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KĄ PREMIJAVOME?
Romano konkursas davė ir 
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likiminių lūžių nėra priversti iš
gyventi.

“Smilgaičių akvarelės’’ žmo
gus džiūgauja ir juokias, kenčia 
ir verkia, bet nei juokas, nei 
ašaros jo galvos ir širdies nekei 
čia. To romanas, berods, nei ne
siekė. Pastovus charakteris su- 
dinamino veiksmą, pateisino po 
sūkius ir atomazgą.

Mažoji Samanė
Jai pavesta romano istoriją 

pagimdyti, narplioti ir užbaigti.
Ūkininkas Gimbutas pagauna 

mas siaubo ir nusiminimo, kai 
patiria, kad jo duktė Samanė 
yra įsimylėjusi į Smilgaičių vi
karą ir rengias stoti į vienuo
lyną. Broliui mirus, Samanė y- 
ra ūkio paveldėtoja. Tėvo sva
jonė gauti tinkamą žentą ir iš
gelbėti ūkį savo kraujo atža
loms. Kas bus, jei Samanė išeis 
į vienuolyną?

Samanė gabi ir dora, bet dėl 
menko ūgio 3avim nepasitikinti, 
užsidariusi, tariasi esanti nepa
traukli ir negalinti sužavėti jo
kio vyro. Ji net vengia susitik
ti savo buvusios mokslo draugės 
miestelio siuvėjos Linos, gra
žios, agresingos ir meilės isto
rijom garsios.

Samanės bėdas pastebi jau
nas, gražus ir visokių kultūri
nio darbo planų kupinas nauja
sis Smilgaičių vikaras. Jis ta
ria, kad Samanė turi menka
vertiškumo kompleksą. Norėda
mas išgydyti, vikaras įtraukia 
ją į chorą ir kitus kultūrinės 
srities darbus. Yra jai švelnus, 
padrąsinantis ir bičiuliškas. Pri
brendusi įsimylėti vyrą, Samanė 
įsimyli vikarą, vienintelį jos vy
ro idealą, bet nepasiekiamą, ir 
jai, tikinčiajai, nesiektiną. Vie
nintelis dabar kelias — į vienuo 
lyną.

Netikėtai Samanės žingsnis 
pasuka kita kryptim. Per vika
ro režisuotą vaidinimą, Linai 
atsisakius, ji įprašoma suvaidin
ti pagrindinį moters personažą. 
Sulaukia pasisekimo ir pripaži
nimo. Pati kitom akim pasižiūri 
į save ir randa, kad nėra jau 
tokia niekam tikus. O čia dar 
tėvas su klebonu susimoko ją 
suvesti į artimesnę bičiulystę su 
gabiu ir gražiu, gerai užsimas
kavusiu karjeristu ir materia
listu, bankelio buchalteriu Ju
lium. Gimbutas tiki, kad jis bū
tų idealus jo ūkio paveldėtojas.

Samanė į pinkles įsipainioja, 
Julių įsimyli. Bet jos širdis grei
tai susvyruoja tarp Juliaus ir 
statybos meistro Viktoro Tilvi- 

Iko .
Samanė užkariauja skaityto- 

I ją savo trapiu ir šiltu, kartu ir 
valingu charakteriu.

Blogi, bet ne žuvę
Veiksmą komplikuoja, sudra- 

mini scenas ir iššaukia dina- 
i miškas reakcijas blogieji roma
no charakteriai. Taip juk visuos 
nuotykinio pobūdžio kūriniuos 
esti.

Blogųjų “Smilgaičių akvarelė
je” viso labo tiktai du. Buchal- 

jteris Julius veidmainys, garbė
troška, dėl žemės turtų ir kar
jeros auknjąs visą 3avo išmin
tį, energiją ir laiką. Jis auto
riaus smarkokai pašaržuotas. 
Bet nepasmerktas padaryti to
kių nuodėmių, dėl kurių jį ir 
žmogus, ir Dievas turėtų galu
tinai atmesti. Jis nei vagis, nei 
žmogžudys. Darbštumu, tvarkin 
gurnu ir švarumu net gali impo
nuoti.

Siuvėja Lina įsimylėjus Ju
lių, kuris ją betgi yra pasiruošęs 
iškeisti kad ir į nemylimą, bet
turtingą Samanę. Liną Julius pa 
naudoja kaip įrankį savo intri
goms prieš vikarą ir meistrą

Spėjimai

Kai šių metų “Draugo” ro
mano konkurso sprendžiamaja
me posėdy jury komisija po 
trumpo išsikalbėjimo vienu bal
su nutarė skirti premiją už Vik
toro Tilviko slapyvardžiu pasira 
šytą dviejų tomų kūrinį “Smil- 
gaiėių akvarelę”, tikrai susijau
dinęs skubėjau sužinoti, kas jo 
autorius.

Skaitydamas rankraštį, spė-, 
jau, kad autorius ne naujokas 
ir kad jis savo romano tipą pa
sirinko visai sąmoningai, o ne 
parašė, kaip gebėjo ir kaip išė
jo.

Taip ir turbūt

Paaiškėjo, kad dėl autoriaus 
neklydau. Jis jau nuo seno pa
žįstamas savo eilėm, legendom, 
apysakom ir novelėm iš perio
dikos ir knygų, galia to, jis sub
tilus meno apžvalgininkas ir li
teratūros kritikas.

Savo kitoje epinėje kūrybo
je autorius atsiskleidžia skirtin
gom nuotaikom, skirtingu žo
džiu ir skirtingais siekimais nuo 
premijuotojo romano. Todėl 
tvirčiau, negu su “turbūt” tikė
tina, kad “Smilgaičių akvarelė” 
buvo tapyta vienam ir gerai su
voktam reikalui.

Ko siekta — pasiekta

Romanas piešia didelės įtam
pos istoriją, supintą iš ilgos ei
lės stiprios intrigos gana trum
pų, ko ne autonominių nuoty
kiu. Vaizdai ir veidai tik keliais 
laisvais impresionistiniais brūkš 
niais apskrieti, bet realūs gilu
ma, krauju ir dvasia. Žodis kau
pus ir įtaigus, bet kartu grakš
tus ir paprastas.

Šitokio skaitinio visada ilgė
josi kiekvieno laikraščio leidė
jai. “Smilgaičių akvarelės” auto 
rius rašydamas tikriausiai dai
rėsi į “Draugą”, kad šiam dova
notų įdomią, gero skonio ir do
ros nuotaikos kasdieninę atkar
pą.

Mūsų idealistinis jaunimas lau 
reatą pažįsta kaip labai reikš
mingą savo darbų ir žygių ben
drininką. Sunku tikėti, kad sa
vo veikalu jis nebūtų siekes iš
plėšti iš daugelio rankų šlamš
tą — įvairius kamikus, love sto- 
ries, true confessions, real kil
ters ir panašius jaunos sielos 
nuodus.
Premijuotojo romano žmogus

Jėga, kuri pagauna “Smilgai
čių akvarelės” skaitytoją pirma 
jame puslapy ir išlaiko iki pa
ties paskutiniojo antrojo tomo 
sakinio, yra pati romano istori
ja, draminės situacijos ir intri
gų raizginiai. Veikalo proble
mos kyla ir sprendžiasi ne filo
sofiškai psich'nio Išgyvenimo 
vyksme, o nuotykio potvyniuos 
ir atoslūgiuos. Skaitydamas 
pirma išgirsti žingsnį, negu pa
matai, kas žengia, kur suka ir 
kur rengias sustoti, pirma pa- 
sidž:angi tikrai individuaHu vei
kėjo žodžiu, negu sugriebi, ką 
jis istorijos eigai ir tikslui reiš
kia.

Romano autorius, įkėlęs savo 
veikėją į erdvę, laiku ir sieki
mais ribotos istorijos sukuri, di 
dėlių din mizmu sukamą indivi
dualių ekonominių, socialinių, 
kultūrinių ir lyčių meilės kas
dieninių bėdų, atpalaidavo jį 
nuo likiminių gyvenimo pras
mės, savęs ir Dievo jieškojimų.! 
Kūrinio charakteriai reljefingi 
ir rySkūs, bet jau baigti, šei
myninių ir parapinių, tautinių 
ir religinių pažiūrų ir tradicijų 
apspręsti. Jie keičia savo mažo-t 
jo pasaulio meilės ir neapykan
tos objektus, atsiskleidžia nau
jom dorybėm ir niekšybėm, bet

Tilviką. Ji pati toli gražu nėra 
žuvusios prigimties.

Lina — pats turtingiausias ir 
įtikinamiausias romano charak
teris.

Epizodinis seniūno Linkaus 
charakteris irgi truputį šelmiš
kas, bet smarkiau nusidėti jam 
neduodama progos. Jis juokin
gas, plepus, į gandonešystę lin
kęs, amžinai dviratį apsižergęs. 

Geri, bet ne šventieji

Samanės tėvas visiems žino
mas žemaičio ūkininko tipas. 
Kietas, pareigingas, žemę gal 
daugiau, negu savo šeimą, pa
mylėjęs. Gimbutas ėjo į moks
lus, bet tėvui įsakius, gijžo į ū- 
kį. Mokslas padėjo jam susitvar 
kyti ir pralobti.

Kunigai — klebonas ir vika
ras — vienas kitą papildo. Jei
gu klebono visa energija skirta 
ūkiui, statyboms, bankeliui, tai 
vikaras paskendęs ir save už
miršęs parapijos kultūrinimo 
planuose ir darbuose. Jis klus
nus klebono bendradarbis, nors 
šis jo planus kartais ir pakore
guoja.

Meistras Tilvikas parapijoj 
laikinas svetimasis, bet uoliai 
talkininkauja vikarui ir paga
liau, pasirodo, esąs ne tas, kuo 
dedasi.

Gimnazistas Samanės pusbro
lis Algis — judrus, nekaltai šel
miškas, tikra atrama pusserei 
jos susvyravimų vaalndomis. Po 
Linos tai antras savo ryškumu 
romano tipas.

Gerieji, kad ir doros prigim
ties, bet žmonės iš kraujo ir rau 
menų. Ir jų planai ir žingsniai 
ne be pavojų susipainioti klyst
kelių labirintuos. Net ir į klebo

Pasirodys lietuviškas filmas
A. VALIUKAS, Los

Iki šiol nemaža asmenų yra 
bandę pagaminti lietuvišką fil
mą, įtraukiant į jį nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo ir Lie
tuvos vaizdų, parodant lietuvių 
laimėjimus įvairiose srityse. Y- 

pač šiuo metu sunkoka tokį fil
mą pagaminti dėl visiems žino
mų priežasčių. Visi bandymai 
praeityje gal nepasisekdavo pil
niau ir geriau, nes dažnai tuos 
filmus gamindavo mėgėjai, o ne 
tos šakos žinovai. Šį kartą pa
dėtis visai kita: filmą ruošia ir 
gamina tikras tos srities žino
vas, specialistas, gaunąs 1957 
metų pavasarį akademinį laips
nį filmų gaminimo mene.

Gauta lietuviams nematytos 

medžiagos

Lietuviško filmo gamintojas 
Paulius Jasiukonis gavo tikrai 
puikios medžiagos savo gamina
mam filmui iš žymiojo lietuvio 
krepšininko Prano Lubino ir 
buv. JAV-bių Lietuvai ministe- 
rio dr. Norem. Ir vienas ir ki
tas, gyvendami ilgesnį laiką Lie 
tuvoje, buvo nufilmavę visą ei-

Draugo romano VI konkurso jury komigija
IS kairės į dešinę: M. Vrnelauskas, kun. A. SuSinsk 8S, A. Augustinaviėtenė, V. Marifmas (sekr.) ir P. 
Balčiūnas, pirm.)

Kotryna Grigaityte

i VIENAM POETUI
t

Ne aš juk būčiau, jei praeit galėčiau 
Pro Tavo dieviškus posmus —
-r Sudraskom žodžiais kaip akėčiom 
Lygiai suartus arimus.
Atleiski man šviesus Poete,
Jei perbridus marias,
Aš ant akmens šiek tiek prisėsiu 
Šalia Tavęs.
Nors Tu šaukiesi čia žuvėdrą.
Bitelę žiede uimigdai —

l vieną didžią maldą pinas 
Visi, visi žiedai.
Norėčiau aš paklaust nedrąsiai,
Ar kartais paryčiais,
Visos nakties sapnus užrašęs 
Dar ko nepamiršai? ..
Ar nešiureno Tau sapnuose 
Plaukai už.auksą skaistesni, •
O mėlyni žaibai apjuosė 
Visas dienas, visas naktis.
Širdis širdies ar neilgėjos,
Kai žibo žvaigždės pamariuos 
Ar šilko karčiuos jauno vėjo 
Refrenai tie nebuvo jos?
Žinau gerai, jog nematysiu 
Gėlės tavajam atlape.
Paslėpęs ją laikai taip rūsčiai 
Tarsi kape, tarsi kape .. ■

no vieną kitą aktą skaitytojas 
klausiančiom akim pažiūrės.

Tik vikaras ir Samanės mo
tina, jei staiga mirtų, tai šven
tas Petras ilgai turėtų palaužy
ti galvą, už ką juos galėtų, kad 
ir trumpam laikui, į skaistyklą 
pasiųsti.

