinių 
2000 g r., taukų 
450 gr. sk. muilo 
460 gr. arbatos

$29.61

No. 30 ............. $14.66
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų.

No. 81 ...... .$18.11
5 sv. kvietinių miltų 
5 sv. cukraus
4 sv. 7 undijos k. taukų
5 s V. ryžių

No. 34 ............. $38.19
100 Havanų cigarų

Dirbame kasdien nuo 
9 iki 6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY
3741 W 26th St, Chieago 23, lll. L

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — DRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir TreClad. 9 ryto lkt 12 vai.. 
Deštad « vai. ryto iki 4:80 p.p. Ketvirtad. • vai. Iki S vaL vak.

MOVINC

lė TOLI IR ARTI
NAUJI OIDEU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTKtO IRANK/A! 

HSU METU PATYRIMAS-PISUS IR SĄŽININGAS PATARNAY/NAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. UAikmeic 5-9209

<r

U
T
U

FEDERRL
5AVING5

Chartered A Superrlsed 
by the U. 8. tlovenunent

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 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.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne* 
lite savo banko knygutę.

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

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

2202 W. Cermak Rd., Chicaga 8, lll. 
Phona VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pra

Ohartared ir Snperviaed by the U&ltod Statas Oovanuamt
Įstaigos VALANDOS: Kasdins nno 0-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 0-toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro šeštadieniais na,' 0 vai. ryta iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai neatidaraina

CIZID’G SELF Vl\lr O, SERVICE

Liųuor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES — WALBROOK 5-8202

RUGSĖJO 13, 11, 13 d. d.

3 i?

4038 Archer Avenue
AUGUST SALDUKAS Pr»xld»n»

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

T.L IA3-6719 <
.H

HENNESSY, S STAR COGNAC Fifth $5-09

MARTELE THREE STAR COGNAC or
COURVOISIER Fifth $4-98
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth. $4.89
FLORA DELLE ALPI $5-29
CINZANO VERMOUTH

Sweet qr Dry Fifth 51,.39
KUAFA WINE Fifth $1.69
LANGS 8 years Old IMPORTED

SCOTCH WHISKEY Fifth $4.59
ASSORTED LIQUEURS

Apricot, Schnapps, Cacao, Kummel, Fifth $2-89
STREGA LIUUEUR Fifth $4-89

PABST BLUE RIBBON 
Caae of 12 Quart Gana

įii -jį--------------j.-

u

Cft»e $3.99

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELI3 PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRA N K’S TV & RADIO, INC.
3240 $0. Halsted St.. CAIumet 5-7252

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą nžtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
810,000 00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas lr draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitėe:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Ilinois
ss

gas Pasinaudokite "brango" Classified skyriumi.
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MŪSŲ KRAŠTO SODYBOS
A. MAŽIULIS, Brooklyn, N. Y.

Mūsų krašto sodybos, kurias kalne (52 p.). Tas polinkis visu
daugelis taip mielai mena- 
yra labai svarbios visai

ryškumu išsiskleidė vėliau. 
Nepriklausomos Lietuvos lai-

kuriavai suvokti. Deja, apie] kais, kai visame krašte buvo 
jas šiandienį rašyti nėra leng-1 pradėta skirstyti kaimai ir dali- 
va, nes surinkta medžiaga liku- narni dvarai, kai tūkstančiams 
si tėviškės muzėjuose ir šian- ūkininkų teko pasirinkti nau-
dien nebeprieinama, o spaus
dintų darbų maža ir tie dau
giausia prab’ėgtiniai, išskiriant 
Mortensen, Zaborski... ir vie
no kito saviškių trumpą 
straipsnelį (Balčiūno, Daugėlos, 
Mickevičiaus, Viliamo...). Todėl 
ir mano šios pastabos tėra gry
nai pastabos, tačiau galbūt pa- ūkininkai, 
skatins vieną kitą tuo klausi
mu išsitarti, ypač gal susilauks 
pastabų iš mūsų matininkų ir 
kt.

Vardas

Gyvenvietei pavadinti pla
čiausia vartojamas sodybos 
žodis, tačiau jis negali būti jung
tinas su sodu, kaip dažniau-

jas sodybas, pasirinkti laisvai, 
niekam iš šalies jų neprime
tant. Ir čia šis kalnelio ilgesys 
kartais tiek ryškiai prasiskleis
davo, jog atskiruose kaimuose 
dėl vieno kito kalnelio, kuris 
tiktų sodybai, kur bus “links
miau gyventi” varžydavosi keli 

darydami ūkines
nuolaidas, atsisakydami net 
kokio ha žemės, jau nekalbant, 
kad į tokias vietas verždavosi 
už tą patį dydį visi pirmumo ei
lę turintieji. Mūsų matininkai 
tokių varžytinių ne vienas pri
simena.

Lab i! daug reikšmės seniau 
sodybą laisvai pasirenkant tu
rėjo geras vanduo.

J. Kaminskas. IliuHtrnei.įa

“Anykščių Šilelio” angliškai laidai.

Visos laisvai pasirinktos lie
tuvio sodybos yra erdvios, 
paprastai nemažesnės 1 ha, o 
kartais siekia ir iki 2 ha. Pa
čios sodybos nebūtinai ketur
kampės; gana dažnai ran
dame netaisyklingų keturkam
pių, penkakampių ir daugia
kampių su įvairiais iškišuliais ir 
išlenkimais. Taisyklingus ke
turkampius sutinkame tik nau
jose sodybose; jų gausu ir Už-

sklypeliais, jog nebeįstengė ir 
savo menkų trobikių patogiau 
sustatyti, O kaikurių mieste
lių, net pilnų ūkių (valakinių), 
sodybos iki tiek suspaustos, jog 
kartais negali priešais sustatyti 
pvz. gyvenamo namo ir klėties, 
jie vos tik nesusisiekia stogais 
(Jūžintai ir kt.). Pačios valaki- 
nės ir iliustracininės reformos 
sodybos yra dažniausia k e- 
turkampės, tačiau pasitai
ko ir kitokių (pvz. beveik tri-nemunėje, bet ten gali būti nau

jų matavimų ir v o k i š k o j i i kampe Morkūnų km., 
Todėl įtaka, paveikusi savo kaimynys-1 vis.).

šermukšnius, o Užnemu
nėje ir kt. vaka’-uose dar jova
rus. Vietomis seniau buvo so- 

| dinta ir e g 1 ė, pušis, kar
tais dar maumedis ir 
k a d a g y s bei 1 a z d y n a s. Ta 

' čiau kalbant apie atskiras vid. 
Lietuvos iš seno plikas sodybas, 
gal reikėtų jas vertinti labai at
sargiai, nes jas sąlygojo bau
džiavinėje santvarkoje visos ei
lės priežasčių, pvz. buvo atski
rų dvarų (Gudiškis, Kamajų 
vis.), kurie draudė sodinti bau 
džiauninkui .vaismedžius 
ir didelius medžius so
dybose. Be šios priežasties 
galėjo būti ir daugiau, šiandien 
jau mums nebeatsekamų.

Paprastai seniau lietuvio so
dyba buvo aptverta. Sody
bų tvoros buvo įvairios. Prie 
kiemo ir darželio senoji tvora 
buvo sta t i n ė, padaryta iš 
stačių eglės ar pušies statinių 
(pinta). Tokia tvora buvo tvir
ta ir gerai saugojo ne tik nuo 
didžiųjų, bet ir mažų gyvulių.

Dusetų Visa šiaip sodyba buvo tverta 
igulstine karčių tvora, o 
j Žemaičiuose pusgulstine, 
kur kartys dedamos įstrižai, 
kas rodo skandinaviškąją įta
ką. Taip pat dalis sodybos, 
paprastai prie darželio ar kie
mo vartų daug kur buvo tve
riama šaudytine tvora, bū
tent stulpuose buvo padarytos 
skylės, per kurias peršaunamos 
lygios kartelės. Rytų Augštai
čiuose (Dusetos, Salakas...) to
kią tvorą dar kartais vadina 
ir varine (verti: varas: va
rinė), o jei iš Dlonų kartelių — 
v a r e 1 i n e. Vėlesniais laikais, 
kai pasirodė geresni grąžtai ir 
lengviau įperkamos vinys, pra
dėta tverti įvairios ,p a r k a- 
n u k ų, kaltinių statinukų

ir kt. “štakietinės” tvoros. Se- į kiemą per didžiuosius vartus 
niau dalis sodybos kartais bu- ir užukluonėje ar kur sodybos 
vo aptveriama ir net paprasta šone. Jei kiemo vartai buvo 
žabine tvora (apykluonė- užkeliami, tai anieji tik šaudy- 
mis). Į sodybą paprastai buvo tiniai.
du, kartais ir trys įvažiavimai, (Bus daugiau)

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
Tėvu Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus J kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe: 
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitėa po Panelės Švenčiausios vėliava; 
stokite j Tėvų Marijonų Kongregacijų; rąžy
kite noviclų vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, klek amžiaus lr koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregaelja kviečia pAe save kandidatus 1 brolius, kurie 

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

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimų ir sveikatų Dievui lr Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcijato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj lr užbaigtus mokslus.