Bet nei vienas romano žmo
nių nemiršta. Autorius jų sukū
rė nei daugiau, nei mažiau, kiek 
nuo pirmojo iki paskutiniojo 
puslapio reikėjo.

Angeles, Calif.

lę Lietuvos vietovių, gamtovaiz
džių, įvairių įvykių iš lietuvių 
gyvenimo tais laikais. Nei vie
nas, nei kitas tų savo filmų lie
tuviams nėra rodę. Visą tą me
džiagą jie abu perleidžia nau
jojo lietuviško filmo gaminto
jui Pauliui Jasiukoniui. Paulius 
Jasiukonis savo filmui medžia
gos yra gavęs ir iš visos eilės 
kitų šaltinių.
Filmas pritaikomas ir angliškai 

kalbantiems

Vieni filmo įkalbėjimai bus 
pritaikyti lietuviškai publikai, 
gi kiti — angliškai kalbantiems. 
Garsui išgauti panaudojama 
naujausioji technika.

Kas svarbiausiai, filmo pra
džioje bus suglaustai pavaizduo 
ta ir garbingoji Lietuvos pra
eitis: parodomi okupantų žiau
rumai paskutinių abiejų okupa
cijų metu Lietuvoje.

Apie patį filmo gamintoją
Paulius Jasiukonis, atvykęs 

į JAV-bes 1950 metais, studijuo 
ja šiuo metu filmų gaminimo

meną viename iš didžiausių Ka
lifornijos universitetų — Uni- 
versity of Southern California, 
Los Angeles mieste. Šioje šako
je jis 1957 metais gauna akade
minį laipsnį. Iš JAV-bių Paulius 

Ijasiukonis buvo kuriam laikui 
išvykęs vėl į Europą, atlikda
mas karinę prievolę amerikiečių 
armijoje. Paulius Jasiukonis y- 
ra tikrai malonus Los Angeles 
lietuvių bendruomenės narys, ak 
tyviai besireiškiąs lietuvių stu-
tdentų veikloje ir kitose lietuvių 
! organizacijose.
Filmo pagaminimas kainuosiąs 

/ ' nemaža pinigo

Neskaitant begalės laiko, ku
rį. tenka Pauliui Jasiukoniui 
skirti filmo pagaminimui, jis 
taip pat susiduria su didelėmis 
finansinėmis išlaidomis. Kaip 
jis prasitarė, filmą galėtų žy
miai greičiau užbaigti, jei kafe 
finansine puse rūpintųsi. Pas
pirties susilaukia iš vieno ar ki
to, bet ir pats investuoja nema
ža savo pinigo, kurio, kaip stir 
dentui nėra perdaug. Vienokia 
ar kitokia talka Pauliui Jasiu
koniui į pagalbą gaminant šį fil
mą ateina Alg. Gustaitis, inž. 
V. Petrauskas ir kit.

Filmą tikisi užbaigti gaminti 
apie 1957 metų vasario vidurį. 
Be abejo, pirmiausiai parodys 
Los Angeles lietuviams, gi vė
liau paleis per visas kitas lietu
vių kolonijas.

Filmo gamintojo adresas: 
1730 S. Hobart Blvd., Los An
geles 6, California. Tel. RE- 
47790.

Kodėl tu toks liūdnas? Ar 
mirtiną nuodėmę papildei? Juk 
nėra kitos priežasties būti nuliū
dusiam.

— A v. Pranciškus Asyžietis

• Dr Z. Smilga, kuris pats 
buv0 klausęs paskaitų vieno iš 
egzistencializmo kūrėjų — Jas
perso, Lietuviškų Studijų insti
tute laikė paskaitą apie egzis
tencializmą. Prelegentas prisimi 
nė egzistencializmo kūrėją Hei- 
deggerį ir Jaspers. Pirmą kartą 
egzistencializmo terminą pavar
tojo Kierkegaardas. Egzistencia 
lizinas sužydėjo po I Pasaulinio 
karo, kada išorinės vertybės bu
vo sužlugdytos ir imta jiėškoti 
nežunančių vertybių pačiame 
žmoguje. Tikrumoje — taš pa
čias problemas jau randame pas 
Aristotelį, Platoną, Dun Scotą, 
Tomą Akvinietį, bet Heideggeris 
ir Jaspers tas problemas susis
temino.

Vokietijoje beveik užmiršta 
egzistencialinė filosofija, atgimė 
Prancūzijoje ir davė impulsą 
naujam egzistencializmo atgimi
mui Vokietijoje. Egzistencinė fi 
losofija — šis terminas vartoja
mas Heideggerio ir Jaspero fi
losofijai apibūdinti, tuo gi tar
pu egzistencializmas — yra pa
saulėžiūra Sartro ir kitų jo ar
timųjų skelbiama. Kaip visiems 
egzistencialistams, taip ir Sart
rui, vertės turi tik šis gyveni
mas. Žmogus yra praeinanti bū
tybė, bet jis laisvas ir dėl to 
prilygsta dievams. Laisvės pri
pažinimas ir Dievo atmetimas 
žmogų padaro atsakingą tik pa
čiam sau. Žmogus yra pasmerk
tas būti, siekti, bet be tikslo ša
lia jo ir likti vienu ir nieku. Žmo 
gus yra ištremtas į pasaulį, kaip 
rakštis kūne, kaip medžiotojas 
nežinomame miške. Nėra pra
minto kelio ir žmogus turi pats 
jiėškoti.

Daugelis Sartro minčių yra 
priešingos viena kitai, egzisten
cializmą daro neaiškų ir nesu
prantamą. Sartro dramos ir ro
manai turi daug skambių posa
kių, bet čia daug žodinio žaidi
mo.

Heideggeris žmogaus buvimo 
analizę darė ontologiškai, griež
toje priešingybėje empiriniam 
mokslui. Panašių išvadų priėjo 
ir Jaspers. Prancūziškasis eg
zistencializmas savo išvadas iš
plečia į visą žmogų, išsiliedamas 
į socialinę ir psichologinę sritį.

Heideggeris palieka prieš Die
vo egzistenciją neutralus; jis 
skelbia transcendenciją, bet ne
apsisprendžia, ar ji veda į Am
žinąją būtybę. Iš Jasperso filo
sofijos išplaukia būtinybė trans
cendencijos ir religijos. Sartre 
išpažįsta ateizmą. Paskutinis 
žmogaus atramos taškas lieka 
jis pats. Problemų sprendimų 
jieško aplinkoje, bet čia jų ras
ti negali. Egzistencialinė filoso
fija apima žmogaus tik vieną 
pusę, nes ji išaugusi iš baimės 
ir sukrėtimo. Egzistencinė filo
sofija yra epochinis reškinys 
Problemos bus sprendžiamos, ta 
čiau, kol nebus pripažįstama 
Augščiausioji Buitis, tie svarsty 
mai bus beprasmiai.

Diskusijose dalyvavo Matu
kas, kun. A. Grauslys, kun. dr. 
Baltinis, kun. dr. J. Pruntikis. 
Apibendrinantį žodį tarė V. Bag 
danavičius.

• Dail. A. Elskus, A. Rannit 
ir dali. R. Viesulas yra įtraukti 
į Amerikos dailės žinyną Who’s 
Who In American Art. Šiame 
žinyne, kurį leidžia Amerikos 
meno federacija, yra duodamos 
6,314 asmenų biografijos iš įvai
rių dailės sričių: skulptūros, 
tapybos, grafikos, meno dėsty
tojų ir paskaitininkų, muzėjų 
direktorių, meno rašytojų ir ka
rikatūristų. Žinynas leidžiamas 
kas treji metai.

• Lietuvių saleziečių gimna

zija Italijoje išleido dailų kiše
ninį, sulenkiamą kalendorėlį, su 
spalvotu paveikslu priešaky; 
taipgi gražiai meniškai gimna
zijos išleista kalėdinė lietuviška 
atvirutė.

Kultūrinė kronika
• Du lietuviai dailininkai Dra 

ke viešbučio parodoje. Viename 
iš labiausiai prabangių Chicagos 
viešbučių — Drake Hotel (E. 
Lake Shore drv. ir Michigan 
avė.), mezanino augšte, vyksta 
Illinois Dailininkų sąjungos (Ali 
IHinois Society of Fine Arts, 
Ine.) tapybos paroda. Tarp 44 
dailininkų, išstačiusių savo pa
veikslus, randame ir du lietu
viu: j. Tričį ir M. Šileikį. Dail. 
M. Šileikis išstatęs Sand Dun- 
nes paveikslą. Peisažas toks mie 
las, turtingas rudens spalvomis, 
smėlys su švelniais šešėliais, ryš 
ki ežero mėlynė, lengvi debesė
liai — atrodo patraukliai. Tur
tingas peišinys ir dail. J. Trieio: 
Pirma pradalgė. Spalvingas miš 
kas, pieva, kaip gėlynas, gilus 
pjovėjo įsijautimas, stengimasis 
ir pasitikėjimas.

Visoje parodoje — daugiau
siai peisažai, bet yra portretų, 
istorinių kompozicijų. Aiškiai 
vyrauja realizmas. Paveikslų 
kainos — tarp $40 ir $300. Vieš 
bučio muzika ir prabangiškas 
jaukumas parodos aplankymą 
daro itin malonų. Gaila, kad vie 
tomis paveikslų apšvietimas nė
ra pakankamas ir kaikur, esant 
didesnei spūsčiai, nevengiama 
paveikslų net ir kabikliais už
statyti, tačiau mūsų lietuvių pa 
veikslai itin geroje vietoje. Įė
jimas — nemokamai.

• Penki mūsų dailininkai C-on 
rad Hilton parodoje. Illinois 
Dailininkų draugija suruošė me
no parodą didžiausiame pasaulio 
viešbutyje Conrad Hilton (720 
S. Michigan avė., Chicagoje). 
Paroda tęsiasi iki vasario mėn. 
pabaigos. Paveikslai išstatyti 
erdviame trečio augšto korido
riuje. Gana geras apšvietimas 
ir priėjimas. Lankytojai gali žiū 
rėti nemokamai, gaudami nemo
kamai ir katalogus. Iš katalogų 
patiriame, kad parodos šūkis y- 
ra:

— Originalus meno darbas 
Illinois dailininkų iš visų mo
kyklų ir namų Illinois valstybė
je!

Išstatyta 103 kūriniai, kiek
vieno dailininko po vieną. Alie
jiniai, pastelė, akvarelės. Tarp 
akvarelistų užtinkame mūsų 
Bronių Muriną su jo paveikslu 
“Sodo mozaika”. Pavadinimas 
parinktas taiklus. Daug spalvų 
ryškumo, bet išlaikomi švelnūs 
perėjimai tarp jų; iš rėmų švyti 
peisažo pilnumas. Juozas Pau- 
tienius išstatęs “Lietuvos peisa
žą”. Pilkas koloritas, jaučiama 
impresionistinių nuotaikų, bet 
nenutolstama nuo realizmo. Mi
kas Šileikis duoda aliejaus da
žais peisažą iš Wilson miškelių. 
Rudens miško peisažas, šiltų 
spalvų, jauki ramuma, žalumai 
rodo dar nevisai įsigalėjusį ru
denį. Jonas Tričys labai kruopš
čiai nupiešęs “Žiemą”. Švelnus 
šaltis su spalvingai atsispindin
čiais medžiais upokšnyje. Pa
veikslas ilgai palieka žiūrovo at 
mintyje. Vladas Vaitiekūnas 
duoda tapybą — Paplūdimy. Ar 
ti pusės paveikslo užima veidas 
vienos sveikos, įdegusios mo
ters. Tolumoje matosi besitaš
kantieji žmonės, baltuojančios 
burės.

Paroda sudaro gana turtingą 
įspūdį. Temos kuoįvairiausios. 
Dominuoja peisažas, tačiau yra 

(ir natiurmortų, ir kompozicijų, 
ir portretų. Realizmas, tačiau 
gausiau modernizmo negu Dra
ke viešbučio parodoje. Paveiks
lų kainos nėra augštos, daugelis 
svyruoja apie $100 ir mažiau. 
Pats pigiausias $25, o brangiau
sias — $350.

• R. Spalis šiuo metu dirba 
prie 8av0 naujo veikalo “Alma 
Mater”; taipgi planuojamas iš
leisti anglų kalba jo veikalas 
“Gatvės berniuko nuotykiai“. 
Šiuo metu R. Spalis gyvena Ha- 
lifaxe, Anglijoje.
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Mintys apie V. Dudincevo knygą Rusijoje 
EDV. ŠILAITIS, Cicero, III.

Sov. Sąjungoje paskutiniu nie 
tu nemaža diskusijų sukėlė jau- į 
no rusų rašytojo V. Dudincevo 
knyga "Ne vien tik duona”, ku
rioje jis talentingai iškelia so
vietų biurokratijos klaikius opc 
ravimo metodus, ši knyga ypa- i 
tingai susilaukė didelio dėmesio 
jaunų inteligentų tarpe ir Krem
liaus vadai dabar nebežino kaip 
išrauti jos pasėtą atvirą tiesos 
žodį valdančiųjų klasei, dar vis 
tebegyvenančiai senomis biuro- 
tinėmis idėjomis.

Į knygos veikėjų tarpą Du- 
dincevas atveda puikų išradėją 
Lopatkiną ir apgaviką, pramo
nės valdininką Drozdovą. Pirma 
sis iš jų yra asketikas, gimęs 
idealistas, o Drozdovas — ne
paprastai apsukrus ir beširdis 
politinis karjeristas.

Išradėjas Lopatkinas išranda 
naują, svarbią mašiną ir čia! 
tuoj susiduria su Drozdovu, ku
ris nori pasisavinti jo išradimą. 
Bet Lopatkinas irgi greitai ne
pasiduoda, tačiau jo varžovas, 
pavartojęs savo augštos pozici
jos galią, nugali išradėją ir taip 
Lopatkinas yra areštuojamas 
ir ištremiamas.

Pasibaigus Stalino valdymo 
laikotarpiui, Lopatkinas grįžta 
namo ir tęsia savo kovą d'čl ma
šinos išradimo pripažinimo, kas 
jam dabar pasiseka. Čia jmiešia 
ir meilės aferą; Drozdovo žmo
na nuo jo išeina ir pamilsta jau 
nąjį išradėją. Apgavikas Droz
dovas jokios bausmės už savo 
niekšišką darbą nebegauna, o 
vietoje to yra pakeliamas į dar 
augštesnę poziciją — ministerio 
pavaduotoju Maskvoje.

Ši pabaiga, palikusi Lopatki- 
no ir Drozdovo ginčą neišspręs
tu, romano skaitytoją palieka 
nežinojime — kas iš tikrųjų tu
rėtų išeiti laimėtoju: tiesa ar 
apgaulė. Bet todėl skaitytojas 
čia paliktas pasidaryti savo nuo 
monę ir iš pateiktų faktų išves
ti reikiamą sprendimą. Šiaip šie 
du knygos tipai yra giliai įstri
gę į sovietų skaitytojų atmintį 
ir jų vardais dabar yra vadina
mos vienos ar antros rūšies žmo 
nių grupės.

“Ne vien tik duona” knyga bu 
vo plačiai diskutuota viešose .dis 
kusijose Maskvos Literatūros 
namuose, spalio mėn. 22 d., kur 
susirinkusiųjų buvo didesnis

skaičius negu salė galėjo talpin- > 
ti. Toks didelis lankytojų skai
čius, sakoma, atėjęs todėl, jog 
autori us gerUjai galvoję, jog 
knyga bm stipriai kritikuojama, 
todėl jie ėję ją apginti. Tačiau 
visų nustebimui, knyga iš kitų 
rašytojų susilaukė gero įvertini
mo ir tik švelnios kritikos.

Toks nelauktai geras knygos 
priėmimas iššaukė reakciją ofi
ciali ’me valdžios laikraštyje “Iz 
vestija”, kuriame atsispindi val
džios linija knygos atžvilgiu. Čia 
yra pasistengiama knygą pas
merkti, jai priduodant gana ma
žos renkimės. Laikraštyje pa
žymima, jog literatūros namuo-! 
se įvykusiose diskusijose knyga' 
buvo išgirta už “nemirtingumą“ 
bei “temos gilumą”, tačiau tylo 
mis buvo praeita apie rašytojo 
ideologinius-meninius trūkumus.

Kaikurie sovietinių reikalų ži
novai teigia, jog ši knyga bū
sianti viena iš pagrindinių prie
žasčių, privertusių pertvarkyti i 
krašto kontrolės valdybą, jos 
pliekyje pastatant * vieną iš 
šiurkščiausių žmonių visame 
krašte — V. M. Molotovą.

« Juozas Vilimas, lietuvis di- 
i rektorius Fides leidyklos, yra 
' išrinktas vienu iš direktorių Ka
talikų Tarprasinės tarybos Chi
cagoje.

Kultūrinė kronika
© Angly-lietuvių kalbos žody

ną, redaguotą V. Baravyko, iš
leido Terra, Chicagoje. Žodynas 
patogaus nedid?lio formato, tu
ri 368 puslapius ir jame telpa 
20,000 žodžių anglų literatūrinės 
ir šnekamosios kalbas. Greta 
anglų kalbos žodž'o skliauste- 
liause duodama jo fonetinė tran 
skripcija — parodoma, kaip jį 
reikia tarti. Atskirai žedyno pa 
baigoje duodami reikalingesni 
geografiniai vardai, dažniau var 
tojami sutrumpinimai ir žmonių 
vardai. Įžangoje specialūs su
glausti paaiškinimai apie tari-
mą.

Angliškas žodis nusakomas { 
keliais lietuviškais atitikmeni
mis, paduodamos kelios pras
mės, jeigu jų yra, čia pat pažy
mimos išvestinės formos, paduo
dami pavyzdžiai kada sakinyje 
žodis įgauna kitos prasmės. Lie
tuvių kalba gera. Įvesti nauji 
terminai (pvz. radar-radioloka- 
torius). Žodyno autorius anglų 
kalbą yra studijavęs Londone.i 
taigi ją gerai žino. Ši antroji žo
dyno laida perspausdinta ofse
tu. Ji bus labai naudinga ang-. 
lų-lietuvių kalbas besimokan- j 
tiems; vyresnio amžiaus žmo-į 
nėrns kaikuriems ar tik nebus! 
persmulkus šriftas.

• Prof. Matore, didelis lietu
vių draugas, iš Paryžiaus vėl 
atvyksta į JAV ir jau šiįsavait- 
galį, numatoma, bus Chicagoje. 
Apsistos pas savo svainę.

NAUJI 1957 M. MODELIAI
• Televizijos
• Radijai: Impor'uotl Ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami ir kit.
• Fonografr' e HI-’Tdelity
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi' mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mixmasterlat, 
automatiškos keptuvės ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Eiekt. laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirksite Ir gcriuusią pa

tarnavimą gausite inž. A. Semėno 
Įmonėje.

iAl-DAIim
iLUtelc Vision
Csales - Service)

Sav. Inž. A. SEMENAS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5065
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

ofi«o t, buto OLyniplc a >
CR, P. KISIELIUS

RYTOJAS IR ('iii: •
4983 W. 15th SU Cicero

Kasdien 1—* v. ir 6—8 v. vakar 
Išskyrus trečiadienius

'Intas 1526 80 19tb An 
1» Ik* . ncnl-

t.»o lemt uAlay.ettr o-ėziu, jei 
■ataillepla. šaukite KEdzle 8-286’

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG* 

4146 S. Archer Avė.
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:lu * 
' .z pirm., antr.. ketvlrt. 6-8:l« •

DR IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKU EIGŲ 
SPEClAldBTC

71M South We«tem Avenee
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antr&d., ketv. ir penkta-' 
auo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nui 
S v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nui 
H vai. ryto — l v. p. p. fiečt&d 1 
vai. ryto iki S vai. poi 'et.

Ofioe te). RE. 7-.168 
Rea »el WAISr>«tk 5-»va»

DR. J. J. SIMONA'iTIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. KlJiauce 5-4110

Rezid. telef. GRovehilI 6-0617 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m

►'•nktad tik pe pietų 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLtffalde 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 8-117

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAI- 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. »e»

"^UHIVOF^ 
roui SAVIKGS

Orrifi HOUftS
MONOAY . . . 12 NOON TO 8 KM. '

TUCSOAV . ... AJA TO 4 KM,
WFDN«SOAV .'O.' CIOH6 AU 6AY - ,
TMAiaso^- 9A M.ro J
PSIDAT . . ♦AJĖKMP.M.

INSURED
*A UF TO AS 

$10.000

darydami apdraustą taupymo sąskaitą ir pastebėsite skirtu
mą Chicago Havings saugiai Ir pelningai aptarnavo Pietų ir 
Pietvakarių apylinkės taupymo ir namų pirkimo paskoloms 
virs 32 metų. Turtas dabar viršija $20,000.000.00.
Nuo Įsteigimo 10'kl metais. Chiengo Hnvtngs visuomet mokėjo 
daugiau negu vidutinius dividendus. Taip kaip pagal laikro
di, kas 6 mėnesius, taupytojai yra gavę dideli pelną už Jų 
sutaupąs.

The greatest event in Chicago 
Savings history! Join us in our 
gala GRAND OPENiNG between 
January 3rd and January 19th. 
There will be gifts for everyone 
vrsifing us during this celebra- 
tion. Special gifts for all savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes will be given away, 
amounting to more than $5,000. 
You wiil be pleased, as we are, 
vvith our new headquarters. 
Come in today and fili out a reg- 
istration card.YOU DO NOT HAVE 
TO BE PRESENT TO WIN—all win- 
ners’ narnės will be posted in 
our lobby and each winner will 
be notified by mail. Only adults 
will be eligible for door prizes. 
ALL MONEY IN BY THE 19th OF 
JANUARY EARNS DIVIDENDS 
AS OF THE lst OF JANUARY.

Al vv kitę greitai, su savo Seimu ir draugais. pamatyti Chicacos 
mieste gražiausius taupymo Ir skolinimo įstaigos pastatus.
PELNYKITE AVKM-IAVSJ DIVIDENDĄ IZ SAVO SANTU- 
PAS. Taupykite. Ilgus metus išbandytoje, apdraustoje finan
sinėje Įstaigoje. Pelnykite daugiau už savo santaupas, ir pasi
naudokite gausiąis pinigus taupančiais patarnavimais, šutei, 
kinmals Chicago Savings nariams. Dabar duodami nepapras
ti dividendai už PA1D-UP investavimus. Išbandykite, ati

Tel. ofiso HE 4-6bv9, rez. F'R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
V AL: 1—4 ir 6—9

8-Atad lemais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus -cetvirtarl ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westera Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10 i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PIt 8-3229 
Res telef. \VAlbrook 5-5070 

Tel. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 H’est 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penui 1-4 ir 7-9 
A ntr 1-G, rreč.ir ešt paeral sutarties

DR. i. ir K. AGLINSKAI
j GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitartma 

I Dėl valandos skambinti telefonu 
i Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 

p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir
šeštad.

Res. tel. GRovehilI 6-5003

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Damai) Avė.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu latku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
Rez,: \VAlbrook 5-3048

TeL ofiso PRospeo. b 224O
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
6700 S. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad Ir penktad nuo 
2—4 ir 6-—-8; antrad., ketvlrt., šešt. 
’—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
QYDYT0.'A IB CHIttPUG. 

Office: 10748 Sonth Michig&n Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v. 
išskirus trečiad. šeštadieniais nue 
Iki t va) popiet

Vėl.: Ofiso — PTUlrnaa 5-67«> 
Buto — BFverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HF.inl. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
-•LA vėrę IR VIDAUS LTO<» 

2745 W. 69 St
- priešais Šv. Kryžiaus ligonine > 

°riima pagal susitarime

DANTISTAS
■'R. J. A. PAUKŠT*

*53 S. Wliipple Stre
(Arti Archer Avė.) 

valandos: nuo 10 iki 12; ?—6; <—s 
SeJts.A *0—12. Trečiad. iždarv+e

LAfayette 3-4949 
Mamų — CEdarcrest 3-7 786

SPEC1ALOS VALANDOS PEIt GRAND OPENING NUO SAUSIO 3-ČIOS IKI 19-OS DIENOS:

Pirmadieni, Ketvirtadienį ir Penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. popiet
Antradieni ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet, šeštdaienį nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpubllc 7-4900 

Rezidencia: GlfovebiU 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036. 

Rezidenci Jos tel. BEverly 8-8244

,Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p.
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — STewart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
I (kampas Halsted Ir 35-ta gatvė) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kaa- 
i dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.—
Tel. IVAlbrook 5-2670

Res. HlUtop 5-156O

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M&rąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečlsd, Ir šeštad, pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9189

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehilI
OR. ALDONA A. JUŠKA
IRIŲ 8PECIALISTŠ

PRITAIKO AKINIUS
-lando. »>- tz Ir 7—i * v pag» 

-altartmą išskyrus treėls įlenb”
’PM Wm4 Maronatre 7M

Tel. REliance 5-1811

IR WALTER J. KIRSTUM
’vnrrnic! ir CHTRUROM 

(UETUVI8 GYDYTOJAS)
1UZ5 VVest 59th Street

j v, -4 popiet, 6:80—1:8» -•»
t Trečiad. pagal sutarti

Tel. Ofico PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
V AL.: Pirmad., antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth HalsUd 8t. 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad auo
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W 62nd St., tel. RepubUc 7-8818.

Ofteo telefonas — BIshop 7-2696

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRI'RGINCS IR

ORTOPEDINES LIČOS
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Tel. REpubllc 7-2290

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:03. Trečiad Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago

Šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad
tik susitarus

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR «-!•»<

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš

‘ad. Ir sekmad. tik pagal sutarti 
lelgu neatsilieps viršmlnėti telefonai 

Šaukite MIdwuv S-OOO1

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedus - Protezlstas 

aparatai-Protezai, Med. ban-
| dažai. Spee. pagalba kojom 

(Areli Supports) Ir Lt.
Vai.; 9-4 Ir 6-8 šeštadieniais 9-1. 
'11THOPEDIJO8 TECHNIKOS LAK

J860 VV. 6Srd St. < hluago 29, OI 
Tel. PRoapect 6-6084

DR. FL TALLAT-KELP9Ž
Ofisai: 20 North VVacker Drive

(Clvlo Opera House, kaiub. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
5002 VVest lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—S 
Tel. TOwnhall 3-0959 
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PSICHOANALIZE, SIELA, FREUDAS
DR. A. LIAVGMINAS, Chlcaco, UI.