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

šia visų daroma; bet su veiks- daugelyje sodybų atskiri pato- te arba nuostatų keliu, kai vo
mažodžiu sėsti, čia tėra tik 
šaknies balsių kaita (plg. sės
ti: sostas). Rytų Lietuvoje ša
lia sodybos tesakoma sėdyba 
(Dusetos, Salakas, Taurag
nai...) , vienasėdis, tačiau 
pažįstamas ir sostas, tevar-

gumai aukojami artimam š a I 
t i n i u i, iš' kurio būtų galima 
parsinešti gero vandens na
mams ir gyvuliams. Ten kur 
yra ežeras, upė ar upelis, visa
da sodyba stengiamasi iš vidu
rio lauko atitraukti arčiau eže-

tojamas sudurtiniame žodyje iro, upės. Ypač tas ryšku, jei 
namisostas, kuris reiškia I ežeras ar upė sodybai iš pie

ta ip pat sodybos dalį, kur buvo 
namai (Dusetos, Linkmenys). 
Rytų Lietuvoje sodybai varto
jami dar du žodžiai, būtent 
vieta ir daiktas. Dusetiš- 
kiams ir kt. jų kaimynams 
vieta reiškia atskirą sody
bą, kartais visą ūkį, pagaliau ir 
net įvairių sodybų junginį — 
kaimą.

Panašiai vietą supranta apie 
Tauragnus, Linkmenis, nors 
ten lygiagrečiai vartojamas 
daiktas. Sodybą daiktu 
pasako kartais ir apie Rodunę. 
Apie Kamajus ir kt. sodyba va
dinama dar ir kiemu. Atrodo, 
kad kiemu sodybą vadino ir 
kaikurie Prūsos lietuviai, nors 
ten kiemu suprantamas ir kai
mas. Reikėtų dar aiškinti ar 
sodybos nereiškia Prusoje išli
kęs d i m s t i s, R. Augštaičiuo- 
se žinoma apidomė, apidė- 
m ė ir net soda, sodžia 
bei sal a, nes kaikurie pasa
kymai rodytų, jog vienos sody-

tų ar rytų pusės. Todėl dėl 
šio polinkio Augštaičiuose daug 
sodybų ir prie pat stataus upės

kiečiai XIX a. pradžioje buvę 
Užnemunę perėmę valdyti.

Valakų reformos ir kt. ap- 
spręstinės sodybos, kurių Lietu
voje kaip tik daugiausia ir yra 
buvę, nepasižymi^nei patogumu, 
nei erdvumu. Ano meto matuo
toju. gal visumoje ir patogioje 
vietoje gyvenviečių telkinį su
darant, kaikurios sodybos buvo 
labai nepatogios. Didesniuose 
kaimuose, kur jų junginiai sie-

ar ežero kranto, paliekant visą, kia 30_40 &odybų kur jOs iš.
lauką viename krašte, o apie sjdrjekia viso kaimo eile, atskirų 
Dubingių ežerą, lygiai taip pat 
ir prie kitų ežerų, turime iš- 
driektas kaimų sodybas, išlen
kiant jas ežero galu ir t.t. Sunku 
pasakyti ar čia lemdavo tik

ūkių sodybos pasitaiko pelkė
je, rudenį ir pavasarį vandens 
užliejamos iki pat trobesių, jog 
ūkininkas turi grįsti akmenų 
takus, darytis lieptus (pvz. J.

vanduo, galbūt ir estetinis! Lingės, Maskoliūnų ir kt. sody-
jausmas, nes linksma sody
ba visados esanti kalnelyje, prie 
ežero, upės ir net miško.

Miško reikšmė, man rodos, 
kad tik dabar tepabrėžiama, 
nes seniau laisvosios sodybos 
kūrėsi daugiau ar mažiau miš
ke, teko laukai iš miškų atsi
kovoti lydymų būdu. Tačiau 
dabar, miškas sodybai pasirink
ti turi didžios reikšmės, ypač 
jei šis dengia šiaurės ir vakarų 
vėjus.

Nežinia kiek į praeitį siekia 
vengimas sodybos rinktis prie 
didesnių kelių, ypač jų sankry

žų. Tų vietų vengiama buvo 
_gal!j? išplėstas bijant vaiduoklių, nes kelių 

sankryžos dažnai surištos suvienokiam ar kitokiam jungi
niui, tapo kuopine reikšme 
(kaimu).

Vietos parinkimas

Sodybos parinkimui, t. y. joa 
vietos suradimui seniau buvo 
skiriama daug reikšmės. Tačiau, 
kalbant apie lietuvio sodybą

bos Bileišių k., Dusetų vis. ir 
kt.). Kartais jas telkiant prie 
vandens, buvo sudarytos tokio
je kalno atšlaitėje, jog savu 
laiku teko prasikasti nuvažiavi
mą visa, nei kieno iki pasku
tinio meto nedirbama atšlaite, 
kad būtų įmanoma kaip nors 
privažiuoti prie ežero (Lukš
tai, Jūžintų vis. ir kt.) arba su
telktos prie, didžiausios pelkės 
ir pan.

Didžiųjų kaitrių sodybos nėr? 
ir erdvios, nes telkiant didės 
niais junginiais ir taip jos per
daug nusitęsia. Tokios sody
bos visuomet buvo siauros, 
labai dažnai pusės dešimti- 

’n ė s, kurias vėliau skaldant, 
dažnai išvirsdavo tiek mažais

Atskyra

Visos lietuvių sodybos nepri
klauso trijų laukų ūkio siste
mai, jos išimtos iš bendrojo ū- 
kio plano. Todėl ir pati sody
ba yra dažniausia atitverta. 
Dvarų sodybos labai dažnai vie
toje tvoros nuo laukų skiriamos 
tik giliu grioviu, kurio at
šlaitės apsodintos medžiais. Ak
meningų laukų srityse susidu
riame su viena kita sodyba, ku
ri turėjo iš dalies akmenų skir
tį, neva krautinę tvorą. Senoji 
vienkiemių ir kaimų sodyba la
bai dažnai buvo apsodinta me
džiais, parenkant gluos
nius, klevus, beržus,

K. GASIŪNAS „ZZ
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš {vairių kailių ažsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329
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ESCOBIO SCHOOL OF LANGUAGES
30 No. Michigan Avenue

Visų kalbų mokykla siūlo

SPECIALŲ ANGLŲ KALBOS KURSĄ su 
Prirengimu PILIETYBES EGZAMINAMS

Dėl informacijų kreiptis į Romaną Žala torį, pirmadieniais? arba trečia
dieniais nuo fi iki 8 vai. vak. tel. FRontier 6-4425 arba Franklin 2-0534.

DOROTHY’S
PIZZERIA

Pasižymėję
tikrai namie gamintu

R A V I O L I

LOCATED IN

Dorothy lr Jimmy Wlce 
kviečia Jus . . .

Ph. Pltospect 8-9214 
dėl pristatymo!

Uždara pirmadieniais.

PAT’S LIQUORS 
AND LDUNGE
Itališki valgiai 

L8ASAS
1859 W. 59th Str.

ROAD & SHOP SERVICE
FACTORY TRAINEO MECHANICS 0N

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nno ngnles namas, baldas, 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 COMPANY 

.AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICAN 1NDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANI
PEARL ASSURANCE COMPANY 
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
, WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MAILEY and MeKAY, Inc.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

gausiomis vaiduoklinėmis pasa
komis ir pan. Todėl dažnai 
XIX a. sodybos ir yra šiek tiek 
atitrauktos nuo s e n a k e 1 i ų 
ir jų sankryžų, nors XIX 
a. senų kapinių, matyti, žmonės 
nebijojo, nes dažnai sutinka
me kaimų kapinaites ne tik arti

atskirai, tenka pažymėti, jog , godybų, bet tiesiog kaimo sody- 
nevisada lietuvis galėjo laisvai!bose (pvz. Daveinių k„ Kraštų 
pasirinkti savo sodybai vietą, k., Dusetų vis. ir M.), 
dažnai jam buvo sodybos vieta
meste primetama. Visiškai lais
vas sodybos pasirinkimas bu
vo dvarui, todėl visų šių vie
tų sodybos gana patogioje vie- Avelnua klimatas Ir tiktai devynių
toje labai dažnai dar ir gražio- at*<u "u° chatanooga. 2300
. ; , _ . pėdų augštumoje.
je (prie upės, ežero.,.). Toliau
apie laisvą sodybai vietos pasi
rinkimą galima daugiau kalbė
ti tik Žemaitijoje, kur daug at
skirų, senų viensėdinių bajoriš
kų sodybų, nesuniokotų valakų 
ar kt. reformų.