(Tęsinys)
O psichoteraneutas. naud->da-Į 

masis analitiniu metodu, iškasė) 
įsisenėjusi ir iau sąžinės seniai 
nuraminta troškimą, kad jos mo 
tina mirtų, šiam nugramzdin
tam blogiui atsverti, kitaip ta
riant—dėl tam tikro moralinio iš 
lvdžio kilo sąmonės plotmėj per 
didelis nerimastis dėl mamytės 
sveikatėlės, kurs iau be eriliosios 
teraminą nebeqr'li būti nušalin
tas A’š'ni iei mm n’C’entė bu
tu snsirūninusi anksčiau, kol ios 
nuodėmingas noras nebuvo dar 
virtęs komnleksu, būtų užtekę 
ir le^oteranijos ar net geros 
išpažinties: ir komplekso būtų 
buvę išvengta. O dabar, praėjus 
ilg-'m laikui, teko griebtis labai 
sudėtmgo metodo surasti ir pa
šalinti tai kenksmingai nuo- 
gramzdai.

Toks metodas kaip grynoji, 
logoterapiia — jeigu ji yra ge
rai pavaizduota straipsnio auto-i 
riau3 — buvo naudojamas vi
sais laikais ją atlikdavo ir te- 
beatlieka tėvai, kunigai, moky
tojai, auklėtojai, socialinės glo
bos pareigūnai, įtakingesni gi
minaičiai ir pan. Logoterapija Į 
gali būti labai gera kaip preven- 
tyvinė priemonė. Šiaip auklėji
me ar net perauklėjime ji yra 
be abeio efektinga, bet niekuo-' 
met negali atstoti giliosios psi
choterapijos. Kad vad. geroji 
prigimties dalis, atseit protas ir 
valia, galėtų apvaldyti “blogą
ją”, t. y. nesveikąją, reikia pa
žinti tuos užsikasusius varik-) 
liūs. Kitaip, pats protas pateks | 
jų ntakon, ir dažniausiai paten
ka (žiūr. asmenybės suskilimą, 
visų rūšių delirijas, manijas, fo-j 
bijąs ir t.t.). Tad kiekviena te
rapija naudojasi daliniai ir sa
vos rūšies logoterapija. Kaip 
kompleksas yra surastas, jįrei-j 
kia akivaizdžioj formoj patiekti* 
pacientui, kad jis, pamatęs už
simaskavusios tendencijos men
kumą, pats dasiprotėtų ir jojo 
valia tokio menko stimulo ne
beklausytų. Taip ir esti anali
tinėj ir psichoterapinėj prakti
koj. Kuo skaidresnis paciento 
protas, kuo jis inteligentiškes- 
nis, tuo lengviau yra surasta 
kompleksą išsklaidyti. Visai bu
kapročiams jokia terapija ne
gali padėti.

Išvadoj peršasi tokia mintis: 
arba logoterapija yra analitinės 
terapijos dalis, arba pati vad. 
logoterapija, norėdama reme- 
dijuoti ir nesveiką asmenybę, tu 
ri naudotis giliąja analize. Atro 
do, kad priimtinesnė antroji 
šios dilemos pusė. Bet šiuo pas
taruoju atveju čia rastume tik 
tiek naujo, kad čia būtų turi
mas galvoj naujas žmogaus 
veiksmų akstinas — p r a s m i n 
gurno jieškojimas šalia 
kitu žemesnių tendencijų, su ku
riomis taip pat reiks skaitytis, 
nes dėl jų gali kilti kompleksai.

Siela, kūnas, asmenybė
5. K* i dėl išsipasakojimo ku

nigui ar psichiatrui, straipsnio 
antor'us tvirtina kad “katali
kui bftti nesąmonė e'ti išpažin
tas n? o psichiatrą, nes žmogus 
— nPko — ga’i atgimti no gerai 
-tliVos sakramentalinės išpa
žinties, kuri yra tokio pat senu
mo ka:p Kataliku Bažnyčia”. 
Mat, čia jau straipsnio autorius 
suplaka gamtinę sferą su ant
gamtine.-Kunigas turi galią at
leisti žmogui nuodėmes pas Die
vą, pašalinti kliūti Dievo malo
nei įgvti, bet negali perorgani
zuoti jo asmenybės, šalinti viso
kius nervinius bei neurot’nius 
negalavimus: nemigą, nuolati
nę ko nors baimę, nagų kramty
mą, lūpų kandžiojimą, sociali
nę fobiją ir t. t.; nebent jei iš
pažintojo nerimas būtų kilęs gi
laus abejojimo kuria religine tie 
sa.

Kaip matome, autorius mano, 
kad kūnas ir siela yra kuo griež 
čiausiai atribotos būtys. Iš to iš
eitų, kad dvasios vadovui pri
klauso siela, o medikui ar 
šiaip pasauliečiui psichoterapeu
tui — tiktai kūnas. Čia daug ne

artimų kilo ir kils, kol nebus 
išsiaiškintos sielos, asmenybės 
ir kūmo sąvokos ir jų tarpusavio 
santykis. Geriausią, man rodos, 
šio klausimo išsprendimą rasi
me aristoteliškoj-tomistinėj fi
losofijoj, interpretuojant ją šių 
dienų psichologijos šviesoj.

Pagal šv. Tomo filosofiją, ku
ri yra kartu ir katalikiškosios 
pasaulėžiūros bazė, siela yra 
dvasinis pradas žmoguje. Ji ne 
mirtinga, Dievo sutverta atski
rai kiekvienam gimstančiam as
meniui. Tad ji turi būti kaip 
s p e c i e s vienoda visuose žmo
nėse, ir jos nevalia liesti psi-, 
chiatrui ar šiaip pasauliečiui, ne 
turinčiam antgamtinės galios. 
Bet iš kitos pusės dviejų subs
tancinių pradų — sielos ir kūno
— jungtys tesudaro pilną būty
bę, žmogų. Siela yra formalinis, 
o kūnas — materialinis pradai. 
Bet juodu pilnai tegali pasireikš 
ti, tik būdami substancinėj vie
nybėj. Todėl siela be kūno nega
li nei justi, nei jausti, nei galvo
ti, nei pagaliau trokšti ko. Kaip 
fiziniame pasaulyje forma nėra 
dar kūnas, o kūnas be formos 
iš viso neįmanomas, taip ir čia 
siela be kūno nėra dar žmogus 
(nėra ir angelas!), lygiai kaip 
ir kūnas be sielos (pvz. numirė
lio) nustoja buvęs žmogumi.

Šiuo formaliniu ir formuojan
čiu pradu čia reikia suprasti ne 
aplamai kūno formą (didelis-ma 
žas, storas-plonas, liesas, tiesus 
ir pan.), bet forma iki paskuti
nės jo ląstelės ar elektrono su 
visais esamais, būsimais ir net 
galimais procesais, kurių pasė
koje yra ne tik fiziologiniai, bet 
ir mentaliniai procesai: mintys, 
emocijos, troškimai ir t.t.

Kartoju: siela be kūno negali
— bent šiame pasauly — reikš
tis. Ji reiškiasi per kūną. Kū
ną s-medžiaga yra sielų individu
ali jos priemonė; dėka medžia
gos turime senus, jaunus, dide
lius, storus, mažus, liesus... indi
vidus. Vadinasi, vienodos iš Die
vo rankos išėjusios sielos skir
tingai reiškiasi kūnuose ir per 
kūnus, o gal geriau — dėka kū
nų. Imkim pavyzdžiui geometri
nę figūrą-kubą. Tas kubas gali 
būti realizuotas vaške, medyje, 
geležies gabale, akmeny ir pan. 
Iš tūkstanties kad ir pagal 
tas pačias proporcijas atliktų 
kubų, kiekvienas kuo nors skir
sis. Taip yra ir su žmonėmis. 
Čia ši skalė yra tiek plati, kad 
joje tuo pačiu žmogaus vardu 
eina ir išminčius-šventasis ir 
idiotas-kriminalistas!

Kad būtų atvaizdžiau, kodėl 
taip esti, kaip gali būti ta pati 
siela skirtinga įvairiuose indivi
duose, turime įsivesti čia kitą 
sąvokų porą iš tomistinės filoso

fijos: aktą ir potenciją. 
Kiekviena būtis ar daiktas gali 
būti žiūrimas kaip aktas ir kaip 
potencija. Pvz., rugio grūdas tė
ra paprastas grūdelis akte, bet 
potencijoj jis yra rugio daigas 
vėliau visas augalas ir t.t. Ar 
visa grūdo potencija bus išvys
tyta, tatai priklausys nuo gam
tos sąlygų, į kurias jis pateks. 
Pritaikius šią terminiją mums 
rūpimu klausimu, nesunku su
prasti, kad sielos potencijoje y- 
ra lygios, bet jos aktualizuojasi 
šiame pasauly nevienodai. Ta
tai priklauso nuo medžiagos bei 
kūno; nuo tų sąlygų, kur tas 
kūnas augo, nuo socialinės ir 
moralinės bei kultūrinės įtakų. 
Dabar galime daugiau ar ma
žiau atsiskleidusią žmogaus sie
lą pavadinti sielaakte, o tą 
dvasinį pradą, kurį kiekvienas 
turime ir stengiamės jį atskleis
ti šiame pasauly, tektų vadinti 
siela potencijoje.

Aptarus sielos ir kūno sąvo
kas, galime, naudodamies dina
minės psichologijos duomeni-1 
mis, bandyti aptarti dar ir a s- 
m e n y b ė s sąvoką, nes kaip
tiktai ji, o ne siela, yra laikoma • 
šių dienų psichoterapijos objek
tu. Asmenybę dauguma autorių 
supranta kaip kognoscityvinių, 
efektyvintų, volityvinių ir biolo
ginių faktų integruotą visybę, 
kurią individas pasireiškia skir
tingai nuo kitų panašių. Čia yra 
susiklostę ne tik dabarties, bet 
ir praeities faktai, išgyvenimai 
ir patirtis, įskaitant ir aplinkos 
įtaką. Žmogus išauga į vienokią 
ar kitokią asmenybę, pasakytu
me, ne horizontaliai, bet ypač 
vertikaliai plėtedamasis; ne da
barties išgyvenimų visuma, bet 
per visą jo amžių, pradedant 
nuo pat pirmosios vaikystės, su
siklostę faktai, jo paties išgy
venti, formuoja asmenybę. Cha
rakteris bei būdas tėra tėra tik 
socialinis ir moralinis pastovus 
asmenybės aspektas. Tad, kur 
asmenybė pradeda skilti, nega
luoti, ten nebegalima kalbėti nė 
apie charakterį. Todėl kaikurie 
psichologai asmenybės diagnos- 
tikavimą pradeda nuo charakte
rio.

Šitaip apibūdinta asmnybė ga 
lėtų daugiausia turėti bendro su 
siela akte, bet galutinį šių 
sąvokų sutapdinimą ar atskyri
mą palikime tec/ogams. Nors 
lėtume prileistei, — tam yra lo
ginio pagrindo, — kad psicho
terapija padeda sielai akte plė
totis, pašalinant besusidarančias 
ir jau susidariusias kliūtis, ta
čiau palikime jai mažiau preten 
cingą sritį — asmenybės negala 
vimų šalinimą bei jos įstatymą 
į normalias vėžes. Pagaliau ir 
patys psichologai, psichotera
peutai ir psichiatrai pasitenkina 
kuklesniu tikslu. Kadangi asme 
nybę sudarančiųjų faktų daugu- 
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Kiekvienas vaikas yra gabus
N. BUTKIENĖ, Reading, Pa.«

Kiekvienas vaikas turi šiokį- Pasitikėjimas auklėtiniu 
toki gabumą tik reikia mokėti viepa3 Newarkp universiteto 
JI atpažinti ir padėti išlavinti. profesorius. psichologas Hughes 

aši ai o, a vai as auga yeurug, pa]rašė savo atsimini-
pats vienas tarp suaugusių ir,! mu3 ie mokytojavimą pra. 
blogiausia, tarp tokių suaugu- džiog mokykloje Jis ra&9 kad 
šių, kurie patys užmiršo apie gaVQ pįrmą pamoką mokykloje rnucse barami ir nekartą muša- šiandien džiaugiasi, kad vienai kos metu arba jiems žaidžiant.

nuobodusavo vaikystę, jiems-------- - jis dėjo ne mokal
raišu su vaiku, nors ir per trum sikalwjimu su mokiniais. v,i- , 
pą laiką, arba Jie greit pavargs- kjį ,t ,sidraslno lr juokėsi kams nuo šios dienos statyti ge
tą^ Todėl toks vaikas pasidaro Una burna „ irdusi jo klas5. rus pažymius iš elgesio, nes ti

mi, todėl jau šiandien bijos eiti 
namo. Meurus pažadėjo vai

labai nervingas, greit pats pa
vargsta nuo aplinkos. Ir jei jam 
pavyksta sutikti sau lygų žaidi
mams draugą, jis nepaprastai 
prisiriša prie jo, nes bijo nusto
ti šios jam iš dangaus nukrltu- 
Bios laimės, ir pasiduoda vi
siems to draugo reikalavimams, 
jei tas draugas būna stipresnės 
valios.