Iš dalies laisvas sodybos pa
sirinkimas galima matyti ir se
nuose Augštaičių vienkiemiuo
se, net ir mažuose 2—4 kiemų 
kaimeliuose (susėdimuose). Vi
sais šiais atvejais sodyba pato 
gi ir erdvi. Sodybos pato
gumą atskleidžia, kad veik vi
sada ji arti vidurio lauko, 
lengvai privažiuojama, palyginti 
sausa. Ten kur kraštovaizdį 
sudaro maži kalneliai, upeliai ir 
ežerai, laisvai pasirinkta sody
ba dažniausia bus kalnely- 
j e. Šis pasirinkimo polinkis 
buvo aiškiai pastebėtas vos tik 
pradėjus vykdyti kaimų skirs
tymą, ir A. St. jau “Vilniaus 
Aido” 1916 m. kalendoriuje 
aiškino, kokius sunkumus ūki
ninkai sutinka beatodairiškai 
savo sodybai vietą rinkdamiesi

Broliai Alexejlečlal (Alextan 
Brothers), kurie vadovauja Ligoni
nei 1 200 Belden Avenue, turi taip 
pat S1ONAL MT. VIKŽBUTf vyrams, 
nuolatiniu! apsigyventi. Yra vonios.

Autobusai einan
tieji j Chatanooga suatoja prie vieš
bučio durų. Kasdien laikomos Sv. mi- 
ftios ir kalbamas rožančius, jei kas 
pageidautų. Ligos atveju, brolių 
priežiūra, medicinos pagalba Ir Fizio
terapija, jei būtų reikalinga dabar ar 
vėlesniam amžiuje pradėjus nesvei
kuoti. Maistus patiekiamas "kafete- 
rtjos" būdu, Pasilnformavimui apie 
kainas rašykite:

ALEXIAN BROTHERS RĘST 
HOME

100 James Blvd.
Sigitai Mt., Tenn.

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geri angis dovana viaokiomii

Erogomio. Albumo vaizdai kalba apie 
ietuvą visiems suprantama kalba 

todėl jig tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta Sį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti; 
Kaina 6 doL

ATSITIES administracijoj 
•16 Willonghby Avo.
BROOKLYN 21, N. Y.

D ft M E S I O t 
Importuoti vokiški “Netzldal” — 
Pirkimo Tinkleliai. — 2-JŲ RU
SIŲ ; Paprastesni (Dvispalviai)... 
$1.00.

Perloniniai (su plastikine pini
gine) ........... $2.00.

Spalvos: Auksine, Raudona, Mė
lyna, Žalia, Ruda. Labai stiprūs, 
Talpūs, Skalbiami, Patogūs neštis 
Piniginėje, Praktiški Visiem Pir
kiniam.

Užsakymus su nurodyta spalva 
ir pinigus siųskite:

ATLANTIC IMPORTS
4125 N. Grand. Avė.,

Indianapolis, Indiana

THE FOREIGN PARCEL 
SERVICE 0F 

HEL A TAD. W0ZMIAK
PRANEŠIMAS — siunčiame 

jūsų pačių supakuotus siunti
nius į visus kraštus už Geležinės 
Uždangos: į Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir t. t. Pristatoma laike 
6 iki 8 savaičių su pilna garan
tija, ir kvitas grąžinamas su 
parašu. Jūs esate užtikrinti 
greičiausiu bei mandagiausiu 
patarnavimu.
1152 N. ASHLAND AVĖ, 

Chicago 22, UI.
BRunswick 8-9384

I,

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

' 6402 8. Fairfield Avė., fYikago 20
Tel. HEmlock 4-8037 

VERTIMAI - PIIjIETYBft-IiAISKAI 
duoda pamokas. Prieš karą. baigęs 
Čikagos unlvenrttetą.

1 dol. 26 at. vai. — privačiam, 
(l-člas augBtaa, dury. po kairei, art 
• B-čios gatvės tr California Avė.)

• Automatic Transmissions • Clutches
• Brakes • Complete Motor Rebuilding
• Ignition • Front Ends • Wash & Grea.se

LEN WASS SERVICE
Arncld Neyer and Len Wass, Factory Trained Experts

N. W. Corner Archer and California • LA 3-8855
Open 7 Days a Week Including Sunday till Midnight

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. KUCZEWSKI8C COMPANY
4102 Archer Avė. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

- ......... , .............

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 
GELEŽINĖS UŽDANGOS

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
į Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės. Galima siųsti naujus ir dėvėtus 
daiktus ir vaistus.

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 M. Paulina St., Chicago 22, III. Tel. HU 6-3353

t
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir joms pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu. ,

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PALATINE RARGAIN BASEMENT

Tose pat patalpose yra pagarsėjęs "Palatine Bargain Base- 
ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me
džiagų ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti ir jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kainos.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

Du nuošimčiu mokėsime už taupymo indelius 
(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 
1956 m.

Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal De- 
posits Insurance Corporation.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago S, Illinois Tol.: Virginia T - 6430,

t

Grea.se
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Šeštadienis, rugsėjo 15, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB

JĖZUITŲ ĮNAŠAS MOKSLUI MIRĖ RAŠYT. HUGHES

PROF. A. UU1MA, Italija

(Pabaiga)

Lemi&.'nas sprendimas. Pas
katintas šito didelio pasisekimo 
Romos kolegijoje ir .gražių vil
čių su Germanicum, bei visuoti
nio pritarimo, šv. Ignacas pasi
ryžo Romos kolegiją perorgani
zuoti į universitetą. Iš įvairių 
provincijų sukvietė Romon ge
riausius profesorius ir sekan
čiais metais, 1553, atidarė teo
logijos ir filosofijos fakultetus. 
Šv. Ignacas turėjo gavęs jau 
nuo 1552 metų privilegiją teik
ti mokslo laipsnius jėzuitams, 
betkur baigusiems mokslą. Pa
čiai gi Romos kolegijai, kuri 
jau buvo universitetas, nors dar 
gkna ilgai buvo vadinama senu 
įprastiniu vardu — kolegija, tei
sė teikti savo vardu mokslo 
laipsnius buvo suteikta Povilo 
IV 1556 sausio 17 dieną. Toji 
privilegija dar kartą buvo pa
tvirtinta popiežiaus Povilo V 
1566 m. sausio 17 d. Tokiu bū
du kolegija buvo jau tikras uni
versitetas, teisiškai lygus su ki
tais. Beliko tik duotose galimy
bėse augti, stiprėti, klestėti. Ta
tai tuojau ir įvyko.

Naujojo universiteto garsas 
nuolatos didėjo, o kalbos, kad 
jame per metus daugiau išmoks 
tama, kaip kituose per kelis, 
traukė studentus į šitą universi
tetą.

Jėzuitų pedagogikos kodeksas.
Šv. Ignacas, apsisprendęs įsteig-. 
ti universitetą ir 1553 metais 
sprendimą įvykdęs, tuojau atsi
dėjo visomis jėgomis dėti peda
goginius pamatus universiteti
nėms studijoms. Jis pats asme
niškai pažino nemaža ano meto 
garsių universitetų; kas gera 
buvo kituose universitetuose, su 
žinojo iš pasakojimų kitų jėzui
tų. Prie to prisidėjo jo asmeni
nė patirtis ir organizaciniai ga
bumai. Tokiu būdu susidarė nuo 
pat pradžios jėzuitų pedagoginis 
metodas, kuris tačiau nebuvo 
aklai taikomas praktikoje, o tik 
atsargiai mėginamas visokiose 
aplinkybėse ir sąlygose. Tokiu 
būdu daugelio rinktinių auklėto
jų pagalba ir patyrimu augo ir 
tobulėjo jėzuitų pedagogika, ve
dama ir patvirtinama paties gy 
venimo, kol susikristalizavo į 
atbaigtą ir tobulą auklėjimo sis 
temą .Tokiu būdu atsirado ,j’Ra- 
tio Studiorum”, kitaip sakant 
jėzuitų pedagogikos kodeksas.

Rinktinių profesorių moksli
nis pajėgumas ir šito suminėto 
pedagoginio metodo pranašu-

bas, kuris nuolatos augo ir plė
tės. Romos kolegija perkeista j 
universitetą ilgai buvo vadina
ma pamainomis tai senuoju var
du (Romos kolegija), tai nuo 
popiežiaus Gregorijaus XIII var 
do, kuris 1584 pastatydino pui
kius šitam universitetui rūmus, 
Gregorianos universitetu. Galu
tinai vardą universitetui nustatė 
popiežius Pijus XI, pavadinda
mas jį Popiežiškuoju Gregoria
nos universitetu (Pontificia Uni- 
versita Gregoriana).

Pontifikalinis Gregorianos uni 
versitetas dabar turi 8 fakulte
tus: teologijos, filosofijos, ka
nonų teisės, Bažnyčios istorijos, 
misiologijos, Šv. Rašto, Senojo 
Oriento studijų (Asyrijos, Ba
bilonijos, Egypto ir t.t.) (šitie 
abu paskutiniai fakultetai suda
ro Biblinį institutą) ir pagaliau 
Moderniojo Oriento (Orientali- 
nis institutas). Be šitų fakulte
tų tame pat universitete yra dar 
Sociologinių Mokslų institutas, 
nuo 1955 metų savarankiškai 
tiekiąs mokslo laipsnius, Aukš
toji Asketinės ir Mistinės Teo
logijos mokykla, priklausanti 
Teologijos fakultetui, Religijų 
Istorijos kursai, priklausą misio 
logijos fakultetui, Aukštoji Lo
tynų Literatūros mokykla ir 
Aukštesnės Religinės Kultūros 
institutas pasauliečiams.

Universitete dirba apie 150 
profesorių. Studentų priskaito- 
ma apie 2800, kilusių iš 50 tau
tų, priklausančių 500 vyskupijų, 
70 kongregacijų arba ordinų. 
Naujoji Gregorianos universite
to biblioteka, atkurta po konfis
kavimo 1873 metais, spėjo iš
augti iki, apytikriai, 500,000 to
mų (300,000 Gregorianoje, 100, 
000 Bibliniame institute ir 60, 
000 rinktinių tomų Orientalinia- 
me institute).

Nemažiau gausūs yra Grego
rianos universiteto leidiniai. Pir
mųjų 5 išvardintų fakultetų pro
fesoriai leidžia mokslinius žur
nalus Gregorianum, Periodica 
de re morali, canonica et litur-

a®!

KRONIKA į Tai nėra pirmasis lietuvių rašy- 
• tojų kalendorius. Jau mūsų po- 

Lietuvh'i Australijos meno 'etas Bern- Brazdžionis 1941 m., 
parodoj. Melbourne, Dabartinės i taiS* ~ Prieš 15 met«' buvo <*»’
_  _ . . - vnc vnHir.orro .itora fnv'i ni oĮ.

kų liaudies šokių, lanko šiuos 
miestus: Wheeling, W. V., Wil- 
mington, Del., Philadelph., New 
Yorką, Montrealį, Torontą, Buf
falo, Rochesterį, o paskiau -

Pažymima, kad Muencheno uni
versitetas niekad iki šiol mote
riai tokio laipsnio nėra sutei
kęs.

Aleno Draugijos galerijoje, tarp iVęs vad“iamą Literatūrinį
Gl7 kūriniu buvo išstatyta tri- manachj*'’’ kuris aPėmė daugu-, atvyks į Chicagą. 

jų lietuvių menininkų skulptū- mą rašytojų, jų gimimo ir miri- 
ros ir paveikslas. Bene pirmą mo datas ii veikalus. Tai buvo 
kartą pasirodė jaunas skulpto- Pbinas užsimojimas; ir vėliau 
rius V. Jomantas, su savo kuri- Pydant laidas, būtų visi įtrauk- 
niais "Žemiškoji” (moters pa- ti. Tik nelaimė ėr pirmąją lai- 
vidalas palinkęs, bevlik sutapęs Į vokiečių kai o cenzūra uždrau 
su žeme) ir “Dvi figūros” (pri- : dė ir tlk keli egzemplioriai te- 
mityvios išvaizdos vyro ir mo- buvo atspausdinti^ Šiandien jau
terš simboliai, kur proporcija ir! unikumas. Dalis medžiagos bu-
linijų nuoseklumas atskleidžia vo Panaudota minimam rašyto- 
dviejų širdžių ir būčių vienybę).į J® kalendoriui. (jv.)
Teisučio Zikaro išstatyta jau iš ' • Vyt. Beliajus, supažindin-
ankšeiau žinoma moters figūra, damas amerikiečius su tauti- 
atlikta originalia perspektyva niais šokiais, skirdamas žymią 
ir puikia technika. Taipgi buvo vietą demonstravimui lietuviš-

Teologijos garbes daktaro 
laipsnis moteriai

Muencheno universitetas nu
tarė suteikti teol. garbės dakta
ro laipsnį rašytojai Gertrūdai 
von le Fort. GarDės doktora
tas bus jai suteikta . spalio 31 
d., jos 80 metų amžiaus sukak
tuvėse. Apskritai, mažai moterų 
yra gavusios teol. dr. laipsnį.

Duoimi lr (vatrtM skoninga* 
bulkiit(*M kepa

BRUNO’S KEPYKLA
mil-ll s. Lltuuira Ava 

Tel. Oliffside 4-6376 
Pristatome | visas krautuvei 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia | visus artimuosius 

mlestua

Istorikas ir rašytojas Rupert Hughes 
prieš trejus metus buvo gavęs šir
dies smūgį, o neseniai mirė, sulau
kęs 84 m. amžiaus.

išstatyta E. Kepalaitės abstrak 
tinis piešinys — “Kompozicija”, 
kuris sudaro chaotinių žmogaus 
išgyvenimų nuotaiką.

• Lietuvių rašytojų kalendo
riui 10 metų. 1946 m. Vokietijo
je, Tuebingene Patrijos leidykla

.. | išleido prof. Vac. Biržiškos pa ■
ruoštą Lietuvių rašytojų kalen- 

Documenta, Miscelanea Histo- dorių, apimantį seniausius rašy- 
riae Pontificiae, Studia Missio-j tojus iki paskutinių laikų, net ir 
naria, Collectanea Spiritualis. kitataučius, dirbusius lituanis- 
Biblinis Institutas leidžia tris tikai. Rinkinys nėra pilnas; 
specializuotus žurnalus: Biblica, jame nėra: A. Vaičiulaičio, P. 
Orientalia ir Verbum Domini bei 'Orintaitės, J. Cicėno ir eilės ki- 
4 studijų kolekcijas: Scripta tų,,o kiti, nereikšmingi, patekę.
Pontificii Institu ti Biblici (nuo -------------------------------------------------
1909 metų pasirodė daugiau 100 ----- - —.
leidinių), Analecta Orientalia Į UŽStSENfiJUSIŲ
(28 tomai), Monumentą Biblica; SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 
et Eccleesiastica, pagaliau Bibli- Į ®, ATVIRU ODOS LIGŲ 
c et Orientalia. Orientalinis In-
stitutas pirmon eilėn turi tikslu aegall ramiai sėdėti lr naktimis
narunšti ir leisti mnkslinps nripn mleKotl- nes užsiscnBjusios žaizdos paruošei ir leisti mokslines onen Qleiti jr BkaU(la. Kad pašalinti u*
talines studijas. Nuo 1923 metų aležGjiuią lr skaudėjimą senų atvl 
. .... . , . . _ I -ų lr skaudžių žaizdų, uždekite
leidžiamas mokslo žurnalas O-I LEGULO Otntment. Jos gydymo
rientalia Christiana, 1934 metais nmtybes palengvins jūsų skaudeji- 

mą lr galBslte ramiai miegoti nak-
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos Įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
A t s t o v a s

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-796P 

. nmi 111111 muminiu nnwwwww||WI""' 
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STATYBAI 
l.R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/isokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

-w
! 11

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

suskilo į dvi dali, kurių pirmoji 
vardu Orientalia Christiana A- 
nalecta yra studijų rinkinys lei
džiamas atskirais tomais; o ant
roji dalis yra mokslo žurnalas 
Orientalia Christiana Periodica. 
Be to pradėt#, Įęigti du monu- 
mentaliniai leidiniai: Anaphorae 
Syriacae ir Florencijos Visuoti
nio Bažnyčios susirinkimo aktai. 
Be to daug išleidžiama knygų 
nuosavoje universiteto spaustu
vėje, kuri tęsia senosios jėzuitų 

gica ir 5 studijų kolekcijas: A-! spaustuvės, įkurtosios 1556 me- 
nalecta Gregoriana, Textus et tais, tradicijas .

ramiai
U. Vartokite Ją taipgi nuo skau- 
ižlų nudegimų. Ji talpg* pašalina 
aležSJluią llgoa vadinamos PSORIA.- 
818. Taipgi pašalina perščjimą llgoa 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšlmą 
tarpplrščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suakilusĄps odos dedlr- 
vlnlų, odos lšbčr+mų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti valkumams, kada pa 
sirodo skaudus ’IšbSrfmas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduoĮ* nuo Uį 
vlršlnių odos Ilgų. Le
gulo Otntment yra 
parduodama po 75 
ot., »1.25, lr 33 60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cago] lr apylinkėse—
Mllvvaukee, W*sc.,Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Ml- 
-higan arba rašyki
te lr atsiųskit* Mo
tėj order |

Max Hartmann - 
kiečių biologas — pasiekė 80 
metų. Hartmanno gyvenimas y- 

mas, gaivinamas antgamtinio en ra kilni tarnyba mokslui. Daug

M. HARTMANN - 80 M. 
SUKAKTUVININKAS

DK. V. LITERSKIS, Vokietija ,

didelis vo-'jam stiprybės leistis i mokslo

IŠ ARTI IR TOU BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunk vr žirnis su pilna ap
drauda. Pigus lr sąžiningas 
put urna vimas.