Kai vienišus vaikus nėra kam 
namuose auklėti, geriausia bū
tų atiduoti į tinkamą jų amžiui 
darželį, ypač reikalingas toks 
darželis vaikams nuo 2 iki 5 me; 
tų, kadangi valstybinis darželis; 
priima tik 5-6 metų vaikus. Va
dinasi, turi būti įsteigti' priva
tūs darželiai. Bet tų darželių ve- 
dėjai(-os) ir auklėtojai (ros) tu
ri .būti tįk tokie asmenys, kurie 
ne vien myli vaikus, bet pilnai 
gali susilieti su vaiko siela, kaip 
geras jojikas suauga su savo 
arkliu, kurį jis treniruoja lenk 
tynėms. Kai darželių auklėtoja5 
(-os) vaikų drausmę palaiko tik 
pirštų grasinimu bei savo su-: 
augusio autoriteto akcentavimu, į 
jie tik žaloja vaikų sielas r_o 
pirmųjų vystymosi dienų. LvIT 
baimės vaikai yra daržely la-j 
bai suvaržyti ir tik išsivysto jų j 
gudrumas kaip apgauti auklė
toją. Panašiai vyksta ir pra
džios mokyklose.

Pasidaryti vaikų draugu

Norėdamas užkariauti vaikų, 
savo auklėtinių, sielas mokyto
jas turi sugebėti pasidaryti iš 
pradžios jų draugu. Žinoma, 
toks uždavinys nėra lengvas, 
nes daž iiausia į mokyklas vai
kai ateina be jokio priešmokyk
linio auklėjimo. Deja, norinčių 
domėtis pedagoginėmis proble
momis mokytojų skaičius yra ne 
didelis, daugumas jų atliekąs sa 
vo darbą šabloniškai, kaip pro
fesionalai valdininkai. Ir tuo bū 
du didelis nuošimtis vaikų pra
randa savo prigimtus gabumus 
ir praeina mokyklos kursą be 
ypatingo susidomėjimo; jie pa
sidaro ar baimingi ir klusnūs 
mokiniai arba pakliūna į blogą 
stipresnės valias draugų įtaką 
ir dažnai nukrypsta nuo gero 
kelio.

Mokytojai nesigilina į moki
nių gero elgesio priežastį, bet 
paviršutiniškai tą elgimąsį mo
kykloje apdovanoja pažymiais. 
Už išdykavimą ar jie patys bau
džia arba baudžia tėvai, gavę 
iš mokyklos blogus vaikų pa
žymius iš elgesio.

je tokį triukšmą atbėgo viena 
vyresnė mokytoja, teiraudama
si, kas atsitiko, gal naujam mo
kytojui nepavyksta suvaldyti 
vaikų. Mokiniai, pamatę moky
toją, persigando ir tuoj nutilo. 
Jis nuramino savo vyresnę ko
legę ir, jai išėjus, pasiteiravo 
mokinių, kodėl jie taip persigan
do mokytojos.

Paaiškėjo, kad šita mokyto
ja stato jiems iš elgesio labai blo 
gus pažymius, už ką jie būna na

kiši, kad jie tokius tik užsitar
naus. Visų mokinių veidai pra
švito, ir nuo to laiko jo klasė 
pasidarė pavyzdingo elgesio. 
Vaikai taip pamilo savo naują 
mokytoją, kad tik sargo pasiro
dymas valyti klasę priversdavo 
juos skirtis su mokytoju ir si
ti namo.

mergaitei nedraudė pamokų 
metu paišyti sąsiuviniuose, už 
ką ji prieš tai buvo nuolat mo
kytojų baudžiama. Vėliau šioji 
mergaitė pasidarė žinoma daili- 
ninkė-portretistė. Kitas jo mo
kinys buvo labai gabus greit 
padauginti didžiausius skaičius 
pagal jo sugalvotą metodą. Vė
liau jis tapo žinomu matemati
ku. Vėl vienas berniukas turė
jo muzikalinę klausą. Stovėda
mas nugara į pianiną jis atspė
davo kiekvieną gaidą.Išvystyti gabumus

Šis garsus psichologas rasda
vo pas kiekvieną iš savo moki
nių gabumus. Pavyzdžiui, jis ir bumus tai stebėti juos pertrau

Vienas vaikas, kuris dėl jo blo
gos pažangos moksle buvo mo
kykloje pavadintas “stupid”, 
pertraukų metu pasirodydavo 
kaip labai gyvas kalbėtojas. Jis, 
tiesa, kalbėjo darkyta žargoni- 
ne kalba, bet ji buvo turtinga 
savo išsireiškimais, be to, vai
kas kalbėjo labai autoritetingai 
ir patraukliai. Mokiniai, užin- 
triguoti jo kalba, burdavosi ap
link jį, net pats mokytojas klau 
sė su įdomumu. Po vienos per

traukos jis pagyrė berniuką už

LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVEJ

* Mes nesigiriame, bet iš tik
rųjų mokame aukščiausią 
dividendą ant visų taupy
mo sąskaitų.

* Mūsų bendrovė yra Federal 
Home Loan Bank sistemos 
narys ir mūsų bendrovėje 
padėti pinigai yra apdraus
ti Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation.

* Nebūk klaidinamas garsi
nimais apie kitų bendrovių 
didesnį saugumą, didumą ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. Taupyk lietu
viškoje taupymo b-vėje.

Augustas Saldukas, Prez.

MIDLAND Savinas 
and Loan Association
4038 ARCHER AVENUE 

Chicago, III. LA 3-6719

Profesorius randa kad geriau i mokėjimą taip užintriguoti klau
. ... isytojus ir pranašavo jam dide-sias laikas atidengti vaikų ga- J

(Nukelta J 6 pusi.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb» 

PRospect 8-9842

’ISM
IOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
IS WOEfl iitotlM — Uangt 1S90 

.MKMADIBNNIO vak. nuo 7-1. 
NUO PIRMAI!. IKI PENKTAI?

8:45 iki 9:«n vai. ryte 
ftESTAD. 8:J0lkl 9:30 ryte 

fcUUMAl) *:!»<> v. r. ii Moilee
WO1‘A — I4GO kll.

716» 80. MAPLlAVOGO A V PI.
ChkMgo S», III. MUaloek 6*144*

# 'S?

eiMos
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Standard's Exclusive zz5afety Features
CONDENSED STATEMENT OF CONDITION 

Decembar 1,1956

ASSETS

Cash and United States
Government Bonds. .,...$ 7,956,292.38 

First Mortgage Loans
to Veterans....................... 34,533,060.33

Conventional First
Mortgage Loans.............. 13,977,922.98

Other Assets..................... 1,126,837.54

Office Building 
and Eguipment.

H

LIABILITIES

Savings Accounts.............$47,601,068.60

Federal Home Loan
Bank.................................. 2,700,000.00

Other Liabilities............... 2,211,476.82

Reterves and
1.00 V Surplus...........j................ 5,081,568.81 y

$37,594,114.23

IOur large portfolio of GI mortgages 

are partially guaranteed by the Vet
eran'* Administration and are considered 

to be without risk. You find this "Safety 
Feature" only at Standard.

2 The office building, vault and all 

•guipment are valued at over

$57,594,114.23

$1,000,000.00 būt carried at $1.00; this i* 
another exdusive "Safety Feature".

3Our outstanding Reterves and Sur

plus are known throughout America 
as a Standard of safety for all to try to 

achieve. Every $100.00 of your savings is 
proteeted by $110.60.

Save by Mail
Wa»a| botfe wags Standard Federal Savings

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 llllllP ( Archer Avė. at Sacramento)
~ PHONE: VIrginia 7-1141

. ■ ■ j - i

1957 BUICKAS 
Tik

£2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MlLDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, iii. LA 3-2022

ĮiiiiiiiiiiimiiiiiifiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiih 

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

tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO,

Telefonas — FRontier 8-1882 
itiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiN

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkrausfymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne fl»e„ Telel. VIrginia 7-7097

J. O. 1ELEVISI0N OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI lz3!

INSKAS

NARIAI LIETUVIU TADE. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sųlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

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

DISTRICT SAVINGS S LOAN ASSN.
3430 S. Halsled Si., Chicago 8, 111.

ST. ANTHONY SAVINGS 6 LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsled St, Chicago 8, III.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drauge

I
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LIETUVOS ARCHITEKTŪROS 

PARODOS TRIPTIKAS
K. PAiftRAJTft, Sao Paulo, Brazilija

Sao Paulo mieste, Vila Želi 
ros rajone, vienoj nežymioj gal 
vėj, apsigyveno su šeima nauja
sis ateivis kultūrininkas inž. Mi- 
kalojus Ivanauskas. Atrodė ra
mus žmogus, ramiai dirbąs sa
vo proofesinį darbą, karts nuo 
karto kokį straipsnį kultūriniais 
klausimais parašąs liet. spau
doj, viena kita proga pasireiš- 
kiąs kaipo dailininkas lietuviš
kose parodose. Bet pastaraisiais 
metais šis ramus žmogus “aki
plėšiškai” siūlo tautiečiams įsi
gyti įvairią lietuvišką spaudą, 
jam pasiseka šią “prekę” iškiš
ti (žinoma, papiginta kaina), 
inž. Ivanauskas pasidaro didelio 
masto knygnešiu.

Negana to. Jis visus nustebi
na sensacingu pareiškimu: "Su- 
ruošiu Lietuvos Architektūros 
parodą!” Inž. Ivanausko užsi
mojimas — plataus masto. Ta

Dramonto darbo. Papuošė sky
rių arch. J. Muloko darbo kop- 
lytėlė-medžio drožinys su Auš
ros Vartų Dievo Motina. Tačiau 
ypatingas dėmesys buvo skiria
mas prof. Ignui Končiui, kuriam 
paskirtas specialus skyrius. Čia 
tarp jo darbo kryžių bei koply
tėlių nuotraukų ant pastovėlio 
padėta jo originali koplytėlė-mi 
niatiūra ir didžiulis prof. Kon
čiaus portretas. Tai koplytėlei 
svetimtaučiai skyrė daug dėme
sio. Taipogi jie gėrėjosi dail. 
Vlados Stančikaitės paveikslais, 
vaizduojančiais praeities Lietu
vą ir dabartinę Lietuvos Golgo
tą kryžių fone ir jie domėjosi 
dievdirbio Trumpio medžio dro
žiniu “Pieta”. Šiame liet. kryžių 
skyriuje dar buvo arch. J. Mu
loko ir Ant. Jaroševičiaus kry
žių rinkiniai (inž. M. Ivanaus
ko nukopijuoti). Kaipo lietuviš-

Šv. Kazimiero parapijos choras Racine, Wisc.; vedėjas Alb. Mateika

Literatūra

Radioaktyvūs krituliai
Tyrimais nustatyta, kad ra

dioaktyvių kritulių neigiamoji 
genetinė įtaka yra maža. Per 
pirmą atominės bombos bandy
mą Alamagorde, N. Mex., radio
aktyvios dulkės krito ant 47 gy
vulių. Nei vienas iš jų dėl to 
rienugaišo. Buvo tiriamas jų 
prieauglis iki ketvirtos kartos 
ir neigiamų genetinių apraiškų 
nepastebėta.

I)u genetikos specialistai iš 
Michigan universiteto buvo nu
vykę į Japoniją ir tenai tyrė 
atominės bombos radioaktyvių 
kritulių įtaką į priaugančias 
kartas. Kaip praneša “Science 
Digest”, buvo ištirta 90,000 at
vejų ir nebuvo rasta genetinių 
defektų naujagimiuose; Tačiau 
mokslininkai visdėlto spėja, kad 
dėl radioaktyvių kritulių žmo
gaus gyvenimai gali būti trum
pesnis ir gali būti didesnis palin
kimas ligoms, tačiau tiems daly 
kams patvirtinti dar reikės daug, 
tyrimų.

NUO UŽSISENfiJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ •
Tie, kurio kenčia ..jo SENI’ 

ATVIRŲ IR SKAUDZ.Ų ZAiDU 
naga-H ramiai eėdGti ir naktimi# 
miegoti įves jų užsisenSjuslo# žaizdos 
niežėjimą ir akuudėjimą uenų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
I.ĖGULO Olntment Jo# gydymo 
ypuioyes palengvins jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamo# rSORIA- 
91 H. Taipgi pabalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplySimą 
tarpplršėiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskilsios odos dedtr- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo tft- 
vlrtlnlų odos ligų. La
gulo Olntment y r* 
parduodama po T 6 
rt., $1.16, Ir $» 60.
Pirkite valstlnėaeCbl 
Algoj ir apylinkėse— 
illlwaukee, Wlec.,Qa 

Ind.tr DetroR, Ml- 
HlK*.n arba nuirki

te Ir atelųeklte Mo- 
•j oraer i

LEGULO, Department D., 
MIŠ W. Eddy St., Chicago 34, UI.