R ŠERĖNAS
4548 S. Wood St., Chicago N,

Illinois, vėl. VI 7-2972

CARR MOODY 
LUMBER CO.-

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštine athfafa kasdien nuo 

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

iiiiiiimmiiimmimimiiiiiimM-mmiim

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 84, Ot!

tuziazmo ir gilaus dvasiniu gy
venimo davė labai gausius vai
sius jau nuo pat pradžios, taip, 
kad popiežius Pijus XII nesvy
ruoja jau pirmuosius 50 Romos

metų jis buvo Max Planck insti
tuto Biologijos dalies vedėjas. 
Dabar išeina jo veikalo “Sexua- 
litaet” antra laida. Svarbesnių 
jo straipsnių ir referatų rinki-

kolegijos gyvavimo ir veikimo nys įvairiais biologijos ir filoso-
metus visais požvilgiais pava
dinti “aukso amžiumi”, kuris 
toks ir pasilikęs visą laiką, nė 
kiek nesilpnėdamas.

viršūnes. Hartmannas yra vie
nas iš kertinių šių dienų bio
logijos mokslo stulpų. Parašė 
jis ištisą eilę veikalų.

Šis mokslininkas aukštai ver
tina krikščioniškąjį auklėjimą 
ir išrinktas Krikščioniško Gam
tinio Švietimo draugijos pirmi
ninku.

JONAS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI, 

jei dabar perkat 19 5 7 metų TELEVIZIJĄ 
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St Tel. FRontifr 6-1998
DuMont, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

,7CV7C7C7C7CTC7C7C7C«M7C«'«7C«7»C<7C«%7(«-7C7C7Eą.'7E7C7C7CW7C7C7C7CW7n.7C«7C7C7C«a

fijos klausimais dabar išeina į 
viešumą atskiru leidiniu. Max 
Hartmann, nežiūrint senatvės, 
vis dar yra energingas ir akty-

Jeigu pajėgūs buvo jėzuitai, Vus Max Planck instituto daly- 
moksle, tai reikale galėjo eiti ir | vis. Studijų ir tyrimų pagrin-

GUŽAUSKŲ

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6645 So. We*twB Ava. Air Condltloned 
7-8600 —> 7-8801 AntomobiUaiiis 
kari. o'T.na kitose mlwte Salya*( 

keplySlą arSUe Jflaų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

(812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. SOth AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arbe 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

TeL YA 7-1741-2 ii LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

apkasų kasti ir miesto sustipri
nimų ruošti, kaip tai įvyko tre
čiaisiais universiteto gyvavimo 
metais (1556 m. rugsėjo mėn.), 
kada Neapolio karalystės kariuo 
menė, užėmusi daugelį pontifi- 
kalinės valstybės miestų: Terra- 
cina, Pontecorvo, Anagni, Tivoli, 
grasino pačiai Romai. Popie
žius Povilas IV įsakė net ir ku
nigams eiti apkasų ruošti. Su 25 
domininkonais prisistatė ir 60 
jėzuitų su savo mokiniais. Jų

das yra seksualiniai klausimai.
Seksualinį klausimą davė pa- j

grindo Hartmannūi sukurti išti-1 rel' prUwpcct 
są mokslą, ir jis išsprendė daug 
klausimų. Daugiausia dėmesio Į 
Hartmannas kreipė į reliatyvinį 
seksualinių klausimų tyrimą.
Harmonų veikimas davė Hart- 
mannui pagrindo leistis į bio
cheminius seksualinių klausimų 
tyrimus. Hartmannas yra vie
nas svarbiausių gamtos mokslų 
filosofijos kūrėjų. Jo gamtos

BEVERLY HILLS GRLINYėlA 
iGerlauslos gėlės dėl vestuvių, banke

tą, laidotuvių ir kitų papboSImo. 
314.1 U1OT URD 8TRKE7T

S-OSSS Ir PR 8-08.74

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRECIN PHOTO STUDI01
tarpe buvo ir garsusis Tridento mokslų filosofijos veikalai turi 
Visuotinio Bažnyčios susirinki- didelį pasisekin.ų tarp žymiau- 
mo teologas Alfonsas Salmeron. 8jų gamtininkų. Hartmannas 
Jeigu kelioms dienoms paskai- yra didelis mokslir. Ykas. Ne' 
tos buvo nutrauktos, tai jos | tuščia garbė, bet kilnus pašiau- j

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 7-2481

greit, nežiūrint visiško laiko ir 
aplinkybių netikrumo ir sąmaiš- 
čių, vėl buvo pradėtos ir tęsia
mos su įprastu tvarkingumu ir 
pasisekimu.

Mūsų laikų “Didis ir šakotai
medis”. Švento Ignaco mestoji 
sėkla, sako popiežius Pijus XII 
Gregorianos universiteto 400 me 
tų proga (1953 metais) išaugo 
į didelį, galingą medį. Tikrai, la
bai kukliai buvo pardėtas dar-

kojimas žmonijos labui, duoda

iiiiitimHiimnmimnmmtfimiiimtmimiHiiiiiiiimiimiimtiiiiiiMittiiiiiiiiiiiiM'

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. UTUANICA AVE., CHICAGO, ILL.

Telefoną* — FRontier 6-1882
jllillIlUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIilIlIlIlIlIlIlIUIIIIilUlllllllllllllllllllllllllUi

STE I N TEKTI LE CO.
1306 South Union Ave.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainą:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ...........................................................98c.

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite j STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek- 

viei u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
Paa STEIN Ą jūs rasite didelj pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Sbantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas | rytus nuo Halsted St, l*/£ bloko į pietus nuo 
Koooevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

BKKANT1EJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- ym turime koplyčias
vimas dieną Ir nak- visose Chicagos ir
tl. Reikale šaukite Roselando dalyse ir
mna. uojau patarnaujame

PETRAS BIELIONAS
4348 8. CALIFORNIA AVE. Tek LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVE. Tel. Y Arda 7-3401

659 W«
PETRAS P. GURSKIS

»t 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd., Riveraide, ŪL Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. UTUANICA AVE. Tel. YAnto 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 60th AVE., CICERO, ŪI. TeL OLympic 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1046 W. 46th STREET Y Arde 7-0781

STEPONAS C. LACKAWlCZ
2424 W. 6Mh STREET
2314 PLACE

7-UUM
YIrgtele 7-0I71J
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MALONŪS KOLEGOS-ES!
Ir vėl grįžtame į mokyklos, kolegijos ar umverslteto aplin

ką. Vasarą fabrikuose išdirbę, pajūryje išsidūkę, stovyklose tau
tiškai ir bendrai' dvasiškai sustiprėję pradedame vėl semtis 
mokslo žinių — didžiausio turto, kurio neatima nei karas, nei 
vergija: tik mūsų pačių ribotumas bei noro stiprumas nustato 
šio turto maksimalinę ribą kiekvienam individualiai. Šio turto 
prasmės neaiškinsime, nes tai visi gerai žinome (šiaip juk ir ko
legijų nelankytume). Telieka tik palinkėti visakeriopos sėkmės 
ir stiprios valios užsibrėžtų mokslinių tikslų siekime.

Negalime ribotis tik faktų siekimu universitetuose. Turime 
įgytas žinias savyje integruoti. Šis uždavinys sunkus, tačiau irgi 
įveikiamas. Jis betgi reikalauja pagrindinės vertybių sistemos 
išpažinimo ir jos inkorporavimo savyje. Krikščioniškų vertybių 
hierarchija mums tampa gyvenimo būtinybe. Tiesa, vieni iš mū
sų dėl atsitiktinių priežasčių baidosi išorinių jos formų, kiti ban
do krikščioniškuosius vertybinius maštabus pristatyti kitais var
dais, kitais žodžiais, tačiau visi ta esmine gyvenimo pažiūra gy
venti turime, jei siekiame žmogiško taurumo ir gyvenimiškos 
prasmės, pakilimo augščiau paprasto vegetavimo. Šios hierar- 
hijos stipresniam įsikorporavimui savoj būtyj turime naudotis 
įvairiomis priemonėmis: tėvų, vyresniųjų patirties patarimu, 
ideologinių studijų įvykdymu, organizacijų auklėjimu ir pan. 
Jei siekimo keliai ir skirtingi, tai pats tikslas vistiek-tas pats: 
gili, krikščioniškais principais ir vertybėms paremta asmenybė.