čiau, kaip jis tikėjosi, galerijos, tos ornamentikos, taikomos kol 
parodai šiais metais jam nepa- lytėlių pagražinimui, pavyzdžiai, 
vyko gauti. Jis nenusiminė. Su-ĮbUvo išdėlioti parodoje muziko 
sitarė su Valst. bibliotekos di-, J- Kaseliūno ir jo mokinių dar- 
rektoriumi, ir šis užleido Iva- ko įvairūs iš faneros pjaustiniai, 
nausko parodai didžiulę Biblio
tekos (miesto centre) menę. Už 
leido trims savaitėms, tačiau dėl 
parodos pasisekimo (ją atlankė 
kasdien tūkstančiai žmonių), di
rektoriaus pasiūlymu, ji buvo 
dar vienai savaitei pratęsta.
Bet tai nebuvo tikroji paroda,
-— tai tebuvo lyg anonsinis rek
laminis triptikas, tačiau tą trip
tiką atlankęs žiūrovas gavo pil
ną norimų parodyti skyrių vaiz
dą. Keturių savaičių bėgyje bu
vo parodyta šie Lietuvos archi
tektūros skyriai: Lietuviškoji 
ornamentika, Lietuvos kryžiai 
ir Lietuvos architektūra.

- i bet ir jai netiesioginiai buvo pri Siame triptike nebuvo užmirė-1 minta Lietuvos Golgota ir Lietu 
ta ne Lietuvos literatūra. Cia,vos Mti [aisva „
svetimtaučiai galėjo pamatyti

sena savita Lietuvos kultūra, reikia pripažinti, kad inž. Iva
nauskas, kaipo dailininkas, turi 
meniško skonio nuovoką ir žino

įvairiem kalbom knygas apie Sao Paulo spauda šią parodą 
paminėjo, net nepašykštėdama

Lietuviškoji ornamentika

Pirmąją savaitę buvo išsta
tyta lietuviškoji ornamentika, 
supažindinama su jos kilme ir 
evoliucija. Šaltiniai — -dr. M. 
Gimbutienės, prof. Galaunės ir 
pulk. Tarasenkos iškasenų rin- 
kiniai-nuotraukos. Toliau pa
vaizduota liet. ornamentikos 
pritaikymas juostose, audiniuo
se, priejuostėse bei liet. kostiu
muose. Liet. juostos labai išpuo
šė skyrių. Jų buvo senoviškų

Architektūra

Trečiąją ir ketvirtąją savaitę 
inž. M. Ivanauskas supažindino 
visuomenę su Lietuvos architek 
tūra, pradėdamas proistorės lai
kotarpiu (dr. Gimbutienės ii 
pulk. Tarasenkos iškasenų pa
vyzdžiai bei kasinėjimų nuotrau 
kos). Toliau — liaudies archi 
tektūra, būtent, 10 nuotraukų iš 
dr. J. Gimbuto rinkinio (klėtys, 
gyv. namai, pirtys, med. bažny
čios, varpinės ir t. t.). Kuni
gaikščių Lietuva su pilimis — 
graži romantika griuvėsiuose. 
Toliau — Lietuvos bažnyčių nuo 
traukose skolintiniai stiliai, per
ėję per visą pasaulį, bet Lietu
voje kiek aplietuvinti. Paskui 
seka Nepriklausomos Lietuvos

Lietuvą, įvairių autorių Lietu- tal int, laikraSjiuosc ,iet 
vos istoriją, dabartinę Lietuvos: žjų ir ki,oki nu0(rauk Inži. 
enciklopediją, vaizdų a bumus ir i njeriaus Mikalojaus Ivanamko 
V‘są eilę gražia, išleistų knygų ,atU8 UŽ3imojimas jau dabar 
iš beletristikos srities. Ira su kaupu Be tQ

Sis Lietuvos architektūros
triptikas, kuriame nebuvo ven-;
giama politinio elemento (inci-'« ........
dentams išvengti buvo prie du-
rų pastatyta policija), kada pa
saulis susijaudinęs vengrų tau
tos tragedija, buvo labai laiku

b

kaip eksponatus išryškinti, juos 
atitinkamai įrėmindamas, pritai 
kindamas jiems foną bei juos 
tinkamai sugrupuodamas, kad 
lankytojas pajaustų estetinį sko 
nį.

SKAITYKITE 
MĖNESINĮ KULTŪROS 

ŽURNALU
AIDUS

Prenumerata — 6 dol. metams 
Adresas: 680 Bushtvick Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.
K

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
106 W. 7th Avė., Gary, Indiana, Tel. TU 5-9435

įstaiga atdara kasdien nuo 11:00 iki - 7:00 p. ui.

2130 W. Cermak Rd„ Chicago 8. III. FB 6-0433
(staiga atdara kasdien nuo 9:30 iki 5:30. Pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais iki 8:30 p. m.

Foreign Parcel Service — T. Jedrzejak & Company
Sunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Visi siuntiniai siunčiami su jau appiokėtu muitu ir pristatymas 

garantuojamas. REIKALAUKITE KATALOGŲ.
Kiekvienas siunčiamas paketas yra pilnai apdraustas. Svori# riboja

mas iki 22 svari, paprastu paštu arba oro paštu. Pristatymo laikas oro 
paštu — 2-3 savaitės. I’aprastu pašttl — 2-3 niėn.

Jūsų giminės Lietuvoje gaus siuntinius absoliutiškai be jokių 
primokėjimų. GALIMA SIŲSTI IR PAŠTU.
Nereikia tartis dėl atvykimo. SEKMAIUILMAIS UŽDARYTA

namų pastatų nuotraukos, čia’ 
išdėtas portugalų kalba Lietu
vos respublikos istorijos kons
pektas. Ir galutinai parodyta 
lietuviškoji architektūra laisva 
jame pasaulyje. Štai inž. J. Vi- 
rako, arch. J. Kovalskto, arch. 
J. Ladygos, arch. J. Kulbavi- 

(Mačiulaitienės ir Kindurienės) čiaus, arch. St. Kudoko, arch.

SALES — SERVICE
architektūra. Ją vaizduoja mu-Į Rekordai - Dovanos — Filmos 
zėjų, įstaigų, mokyklų ir gyv. ir Elektriniai Prietaisai

2646 West 7lst Street
Tel. PRospect 8-5374

Krautuvė atdara Pirm.. Ketv. 9-9, 
Antr.. Treč., .šešt. 9-6. Sekni. 9-2.

ir šių laikų juostos, kurias aus
ti labai įėjo į madą Vila Zelino- 
je. Čia išstatytos ne tik mote
rų darbo juostos, bet ir berniu
kų moksleivių, būtent: M. Go- 
rauskienės, G. Teresevičienės, 
Magd. Vinkšnaitienės, Šimony
tės, V. Skurkevičienės, Ed. Vink 
šnaičio -ir brolių Dovydaičių. 
Liet. taut. drabužius pavaizduo
ja nuotraukos (kurių tarpe ka
bojo poetės Gražinos Tulauskai- 
tės ir dail. Tamošaitienės nuo
traukos). Ja3 paryškino dail. 
Vlados Stančikaitės paveikslai, 
vaizduoją lietuvaites gamtoj.

Krtžiai
Antrąją savaitę buvo parody

ti Lietuvos kryžiai, ši parodos 
dalis bene bus būdingiausia. 
Vienas brazilas vienuolis, apžiū
rėjęs šį triptiką, pareiškė, kad 
‘‘Lietuvą me3 pažįstame iš jos 
meniškai išdrožinėtų kryžių”. 
Ir iš tikro, kryžiai turėjo sve
timtaučius sužavėti. Mes esam 
prie jų pripratę ir nepastebim, 
kad meniškoji tautos dvasia ver 
»te verčia sausą medžio kryžių 
pražysti tulpėmis, kačpėdėlėmis 
bei pasipuošti lietuviškos tauto
dailės ornamentais. O svetim
taučiui tai metasi į akis. Šioje 
parodoje buvo išstatyta 350 
kryžių pavyzdžiai. Čia pavaiz
duota kryžių evoliucija nuo pro
istorės laikų li?i šių dienų kry-j 
žiu ir koplytėlių. Daugumas -kry 
žįų — nuotraukose. Tačiau bu
vo išstatyta keli kryžių origina- 
lai-miniatūros, būtent 116 metų 
senuko Adomo Trumpio, dail. 
Vlado Drartlonto, Nardžio Anta
naičio kryžiai.

Be, to rymojo 5 rūpintojėliai 
vienus aptrūniję.! 200 metų 

amžiaus (Kilickų seimo;; nuosa- 
vybė), kitlfe jaunesnis ir trečias 
— jaunutis, kiek storokas —

P. ir J. Kiaulėnų, arch. J. Mu- i 
loko, dail. Kašubos, dail. Jony
no, inž. K. Reisono, arch. Švipo 1 
ir inž. Okunio projektų pavyz-' 
džiai. Be to, dar galima buvo' 
pamatyti geležinius liet. stiliaus 
durų papuošimus ir skląsčius,) 
inž. J. Abraičio darbe. j

į Visus šiuos tris parodos sky-l 
rius jungė bendras visiems sky-! 
riams lyg ir altorius ir vienas 
nejudomas skyrius, vaizduojąs: 
proistorinę Lietuvą, istorin'ų lai
kų Lietuvą ligi dabartinių lai-' 
kų. Tai vaizdavo iškasenų že-' 
mėlapiai ir istoriškų laikų žemė-| 
iapiai; buvo ryški Lietuvos gal} J 
b'ė ir jos smukimas ją grobo-! 
nims kaimynams užėmus Šį sky j 
fių puošė dail. A. Kairu ttarbc; 
vytis.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuir aimimiiiiiiiiiii 
Telel. H Epu bite

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vtoų rūšių namų apšildyme 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas Ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

I i I I D > i I
4019 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
nuli;.iiii|IH1ihhiiiiiihh«|II,ii"‘*"

STATYBAI 
IK NAMŲ 
PATAISYMUI

inž. Ivanausko suorganizuotas. /l8okię Rūšl
Visuomenė susipažino ne tik su • arenai a

A L Y S
Radio - Telcvision

Atliekame dideliu;, ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA“ — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7įsi Sfr. (Kampas Talman Avė.)
Telel. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

lhiiiitiįillliillilįiilliliiiiillllillllllilllll

FEDCRAL
2202 W. Cermak Road 

Chicago 8, ILL*: 

Vlrginia 7-7747

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LIT.71lNaS, Prez.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prakių Pristaty 

mą Teikiame Mdįaokamal 
Raštini atidara, kasdien nuo 

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

< iiiiiiiiillliilllllllliillllllilllllllllillllllllil1

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradekite 
TAUPYTI/ 
ŠIANDIEN!

end Loan Association
Chartered and Supervised by the U.S. Government

Aukštesniu* dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
sausio mėli. 1 dienos.

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, Jei atnešite 
. savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa- 
AĮiįJl paštu. Mes apmokėaiine pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo fl-tos ryto iki 5 vaL 
vakaro Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakarav 
Šeštadieniais nuo 9 tos vai. ryto iki 1 valandos po pieltp 
Trečiadieniai* visai neatidaroma

CRANE SAVINGS ™‘į“
2555 YYEST 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pietkienicz, prez.; E. R. Pletklewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešluojame čekius. Parduodame Ir 
išperkamo valstybes bonus. Taupytojaras patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvifiad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o fiefit. nuo 9 iki vidurdienio.

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., i vakarus nuo Caliioraia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad.. penktad Ir 
•eltad. • vai. ryto Iki p.p.

Tračiad t ryto Iki 1S vkl., 
Katvlrtad. • vaL Iki S vaL rak,

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DTDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted St. CAIumet S-7IS2

=!= —
MOVIMU

r*r IŠ TOLI Irt ARTI *^3
NAUJI OIMU TAOKAI-NAUJAUSI KMUStmO 

IL&U Nttrtf AATMIMAS-Pt&(& IfiSĄtlNIN&AS AATMNA^ONAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 y. CHICAGO jį.JH



*

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis sausio 12, 1957

SOVIETŲ SATELITAS
C. MASAITIS, Aberdeen, Md.

Karui pasibaigus, “Sears and 
Roebuck” katalogas pateko J 
dviejų sovietų inžinierių ran
kas, kurie, jį bevartydami, džiau 
gėsi galėsią daug išradimų pa
daryti. Radijo, televizijos, lėk
tuvų ir garo mašinų “išradi
mai” virto sovietų “pažangumo” 
tradicija. Kai 1956 metų pra
džioje prezidentas Eisenhoweris 
pranešė, kad Jungtinės Valsty
bės rengiasi tarptautiniais geo
fiziniais metais paleisti į erdves 
dirbtinį satelitą, kuris skries 
aplink žemę ir automatiškai at
liks įvairius mokslinius mata
vimus, tuojau sekančią dieną, 
sekdami savo “išradimų” tradi
ciją, sovietai paskelbė, kad ir 
jie turi beveik paruoštą sateli
tą.

Pasigjrimų didumas

Žinoma, sovietų satelitas tu
rėjo būti keturgubai didesnis — 
50 kg. vietoj amerikoniško 20 
sv. svorio, turėjo skristi dvigu
bai sunkiau pasiekiamu taku, 
atlikti žymiai daugiau matavi
mų. Būdinga, kad mokslinėje 
sovietų spaudoje nieko apie jų 
busimąjį satelitą nerašyta, tuo 
tarpu, kai Amerikos specialioje 
spaudoje buvo paskelbta gausy
bė tyrinėjimų ryšium su šiuo 
projektu. Apie sovietų planus 
sužinome tik iš bendrų netech- 
niškų pranešimų ir iš technikos 
popularizacijos spaudos. 1956 
metais vasario mėnesį Freuden- 
stadte, Vokietijoje, įvykusioje 
Sprausminių Variklių Fizikos 
Tyrimo Instituto Tarptautinė
je konvencijoje buvo skaityta 
visa eilė referatų, surištų su sa 
telito parengimu. Šioje konfe 
rencijoje dalyvavo ir sovietų at
stovai, tačiau jie jokių refera 
tų neskaitė. Tiktai jų satelito 
parengimo koordinacinio komi
teto pirmininkas L. I. Sobole- 
vas dalyvavo diskusijose, tačiau 
į visus techniškus klausimus 
apie sovietų satelitą teatsakinė- 
jo tuo pačiu: “Aš neturiu in
formacijų”.