Šios asmenybės vienas aspektas itin reikalingas akcentavi
mo šiais laikais: tai mūsų tautinis nusistatymas ir susipratimas. 
Apie jį daug kalbėta, daug rašyta. Čia tenorime pridėti, kad jis 
turi kilti iš mūsų pačių vidaus, nes tada jo niekas neišnaikins, 
nebent mūsų pačių vidinis pasaulis pasiduotų. O to išvengimui . 
junkimės ir kurkime prasmingą vieningo lietuviškumo veiklą. ,

, Darbų daug, tačiau neišsemiama ir jaunatviškoji energija. 
Tereikia ją prasmingai ir sistemingai panaudoti. Tuomet ir ta
riamai nenugalimi uždaviniai bus įvykdyti. Į juos tad ir kibkime, 
idant sekančių metų birželio mėnesį, šiu-os mokslinius metus už
baigę, pasipuoštume ne vien tik diplomais ir-didesniu faktiniu 
žinių bagažu, bet ir savyje jaustume gilesni prasmingumą ir 
džiaugtumės visa eile studentiškos veiklos davinių. Sėkmės vi
suose tuose siekimuose Jums nuoširdžiai linki

AKADEMINIŲ PROŠVAISČIŲ REDAKCIJA

Tai tik viena iliustracija. O to
kių inžinerijos ir kitų sričių pri
taikymo galimybių labai daug.

Itin didelio dėmesio darbo pa 
sirinkime turėtume reikalauti iš 
tų jaunuolių, kurie baigia pre
kybinius mokslus. Jau dabar rei 
kia veržtis į tokius darbus, ku
rie bus naudingi Lietuvai pre
kybos atžvilgiu. Ne vienas galės 
būti paskirtas firmos agentu 
mūsų krašte ir paskui pats ga
lės organizuoti tos pramonės 
ar prekybinės srities išvystymą 
tėvynėje, atsipalaiduojant nuo 
užsienietiškos firmos. Pritaiky
mų galimybės bus labai plačios, 
tačiau jau dabar svarbu įgyti 
patyrimą, kuris laikui atėjus 
turės ypatingą vertę.

Deja, iki šiol labai mažai dė
mesio kreipėme į šį reiškinį. O 
jis labai konkretus ir svarbus. 
Tenka tad juo susirūpinti; pa
baigai norisi iškelti keletą konk 
rečių pasiūlymų šiuo klausimu.

Studentų sąjunga bei akade
miniai sąjūdžiai turėtų klausi
mą konkrečiai nagrinėti savo 
suvažiavimų, susirinkimų metu. 
Jaunimui tą klausimą prista

čius ir periodiškai jį pakarto
jant yra vilties, kad klausimas 
pasidarys visiems aktualus ir 
svarus. Tačiau jis reikalingas 
inte-n :yvaus dėmesio. Reikalin
ga ir vyresniųjų talki šios ak
cijos nuolatiniame vedime. Pir
miausiai, asmeniniu kontaktu 
tėvai turėtų savo vaikus pakreip 
ti ta kryptimi. Be to, asmeniniu 
kontaktu pasiekiami ir pažįsta
mų vaikai, Jturie studijas bai
gia, irgi paveiktini tuo pačiu 
tikslu. Spaudoje turėtų būti vie
tos tam klausimui, nes jis rea
lesnis už mūsų politinių riete
nų prasmę. Susirinkimuose reik 
tų prabilti vyresniesiems prele
gentams tuo klausimu; konkre
čiai reikėtų aiškinti kokie dar
bai mūsų laukia, kaip turime 
ruoštis, kokios srities patirtis 
bus itin naudinga. Tai bus kons
truktyvios, naudingos diskusi
jos, kurios neš savo vaisius. Ak 
cija šiuo metu nebus pelninga 
ir nebus naudinga, bet ji naudin 
ga tėvynės atstatymui ir todėl 
įpareigojanti.

Šiuo rašiniu nenorime kelti 
minties, kad darbą pasirinkda
mas akademikas kreiptų dėmesį 
tik į darbo naudingumą krašto 
atstatyme; tai būtų utopiškai 
nerealu. Tenorima šiuo pačią 
mintį iškelti, idant jaunimas ją 
suprastų ir priėjęs tą laiptą, ka 
da prieš jį atsistos darbo pasi
rinkimo problema, kriterijų tar 
pe integruotų ir naudingumą 
kraštui. Toks integruotai išba
lansuotas kriterijų pasirinkimas 
bus visapusiško lietuvio pažy
mys; o tokiais juk visi stengia
mės būti.

Saugokimės šių "bacilų"
A. GEČIAUSKAS, Philadelphia, Pa.

Darbo pasirinkimo klausimu
J. GAI LENAS

Kalbėdami apie savo tautiš
kumo problemas, mes dažniau
siai rūpinamės susipratimo iš
laikymu, mažai dėmesio kreip
dami į natūralius reiškinius, ku 
rie’ netiesiogiškai prisideda prie 
šio klausimo teigiamo sprendi
mo. Šio rašinio rėfhuose nori
me tad bent trumpai tokį klau
simą paliesti. Konkrečiai: ar 
darbo pasirinkimu, studijas bai
gę, galime pasitarnauti savai 
bendruomenei ? Atsakymas, be 
abejonės, teigiamas. Tik verta 
išryškinti kaikuriuos konkre
tesnius to pasirinkimo aspek
tus. ,

kalingi prityrę įvairių sričių 
specialistai, nes tik jų pagalba 
bus galima kraštą greitai atsta
tyti, užmegzti kontaktą su ki
tomis pasaulio šalimis ir išvys
tyti pačiame krašte augšto ly
gio gerbūvį. Iš tremties grįžę 
patyrę sričių žinovai tuoj galės 
savo žinias panaudoti krašte ir 
visu tempu išvystyti darbus.

Baigėsi tarpsemestrinės ato
stogos ir vėl grįžome į univer
siteto suolus semtis mokslo ži
nių. Vieniems iš mūsų liko tik 
vienas semestras pavargti, kitų 
dar laukia visa eilė semestrinių 
egzaminų prieš kimbant į neiš
artus naujai įgytos profesijos 
dirvonus. Pastariesiems, tiems 
dabartiniams fuksams, skiria
mos sekančios kelios eilutės. 
Jos skiriamos ne pamokyti, bet 
tik atkreipti dėmesį į kelias A- 
merikos studentijoje besireiš
kiančias negeroves.

Džiugu matyti visą eilę jūsų, 
šiais metais įstojusių į Ameri-

i JAV nariai ir 1956 mokslo me
tų abiturientai.

2. Premijuojama bus bet ku- 
I rio žanro literatūrinė kūryba, 

Nekart? tenka išgirsti aka- Gal vertėtų paraginti Chica-' poezija ir proza, rimta ir humo- 
demikus nusiakundžiant, jog nę goję veikiančių lituanistinių kur; rištinė.
ra progos ir sąlygų giliau pa-'sų vadovybę juos padaryti ko- 3. į konkurso jury komisiją 
studijuoti savąją kalbą, istoriją, respondenciniais lituanistikos! sutiko įeiti mūsų jaunosios kar- 
geografiją ir visa tai, kas mums, J kursais, kad jiais galėtų naudo- tos rašytojai ir literatai Paulius 

tis ne tik chicagiečiai, bet ir ki
ti kolegos, gyvenantieji toliau?

LITUANISTINES STUDIJOS 
AKADEMIKAMS

“Dabartinė generacija baigu
sių kolegijas yra aiškiai pasmer 
kiama dėl studijas baigusiųjų 
nenoro dirbti ar prisiimti atsa
komybę, dėl jų dėmesio nekrei
pimo į punktualumą, ir matymo 
tiktai uždarbio motyvo mūsų ka 
pitalistinėje sistemoje. Kaip gru 
pė jie yra labiau susirūpinę au
tomatiškais algos pakėlimais ir 
socialinio draudimo nauda, negu 
sąžiningu darbo atlikimu už tei
sėtą dienos užmokestį.

Savaime aišku, kad šių nege
rovių joks pakeitimas ar papil
dymas dėstomųjų dalykų neiš
naikins. Kolegijos gal neturėtų

kos universitetus. Dar didesnis dėl to būti kaltinamos; šios ne-

kaip lietuviams, privalu žinoti. 
Mūsų jauniaus.'ems draugams 
čia dar daug padeda šeštadieni
nės mokyklos, tačiau studentas 
jaučiasi paliktas be paramos 
šioje srityje.

Besiklausant tokių minčių, 
kyla klausimas, ar mes pakan
kamai išnaudojame esamas są
lygas ir priemones. Chicagoje 
jau metai laiko vyksta augštes- 
nieji lituanistikos kursai. Bet 
ar daug studentų juos lanko? 
Atsakymas neigiamas. Skaudu, 
kuomet šeštadienio popietę litu
anistiniams reikalams tegali 
skirti tik 3-5 studentai, kai tuo 
tarpu Chicagoje gyvena apie 
200 lietuvių akademikų. Penn
sylvanijos universitete yra litu
anistikos katedra. Ją lanko tik' 
keli studentai. O kur kiti ?

Padėtis yra skaudesnė negu 
manome. Kai tenka paskaityti 
akademikų laiškus, nusigąsti, 
nes pamatai, kad jie neturi nei 
mažiausios orientacijos lietuvių 
gramatikos dėsniuose.