Pagal popularius sovietų pra
nešimus jų satelitas bus paleis
tas į erdves trijų laipsnių rake
ta, kuri svers 150 tonų. Pirmo
jo laipsnio raketinis variklis pra 
dės visos sistemos išmetimą į 
erdves ir, sunaudojęs savo ku
rą, atsiskirs nuo jos. Tada antro 
jo laipsnio variklis automatiš
kai įsijungs ir įvarys visą sis
temą iki 1300 mylių per valan
dą greičio. Šiam varikliui ątsis- 
kyrus, trečiojo laipsnio variklis 
suteiks 24,000 mylių per valan
dą greitį. Šiuo greičiu satelitas 
suksis apie 460 mylių nuo že
mės paviršiaus ir apskries ap
link visą žemę per vieną vai. 43 
minutes.

Sovietų satelitas, skriedamas 
aplink žemę matuosiąs ionosfe- 
ros padėtį, ionizacijos stiprumą, 
kosminius ir atominius spindu
lius (atominių braduolių susis
kaidymą), mažų meteorų tan
kumą erdvėje (kosmines dul
kes), ultravioletinius ir rentge
no saulės spindulius, saulės vai
niko spinduliavimą. Kadangi

menys busią panaudoti magne
tinio lauko energijos šaltinio 
klausimui spręsti.

Dar vienas plagijatas 

Taigi sovietinis “išradimas” 
gana įspūdingas. Amerikos sa
telito matavimo apimtis būsian
ti žymiai kuklesnė, nes jame ne
tilps tokia gausybė instrumentų 
matavimams atlikti ir surink
tiems duomenims periodiškai į 
žemę radijo bangomis perduo
ti. Net ir tuos 20 svarų numa
tomo svorio į erdves išmesti vi
sa raketa, pakildama nu<> že
mės, svers 11 tonų ir bus 72 pė
dų ilgumo. Sovietų “išradingu-

MOKYKLA
(Atkelta įš 4 pusi.)

lę ateitį garsaus advokato ar 
iškalbingo politiko. Mokytojas 
patarė berniukui atsikratyti sa
vo žargono ir įsigyti daugiau 
mokslinių žinių. Nepraėjus nė 
dvejiems metams tas berniukas 
pasidarė labai geru mokiniu, o 
su laiku garsiu publicistu.

Kantrybės vaidmuo

Kartą tas mokytojas pakvietė 
pas save vieno mokinio motiną 
ir papasakojo jai, kad jos sū
nus buvo jam atnešęs įdomią 
vabalų kolekciją ir ilgai jam 
apie vabalus pasakojo. Vaikas 
buvo labai daug šiuo klausimu 
apsiskaitęs, kad mokytojas ne Petras Armonas

Roehesterio Lietuvių choro vedėjasmui", atrodo, su tokiais sunku- g’‘t?ęs .pad?li’ ,.nes pats
mažiau žinių turėjęs. Jis manąs, 
kad iš to vaiko išaugs žinomas

,, , .. . , ]gamtininkas. Deja, motina visai dintojas, muzikantas,
iš paskutiniųjų įndeferentiškai klausė mokytojo 

ir jam baigus, nustebusi, pa
klausė, kodėl mokytojas leidžia

mals netenka varžytis.
Tuo lengvai įsitikinama, pa 

Varčių* vieną 
popularaus sovietų žurnalo “Ži
nios” numerį, kuriame randa
mas B. Liapunovo straipsnis a- 
pie būsimą sovietų satelitą tarp 
tautiniais geofiziniais metais. 
Straipsnį iliustruoja menininko 
N. Antonovo padarytas satelito 
schematinis piešinys, kuris ro
do taip pat kaikuriuos vidaus 
įrengimus. Šis straipsnis yra ti
pingas sovietų melo ir jų 
ralės” pavyzdys.

1954 metų liepos mėn. Ame
rikoje leidžiamo “Popular Scien
ce” numeryje yra dr. S. F. Sin- 
gero straipsnis, kuriame randa
me tas pačias mintis, kaip ir 
“naujame” sovietų straipsnyje 
ir satelito piešinį, kurį meninin
kas Antonovas nukopijavo su 
visomis smulkmenomis. Būdin
ga, kad artėjant satelitų palei
dimo metui, sovietų mokslinin
kai I. P. Bardinas ir L. Sedovas, 
kurie vadovauja sątelito paren
giamiesiems darbams, kalba a-

savo gabumus ne tik kaip vai- 
šokėjas,

dainininkas, bet taip pat kaip 
režisorius, dekoratorius, monte
ris. konstruktorius, kostiumų

vaikams užimti jo brangų laiką gamintojas, net kirpėjas, grimo 
tokiais tuščiais pasikalbėjimais, rius ir t- t. Ir čia per vaidinimus 
ir dar randa jiems tiek kantry- bei repeticijas galima būtų leng 
bės. Mokytojas tada jai paaiš- vai atpažinti kiekvieno dalyvio
kino, kad nors kartais ir neleng
va klausyti vaikų tuščių plepa
lų, bet, norėdamas vaiką tinka
mai auklėti, reikia surasti kant- 

mo" rybės, nes nereikia slopinti vai
kų susidomėjimą kuriuo nors da 
lyku, o, atvirkščiai, skatinti, 
kad nepražudytų jo gabumų, o 
gal ir talento.

Jo nuomone — patys tėvai tu 
retų stropiai sekti savo vaikus, 
kad pastebėtų, kokius palinki
mus turi vaikai, kas juos labiau 
šia domina. Svarbiausia, niekuo 
met nereikia patiems tėvams nu į 
statinėti vaikams nuo jų mažų 
dienų busimąją profesiją, o pa
klausti, kuo jis norėtų būti. 
Žinoma, su laiku vaikai dažnai 
keičia savo nuomonę, bet čia

palinkimus.
Reikia pasirūpinti ,kad nau

jai augančioji karta, mūsų ma
žieji, užimtų vietas ir perimtų 
visas funkcijas iš vyresniųjų, 
anksčiau pasitraukiančių, kad 
tuo būdu nenustotų ir toliau 
garsinti lietuvių vardą visose 
srityse.

pie didžiulius sunkumus projek
tui įgyvendinti, vietoj anksty
vesnių pagyrūniškų planų apie 
savo satelito privalumus.

Vargu ar tektų stebėtis, jei 
priartėjus metui satelitams pa
leisti, sovietrjoje vietoj satelito 
lėks jo rengėjų, kaip atpirkimo 
ožių, galvos, o sovietinė melo 
mašina paskelbs, kad nuo pro
jekto atsisakyta pasaulio taikos 
labui.

nemažą vaidmenį vaidina ir to
ji aplinkybė, kad tėvai ar kiti 
patarėjai pakiša jiems kitą spe
cialybę.

Ugdyti iniciatyvą

Dabartinėmis sąlygomis sun
ku Amerikoje vaikus tinkamai 
prižiūrėti. Tėvų daugumas labai 
užimti ir vakarais grįžta namo 
pavargę. Mokykloje darbas vyk 
sta šabloniškai. Tai lieka steigti 
jaunimui daugiau lietuviškų ra
telių, kuriuose susiburtų dides- 

Jūs žinote, kur yra tolimiau- nis skaičius vaikų ir paauglių, 
sios salos, bet būtų daug svar- Ir tie rateliai turėtų ruošti vai- 
biau žinoti kitą geografiją — kams šventes su programomis, 
savąją širdį ir jos santykį su žinoma, geriausia būtų jei ruoš- 
Dievu. — Jeretnias Gotthelf tų dažnus vaidinimus, kur kiek

vienas dalyvis galėtų parodyti
Krautuvėje “MARGINIAI” 

adresu: 2511 W. 69th Str., Chi- 

cago 9, HL, galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

Chicagos švariausias ir mod r- 
aiškiausias PUtnJtų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROYE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

AUDYKLA lUj^Ti
Sav Kazys Prišmants* 

We*f <6 Htnee*
Ghicago 9. III

Ceief I-Afayettr 2-308*
l. amine įuostas. takelio*, juomeit- 
pagalve* vardiniu a-imimo Ir kit» 
r>mgn dovanom*

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K nlVFTTIfi 

0402 S. Falrfleld Avė., Clikago 20
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
duoda pamokas. Prieš karų baigęs 
Čikagos universitetų.

1 dol. 25 et. vai. — prlvaėloa. 
(l-člaa augštaa, durys po kairei, art 
<l-čloa gatvfts ir Callfoinla Avė.)

PAUL HABETLER 
, Restaurant A Oocktall Ixmngc sovietinis satelitas sknesiąs virš wlshes thelr many friends and pat

arėjų žemės ašigalių, būsiąs1 į,0™ *£rry x-maa and 
taip pat matuojamas Žemės mag Halis for rent for occaslon for the 
netinio lauko stiprumas. Šie duo w"‘a"“

3214 N. Damen — OI 8-OflOO

ARTHRITIS A RHF.UMATI8M
Nauji vaistai skaudantiems raume

nims, sustyrimiems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
slų bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų .kojų pirštų arba sprando rau
menų Ir sąnarių skaudčjlmą. Varto
kite naujus A.MERPOL vaistus. Tab
letes »l.50, mostls 7Uc. Viskas tik už 
22.20, pas Jūsų vaistininką.

HOMER MARTIN 
GONE MAD!

Mokėsiu $35 už kiekvieną au
tomobilį atvežtą ar atstumtą 
—turi turėti bateriją, genera- 
torių ir starterį.

H. MARTIN AUTO PARTS
RE F.21 LIBERTY VILLE, ILL. 

Tel. LIb. 2-3143

ST. JOHN’S PLACE, HOTEL
Offers a vncation with reasonable 

rates — Home eooked meals. Chapel 
In hotel. Near famous ha t h houses.

Phone National 3-5172 or write 
for reservations.

BENEDICTINE SISTERS
591 W. G ranki Avenue 

Hot Springs, Ark.

Ofc.MF.8IO AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI IR AUTOMOBILIŲ PR1',- 

KYBININKAI
RICH8 AUTO RADIATOR 

RF.PAIRS
Taisome Ir valome radiatorius. Dar
ba* garantuot**.

13X8 Dugdale, W*ukegan Rl.
ON. 2-A82O

KRONIKA

• Dr. Marija Gimbutienė, 
Hanvardo universiteto archeo
logė, šių metų sausio 5 d. Dai
liųjų Menų klubo pobūvyje, Los 
Angeles mieste, skaitė įdomią 
paskaitą apie Rytų Europos pro 
istorę. Paskaita buvo pailiust
ruota įvairiais archeologinių iš
kasenų paveikslais, paimtais iš 
tik ką Harwardo universiteto iš 
leisto stambaus jos veikalo I 
tomo, įvardyto The Prehistory 
of Eastern Europe. Prelegentė 
nuodugniai išdėstė įvairias ryti
nės Europos, ypač Lietuvos, pro 
istorės fazes ir savo mksliškais 
išvedžiojimais bei argumentais' 
visus labai sudomino. Pasibai
gus paskaitai, archeologė buvo 
apipilta daugybe klausimų, į ku- Į 
riuos ji atsakė argumentuotai.1 
Klausimų iškėlė ir diskusijose 
dalyvavo: Tumienė, Bertulienė, 
Bertulis, Raila, prof. Biržiška, 
Brazdžionis, Tininis. Visą pobū
vį labai darniai pravedė klubo 
pirmininkas A. Gustaitis. Se
kančio pobūvio pirmininke iš- 

; rinkta poetė Mitkienė. Filminio 
fotografavimo meno studentas 
Jasiukonis pobūvį nufilmavo.

THE LEON HOSIERY 
AND NOVELTY SIIOP

Linki draugams ir klientams link
smų švenčių ir laimingų naujų 
metų. Turime moterų kojines. Vi
sokias naujenybes. Vaikams žais
lus. Taippt valome rūbus — pai
mame ir pristatome. Vyrų marš
kiniai gražiai išskalbiami. 1304 W. 
51st St. Tel. DRexel 3-6278.

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
TBvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus. MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus i kunigus. TSval Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe;
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltSs po Paneles švenčiausios vėliava; 
stokite J T#vų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite no vielų vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kc agregacija kviečia pas save kandidatus | brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, rastinėse, 
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami mokų koki amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų ir sveikatų Dievui ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj ir užbaigtus mokslus.