Yra dar viena galimybė padė
ties pagerinimui šioje srityje. 
Tai korespondenciniai lituanis
tikos kursai prie kurio nors u- 
niversiteto. Tas yra įmanoma, 
tik nėra iniciatorių, nes visi bi
jo. Taip, bijo, kad neatsiras pa
kankamai dalyvių ir visos pas
tangos suduš. Prieš kelerius me
tus Chicagoje tėvai jėzuitai bu
vo susitarę su Loyolos univer
sitetu ir šis sutiko įsteigti akre
dituotą lituanistikos katedrą sa
vo universitete, bet kartu pas
tatė ir vieną sąlygą: paskaitose 
turi dalyvauti nemažiau 20 stu
dentų. Katedra neatsidarė, nes... 
visoje Chicagoje neatsirado 20 
entuziastų, kurie būtų sutikę 
lankyti paskaitas. Visa tai paro 
do mūs lituanistinį susipratimą, 
nors vėliau ir skundžiamės, ne
turį progos pagilinti lituanisti
nes žinias.

Grįžkime prie korespondenci- 
nių kursų. Teko patirti, jog Stu 
dentų Ateitininkų sąjunga imsis 
iniciatyvos ištirti kursams są
lygas ir, jei įmanoma, tokius 
kursus steigti. Sveikintinas reiš 
kinys, tik bijome, ar ir ji ne
nusivils.

Šia proga leiskite priminti 
mieloms kolegėms ir kolegoms 
nepamiršti atlikti savo lietuviš
kos pareigos. Jei kada tokie ko
respondenciniai kursai bus įstei
gti, įsirašykime į juos, aktyviai 
prisidėkime ir tikrai pajusime, 
jog iš to mums bus nemaža as
meninė nauda. Neturime lietu
viškų mokyklų ar universitetų. 
Turime naudotis tomis priemo
nėmis, kurias pateikia pats gy
venimas. Suprantama, jog to
kie kursai pareikalaus aukos, 
laiko ir darbo. Bet argi mes ne
pajėgsime to padaryti? Įgytos 
žinios tikrai pravers ir gal ne-

Jurkus, Algirdas Landsbergis, 
Antanas Škėma ir Stepas Zo-

dėmesio. barskas. Penktuoju jury komisi 
Neabejoju, jog akademikai tu- jos nariu bus pakviestas vienas 
rėš parodyti daugiau susidomė- Į Liet. Stud. s-gos JAV narys.

4. Premijuotini kūriniai siun
čiami iki 19CJ m. spalio mėn. 
21 d', šiuo-adresu: ,

Mintis verta gilesnio

jimo, jei jie dar jausis priklau
są tam kamienui, kurio šaknys 
glūdi Baltijos pakrantėse. V.

LITERATŪROS
KONKURSAS

Lietuvių Studentų sąjungos 
centro valdyba dar kartą kvie
čia visus lietuvius studentus ir 
1956-tų metų abiturientus at
kreipti atitinkamą dėmesį ir gau 
šiai dalyvauti šiame konkurse.

Geriausiems kūriniams yra 
paskirtos piniginės premijos. 
Dėl kūrinių stokos konkursas 
pratęsiamas iki 1956 m. spalio 
mėn. 20 dienos.

Štai dar kartą Jums patiekia
me konkurso taisykles:

Liet. Stud. s-gos-Literatūros 
konkursas

680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

5. Sprendimo bešališkumui už
tikrinti, autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, -o atskirame voke 
nurodyti savo pavardę, adresą, 
lankomą universitetą, akademi
nį statusą ir studijų šaką. Abi
turientai nurodo kuri vidurinė 
mokykla baigta ir kada. Ten 
pat įrašomas kūrinio pavadini
mas ir pasirinktas slapyvardis

6. Konkurso premijos bus vė
liau paskelbtos lietuviškoje spau 
doje. Komisijos sprendimas ga-

I lutinas. Konkursą laimėję ar ja-
1. Konkurse gali dalyvauti vi-Į me atžymėti kūriniai bus iš- 

si Lietuvių Studentų sąjungos spausdinti periodinėje spaudoje.

STOVYKLOSE. Kaip ir kiekvienais metais, prieš mokslo 
metų pradžią akademinio jaunimo organizacijos surengė savo 
metines stovyklas. Skautų stovykla buvo didesnio pobūdžio. Ji 
įvyko netoli Detroito, Kanados žemėje ir joje dalyvavo apie 270 
vyresnių skautų, iš kurių arti 100 buvo skautai akademikai. — 
Santariečiai jau treti metai iš eilės susirinko Tabor f armoje.* 4 
dienų stovykloje atlikta visa eilė darbų ir stovyklautojai į na
mus grįžo su pakilusia nuotaika. — Ilgiausią stovyklą, kuri tę
sėsi 10 dienų, surengė studentai ateitininkai, suvažiavę prie An- 
napolis, tarp Washingtono ir Baltimorės. Stovyklautojų būrys 
buvo toks gausus, kad Darbo dienos savaitgaliui stovyklon at
vykusiems pritrūko nakvynei vietų. Stovyklautojai apl-kė Wash 
ingtoną ir turėjo progos apžiūrėti garsiąją Annapolio laivyno 
kadetų mokyklą. Ta proga tenka pastebėti, kad ateitininkų jud
rumu turėtų pasekti ir kitų organizacijų nariai, kurie į stovyk
las nevyksta dėl tolimesnių atstumų. Nors ateitininkų stovykla 
buvo Amerikos rytuose, iš Chieągos į ją nuvyko apie 45 ateiti
ninkai.

VADOVYBES: Ateitininkai ir santariečiai kasmet renka sa 
vo centrines valdybas, šiais metais santariečių centrinį komite
tą sudaro: R. Mieželis (pirm.), L. Pabaliūnas, D. Juknevičiūtė, 
H. Žibąs ir G. Gedvilą. Revizijos komisijon įeina L. Šmulkštys, 
A. Grinius ir G. Laužikaitė.

Ateitininkai šias atsakingas pareigas metams patikėjo: A. 
Gečiauskui, A. Žukauskui, D. Karaliūtei, A. Lukui, P. Bobeliui 
ir B. Cikotai. Revizijos komisijon išrinkti J. Manelis, J. Štuopis 
ir Vacį. Kleiza.

Tenka džiaugtis, kad į jaunimo organizacijų vadovaujan
čias eiles ateina vis nauji veidai; tai geriausias būdas kovoti 
prieš statiškumą. Artimoje eilėje tenka laukti pasikeitimų ir 
skautų akademikų valdyboje, nes Korp.! Vytis pirmininkas K. 
Mikėnas, po vasaros semestro, užbaigęs architektūros studijas 
Illinois universitete, yra pašauktas atlikti karinę tarnybą. Vi
joms naujoms valdyboms linkime visokeriopos sėkmės ir kartu 
tikimės, kad jos nenuvils organizacijos narių, kurie jas išrin
ko.

SPORTAS Detroite įvyk. sporto varžybų metu garsią mū
sų sportininkę Elvyrą šikšniūtę ištiko nelaimė: lūžo kojos kau
las ir ji patalpinta ligoninėn. Linkime Elvyrai kuo greitesnio 
pasveikimo. Pačiose varžybose sėkmingiausiais dalyviais pasi
rodė ta pati E. šikšniūtė ir Mind. Vygantas, kurį Loyolos uni
versitetas Chicagoje yra kvietęs priklausyti universitetinei leng
vosios atletikos komandai; jam paskirta atletinė stipendija. Mi
nėti akademikai sėkmingai reiškėsi ir Toronte surengtose pa-

džiaugsmas ima, kai prisimenu, 
kad jūs, vos vieną ar du pra
džios mokyklos skyrius baigę 
Lietuvoje, nenuėjote žaliojo do- 
leriuko kalti, bet įstojote į augš
tąsias mokyklas, pasiryžę įgy
tas žinias pritaikinti laisvoje tė 
vynėje. Nelietuviškos gimnazi
jos, didelis Amerikos gyvenimo 
tempas nenukreipė jūsų dėmesio 
nuo mokslo vertybių ir jūs atė
jote jų semtis. Neįveikė jūsų ta 
šių dienų žalinga bacila, beskel 
bianti, kad neverta lankyti uni
versiteto, nes geras sunkvežimio 
šoferis daugiau uždirba už uni
versiteto profesorių. Norėtųsi 
jus tik perspėti, jog lygiai bū
tumėt atsparūs ’.r toms žalin-

Aišku betgi, kad pritaikytinų 
specialybių skaičius turi savo 
ribas. Vargu ar šiandien spraus 
minių keleivinių lėktuvų staty
boje su vienos dalelės statymu 
gerai susipažinęs inžinierius ga
lės visu efektingumu pritaikyti 
savo žinias grįžęs kraštan. Ir 
tokių profesinių pasireiškimo 
barų yra daugiau. Nenorima tuo 
pasakyti, kad jas pasirinkę lietu 
viai akademikai menkesni pat
riotai ar mažiau rūpinasi lietu
višku klausimu. Anaiptpl ne; 

kad labai ribotu biudžetu 4 ar j kaikurie iš jų gal net tvirtesni' gOms įdėjoms-baciloms, kurios 
net daugiau metų pasitenkinęs savo nusistatyme ir uolesni sa- §įuo metu smarkiai plinta Ame- 

vo lietuviškumo išlaikyme. Ta-brikos studentijos tarpe ir yra 
čiau jie nesąmoningai save pas- j palietu3ios ne vieną lietuvį stu- 
tato dar didesnian pavojun, ku- dentą.

Darbą rinkdamas akademikas 
labai dažnai atkreipia pagrindi
nį dėmesį į šiuos kriterijus: 
a) finansinį atlyginimą, b) geo- 
graf;nę padėtį, c) kitus darbi
ninkui skirtus gerbūvimus as
pektus. Savaime suprantama,

jaunuolis nori uždirbti kuo dau 
giausiai pinigų. Svarbus šis mo
mentas dar ir tuo, kad keičiant 
darbą gautoji alga yra svarbus 
momentas naujos algos nustaty
me. Todėl siekiama kuo dides
nio pirmo atlyginimo. Geografi
nė padėtis svarbi tuo, kad nuo 
visų draugų ir pažįstamų atskir 
tas jaunuolis daug blogiau jau
sis ir todėl tokioj vietovėj esan
čios darbovietės vengs. Patirtis 
yra pamokiusi ne vieną jauną 
“gudruolį”, kuris nenorėjo dė
mesio kreipti į tą klausimą. Ne
reikia aiškinti ir kitų gerbūvi- 
nių reiškinių svarbos; tai savai
me suprantami dalykai.

Tečiau mažai kas iš mūsų a- 
kademikų renkasi darbą, kuris 
turės itin svarbios reikšmės ta
da, kai bus proga grįžti Lietu
von. Daug kam nerealiai skam
ba to klausimo iškėlimas dabar; 
atsiminkime tačiau, kad tokiam

ris dabar vos įžvelgiamas. Kai 
ateis laikas, kada bus galimybė 
grįžti Lietuvon, visu savo rea
lumu kils klausimas kaip atski
ras individas galės pritaikyti 
savo profesinį patyrimą tėvynė
je. Ar sunku suprasti, kad tie 
individai, kuriems pritaikymo 
galimybės bus ribotos ar iš viso 
neįmanomos, turės parodyti 
davg didesnio susipratimo grįž
ti; pagunda čia likti ir savoj 
srityj darbą tęsti bus kurkas 
didesnė.

To pavojaus vengti galime la 
bai lengvai; studijas baigę rin
kimės darbą, kuris Lietuvoje

Šias “bacilas” pereitais me
tais ištirti aps ėmė Lafayette 
kolegija, remiama Fordo fondo. 
Viena tyrimų dalis susidėjo iš 
anketos, kuri buvo pasiųsta 
įvairių korporacijų personalo di

gerovės gal yra dalis šio am
žiaus materialistinės epidemijos.
Tos epidemijos plitimas priklau
so nuo plėtimosi materialinių 
pažiūrų mūsų kolegijose ir stu
dentų visiško nesidomėjimo dva 
sinėmis vertybėmis”.

Nuomonė, liečianti griežtųjų 
mokslų studentus yra beveik 
vienoda: “Gyvenant didžiųjų 
technikos laimėjimų laikais yra 
pastebima, kad dauguma kole
gijų pro savo mokslo įstaigų 
duris išleidžia žmones su dideliu 
savo srities žinių bagažu, tačiau
nemokančių nei skaityti, nei ra- j vienam bus didesnis akstinas 
šyti, nei logiškai galvoti, juo lituanistinėms studijoms, 
labiau išreikšti savo mintis žo- Kolegas, gyvenančius New 
džiu ar raštu. Ir dėl šių negero- (Yorko apylinkėse, norime para- 
vių nesinorėtu kaltinti vien tik ginti aktyviai įsijungti į lituanis 
gimnazijos, tinkamai neparuo- j tinęs studijas, kurios vyksta 
šusios mokinius, ar kolegijos, Columbia universitete bei kurias
aprūpinusios savo studentus žada įsteigti Fordhamo univer-, lengvosios atletikos varžybose.

rektoriams, šie buvo paprašyti | mokslus”.
pareikšti savo nuomonę apie 
naujai kolegijas baigusių pro
fesinį pasiruošimą, iškelti trū
kumus, ir patarti kaip tie trū
kumai būtų galima pašalinti, pa 
keičiant ar išplečiant dėstomuo 
sius dalykus.

Gauti atsakymai iš gerai kva
lifikuotų ekspertų aiškiai rodo,

atras pritaikymo galimybių. E-, jog jie yra labiau kritiški dėl 
lektros jėgainių statybos klausi- kolegijas baigusių pažiūrų į gy- 
mu labai mažai kas domisi prak venimą, negu dėl jų bendro pro- 
tikoje. Vargu ar kas iš mūsų | fesinio pasiruošimo. Štai kelios

vien tik savo srities žinių baga
žu. Kaltė krenta ir ant šių die
nų studento, besirūpinančio 
vien tik ta mokslo šaka, kuria 
kasdieninę duoną teks pelnyti, 
visai pamiršusio muziką, litera
tūrą, bei kitus humanitarinius

Štai sutrauktos kelių šimtų 
žmonių nuomonės apie univer
sitetą baigusį studentą. Ar ir 
Tu norėtum, kad ir tavo busi
masis “bosas” apie tave taip 
išsireikštų ? Tu, bepradedantis 
kolega-e, dar turi daugiau kaip 
trejetą metų pasistengti, kad

sitetas. Jei mes pasinaudosime 
Chicagoje esančiais lituanisti
kos kursais, Pennsylvanijos uni 
versitete lituanistikos katedra 
ir Columbios bei Fordhamo uni
versitetuose dėstoma lituanisti
ka, mes jau būsime padarę la
bai gražią pradžią lituanistinių 
studijų dirvoje. Ateityje ši dir
va gal praplatės, jei atsiras 
korespondenciniai kursai.

straipsnelį parašyti, nors Tavo 
ankstyvesnieji patekdavo ir į 
redaktoriaus krepšį. Nepatin- 

Į gėk nueiti ir į tavo kolonijoj 
nebūtum įtrauktas J šį kaltina-, ruošiamas paskaitas ir minė ji
mą jį aktą. Jieškok dvasinių ver mus, nes juose nejučiomis pa-
tybių knygose, savo organizaci
jose, stenkis išmokti kultūrin
gai išreikšti savo mintis, sek

sisemsi daug žinių, kurios, kad 
ir nieko bendro neturėdamos su 
Tavo studijų šaka, Tau geriau

jaunųjų inžinierių dirba konk- ištraukos iš Lafayette kolegijos lietuviškąją spaudą ir prie pro-. padės pažinti gyvenimą ir iškil-
laikui atėjus, Lietuvai bus rei- retų jėgainių parengime darbą.J raporte i I gos laisvalaikiu išdrįsk jai ir, ti pasirinktoje profesijoje!

VESTUVES: Gausėja mūsų akademikų šeimų būrys. Visuo
meninėje veikloje pasižymėjęs Liet. Stud. Sąj. vicepirmininkas 
Vytautas Valaitis praeitą savaitę vedė Vandą Tamsevičiūtę. Tą 
pačią dieną Clevelande D. Bartkutė ištekėjo už dr. V. Puško
riaus. VI. Muchlia ir A. šešplaukytė sudarė šeimą tolimame Los 
Angeles mieste. Taip pat sukūrė šeimą A. Pabarčius, šiais moks
lo metais pradedąs dėstyti Illinois universiteto Navy Pier sky
riuje. * •

VEIKLA: Chieągos studentai buvo pravedę savo susirinki
mą, kuriame pranešimą darė nnujosios centro valdybos pirmi
ninkas J. Karklys. — Skautai akademikai, gyveną Chicagoje, 
buvo išvykę į Lake Geneva — Wls., vasarinei iškylai. — Cle
velando studentai ateitininkai atliko meninę programą Ameri
kos lietuvaičių vienuoliu suvažiavime Pittsburge. — Pirmą kar
tą Baltimorėje buvo suorganizuotas platesnio masto jaunimo 
kultūrinis vakaras. Programą išpildė išimtinai | stovyklą su
važiavę studentai ateitininkai; patį vakarą organizavo K. Keb- 
lys ir A. Gečiauskas. — Į Krikščionių Demokratų centro valdy
bą išrinkti akademikai A. Vedeckas ir !E. Vitkus. — Naują New 
Yorko santariečių valdybą sudaro A. Aukštikalnis, A. Grigai
tis, D. Leskaitytė, D. švipaitė ir V. Valtaitfe. Revizijos komisi
jos pareigos patikėtos D. čeksite! ir D. įtari.