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-58 ........................ $8.25Murcery 49-51 ................. $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plymouth 42-56 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiae 37-54 .................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................ 9.95 Bulck 37-52 ........................ 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Taupykite po btSkĮ kiekvieną algos dieną. Jfls skolin
gi imtys sau. I’as Drovers, jūsų santaupos neša 2% 
IM-lno. Ir kiekviena taupomoji sąskaita yra apdraus
ta iki 210,000.00 Federal Deposlt Insurance Corpora
tion. Is-lsklt Drovers padėti jums taupyti... šiandien.

i

f Lengva BENDRAUTI SU DROVERS

iDnivers Banks
47th Street & Ashland Avinu* YArds 7-7000

nuo 1883

Pobūvis įvyko jaukiame Railų 
bute, kur visi buvo skaniai pa
vaišinti.

XVI šimt. menas
Menininkams įdomus naujas 

leidinys — “The Sixteenth Cen- 
tury: From Leonardo to EI Gre 
co”, parašytas Lionello Ventu-

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.

2646 W. 69th St RE. 7-1941

J?

ri, išverstas į anglų kalbą Stuar 
to Gilbert. Knyga padalinta į 
penkis skyrius: From Leonardo 
to Corregio, From Durer to Hol 
bein, From Bo3ch to Breughel, 
From Giorgione to Veronese ir 
From Pontorimo to Veronese. 
Veikalas turi 283 pusi., su 152 
spalvotomis reprodukcijomis, 
kainuoja $27.50.

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

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

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje.

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.
T. KUCZEWSKI & COMPANY

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

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 471h St., Tel. LA 3-9610 a

4 -n
PAGELBĖKITE 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 N. Paulina St., Chicago 22, III. Tel. HU 6-3353
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 jums 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 BRRGAIN 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- 
tenj 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.
---------- - , S?

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
PASINAUDOKITE mūsų lietuviška, sąžiningu ir pigiu 

patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas, ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. Išsi
rinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir money orderiu pa- 
siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (Į Azijos Sibirą 
$1.40 daugiau). Garantuojame 100%.

No. 8 ................. $13.34
20 sv. cukraus
No. 9 ............. $23.00
20 sv. k. taukų

No. 22 .............. 220.01
2 sv. gr. pupelių kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
2 sv. sviesto
4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec. lašinių 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 
1 sv. kumpio 
1 sv. arbatos 
1 sv. 2 ozs. Sk. muilo

NO. S0 ............ $, 4.66
20 sv. pirmos rūšies

kvietinių miltų.

No. $, ............ $18.11
5 9V. kvietinių miltų 
5 sv. cukraus 
S sv. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. tauki;
No. 30 ......... 231.05
2 sv. kumpio 
2 sv. Salami dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. K. taukų 
1 sv. Pupelių kavos

2 sv. sviesto
1 sv. Cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. Šokolado
14 ozs. kokavos
15 ozs. razlnkų 
200 cigarečių

Cbesterfleld

No. 38 ....... $18.17
20 sv. ryžių

... . $20.00No. 40 ....
16 sv. bec. lašinių 
5 s v. Salami dešros

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2126 
3741 W 261h St., Chicago 23, III Dirbame kasdien nuo 

9 Iki 6 vai.

K. GASIŪNAS SIUVĖJAS 
MOTERŲ BOBŲ

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš (vairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

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

ooooooooooo<xxk>ooo<xx>oooooo<xxxxxxxxx>ooo<x><xxxx>o<x>ooo
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SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGA
los tikslai - siekimai

Kultūros kongreso metu Te- mos ar baleto meno didybės, 
atro sekcijos susirinkimas nu- bet galime bandyti bendromis 
sprendė pasiūlyti JAV-se ir Ka- jėgomis siekti scenos mene pras 
nadoje gyvenantiems visų sričių mės ir pažangos.
lietuviškos scenos darbuotojams 
susijungti bendroje organizaci
joje, kuriai buvo priimtas Lietu 
viy Scenos Darbuotojų sąjun
gos pavadinimas. Kad sudarius 
naujai organizacijai rimtą bei 
teisėtą pagrindą, išrinktoji lai
kina Sąjungos valdyba tapo įpa 
reigota paruošti įstatus.

Įstatų projektas jau yra pa 
gamintas. Belieka jis plačiau 
per kolonijas paskleisti, kad 
visur būtų aptartas ir, anglų 
kalbon išvertus, ta galutina įsta 
tų redakcija oficialiai užregist
ruota. Pageidaujama, kad visose 
JAV-bių ir Kanados lietuvių ko
lonijose susidarytų Sąjungos 
skyriai, kuriuose LSD s-gos įsta 
tai būtų aptarti, papildyti .k* 

pan.
Nuo įstatų oficialaus užregis

travimo prasidės tikroji Sąjun
gos veikla. Tikimasi, jog bendro 
mis jėgomis daug ką galėsime 
nuveikti.

Laikinoji Sąjungos valdyba 
yra užmezgusi ryšius su lietu
vių dailininkų, rašytojų ir inži
nierių organizacijomis. Dailinin
kų sumanymas steigti bendrąjį 
menininkų klubą pripažintas ver 
tas įgyvendinti.

Kukli pradžia jau yra pada
ryta. Kviečiame: steikite kolo
nijoje Lietuvių Scenos Darbuo
tojų skyrius, rašykitės Sąjun
gos nariais. Chicagoje nuspręs
ta apsidėti metiniu $2 mokes
čiu. Kitur mokestį nustato LSD 
S-gos skyriaus susirinkimas.

Prisiminkime seną išmintį: 
vienybėje — galybė. Susijunki
me į gražią šeimą, bendromis 
pastangomis rodykime tautinei 
scenai pagarbą ir meilę.

Aleksas Kutkus
LSD s-gos laikin. v-bos 

pirmininkas

'U;.' :■
į.: rt

-
# fe}.. - fe:.

Teigiamas reiškinys yra jau 
pats tarpusavis bendravimas.
Išsiilgtoji vienybės idėja gali įkū 
nyti daug svarbių bei reikšmin- j Sprindžio adresu: 6840 So. 
gų dalykų. Mes neatgaivinsime Į Campbell Avenue, Chicago 29, 
Lietuvoje buvusios operos, dra-l III.

Pranas Zaranka

Baigė Muzikos konservatoriją. Da
bartinis Detroito Ateitininkų - Stu
dentų skyriaus sekretorius, savo 
veiklumu pasižymėję, visuomeni
niame gyvenime.

Gimė 1925 in. Leliūnuose, Utenos 
apskr. Įsigijęs mokytojui į-eiknlingą 
eenzą dėstė Skemonių pradžios mo
kykloje, tremtyje — tremties mo
kyklose ir Detroite Šeštadieninėje 
mokykloje. Mylėjo dainą. Atvykęs 
iš tremties įsijungė į “Aušrinės” ir 
Br. Budriūno kvartetus. Vėliau buvo 
studentų ateitininkų trio vadovas. 
1953 m. įstojo į Detroito Muzikos 
konserzatoriją ir 195(5 ją sėkmin 
gai baigė. Mokėsi dirbdamas sunk’, 
fizinį darbą. Be to rasdavo laiko da
lyvauti jaunimo bei visuomeninėje

Psichoanalizė...
(Atkelta iš 3 pusi.) 

ma yra psichinės prigimties ir 
vartojama psichinė, o ne chirur 
ginė intervencija, atrodo, visai 
vietoj yra psichoterapijos ter
minas. Todėl be reikalo straips
nio autorius priekaištauja kata
likams, kad jie “gydosi sielą” 
pas psichiatrus, o ne pas dva
siškius. Juk tatai nėra ir neįma
noma, bent kiek tai liečia sielą 
akte, jos atsiskleidimą per kū
ną, ners, paprastai, psichiatrai 
pasitenkina vien asmenybės me
chanizmų suderinimu (readjust- 
ment). Atrodo, kad ir priekaiš
tas nustoja prasmės.

Nuodėmklausio vaidmuo 

G. Baigiant tenka paliesti pas
kutinį klausimą: ar tą teršpeu- 
tinę funkciją negalėtų atlikti 
nuodėmių klausytojas, ir net 
geriau, kaip suponuoja straips
nio autorius? Taip, kunigas at
lieka panašią ir net augštesnę 
misiją: jis sakramentiniu būdu 
atpalaiduoja žmogaus sielą nuo 
“komplekso” antgamtinėje plot
mėje, nuo sankcijų baimės po
mirtiniame gyvenime. Bet ar 
sakramentiniu aktu psichinės 
galios bus suderintos tarpusa
vy, ar t /> penitento asmeny
bė bus atstatyta į normalias vė-

paties praeitį, dienas Rusijos 
miestuose ir fronte. Šios ilgos 
novelės pabaiga išryškina lietu
vaitės partizanės krikščioniško- 
sios-patriotinės dvasios perga
lę.

Antroje novelėje — “Veidas 
aštriais žandikauliais’’ — vaiz-
duojamas gyvenimas tremties įsidėtą skanėstą. Įvykių spren- 
stovykloje,. pavojinga vyro pa
žintis su palaidų papročių este, 
vyro vidaus kovos kai estė jį 
vedasi pas save; tos kovos iš
reiškiamos vyro pasikalbėjimu 

> su tariamais kunigais, iš kurių 
(jis girdi: “Tu turi palikti tą mo- 
i terį. žinok, kiekviena moteris 
yra tavo sesuo Viešpatyje. Ne
skriausk savo sesers, sūnau, jei 
gyvenimas nuskriaudė tave (— 
jo šeima buvo likusi už Geleži
nės uždangos). Kitaip skriau
dai nebus galo ir nebus pradžios 
atpirkimui”. Įvyksta persilauži
mas gerojon pusėn.

“Eisenoje” tematika iš Sibi- gia problemų, o jų jieško, prie puslapių ir joje bu3 nagrinėja- 
ran išvežtųjų. Giliai tik savo jų prieina giliu psichologiniu m a ydos ir pavojai, ypač sutin- 
ateitimi susirūpinusio prancūzų įžvalumu, turi gyvą stilių ir pel- Rami tremtyje.
kalbos mokytojo su išskaičiavi- nytai laimi skaitytojo simpati- 
mu atliekami veiksmai, jo vi- jas.
daus įtempimas dėl reikalo pa- • Alfa Sušinskas, autorius 
dėti su gargusiems ir dėl noro neseniai iš spaudos išėjusio Jau- 
savo juodžiausiai dienai taupyti nystės maršo, ruošia naują vei-

dimo perkėlimas į metafizinį pu 
šaulį iš karto skaitytojui daro
si lyg nesuprantamas.

Novelėje “Graikijos vėjas” 
tematika iš tremtinių darbų 
amerikiečių kareivinėse, taiksty
masis nudžiauti kaikurių gerą i 
rinką turinčių gaminių, išnaudo 
jimas jaunos graikės pasitikė
jimo ; nepasisekimu išryškina
mas sąžiningumo pranašumas. 
Novelėje “žodžiai, gražieji žo
džiai”, kurios ištrauką jau skai
tėme periodinėje spaudoje, žvel
giama į mažo vaiko pasaulį. 

Autorius įcoo įdomiai, neven-

• Komp. B r. Budriūras, Los
Angeles Š\ Kazimiero bažny- 
čior vargonininkas, sukūrė nau
ją Kalėdinę giesmę, kuri pirmą 
kartą buvo Sugiedota per Kalė
das Los Angeles Šv. Kazimierokalą apie gyvenimo prasmę. Jei 

jo ank3tybesnis veikalas buvo 
skirtas jaunimui, tai ši knyga bažnyčioje. Giesmė skamba dar 

Ji turės apie 200 niai ir įspūdingai.visiems.

f. 6. Lietuviškų laikraščių re
dakcijos prašomos šį atsišauki
mą perspausdinti ar bent jo tu
rinį savo skiltyse paminėti.

LSD s-gos reikalais prašoma veikloje. Su kvartetu ir trio yra
rašyti sekretoriaus Antano Įdainavęs plokštelių.

J Pranas Zaranka dainuoja parengi
muosc ir koncertuose kaip solistas.
Turi gražų tenoro balsą, šeštadieni
nei mokyklai paruošė dainų rinki
nėlį ‘‘Skambėk dainuže”. Šiais me
tais yra išplatinęs apie 120 “Muzi
kos Žinių” prenumeratų. Yra pa
ruošęs keletą savo muzikos kūrinė
lių, kurių teko girdėti ir Detroito 
Muzikos konservatorijos auklėtinių 
išleistuviniame koncerte. Beudra-

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.

•s-**- y

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
J914 West lllth Street

Vienu bloku nao kalinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Parinkimai mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

liosios psichinės sferos gami
nys). Pvz. ten seniausiai mirusi 
bobutė pasirodo greta suaugu
sio anūko, nors tikrumoje, kai darbiaujn spaudoje. Atstovauja jau- 
senelė mirė, jis tebuvo vos kelių ninio reikalus seimuose, kongresuose 
mėnesių. Sapnas prasideda vie- 8r jaunulio suvažiavimuose. Tnlki- 

. ninkauja statant montažus ir keletąnoj vietoj, ir tas pats veiksmas yr# pravedę8> Kūpilia8i ALRKF 
jau vystosi visai kitur. Priešai jaunimo stovyklos reikalais ir pats 
čia simbolizuojasi piktų šunų ir asmenine stambesne auka yni paiv-
gyvačių pavidaluose. Iš kitos pu 
sė3, kunigas ir auklėtojas iš tų 
faktų, kuriuos asmuo kad ir 
kuo sąžiningiausiai papasakoja, 
dažniausiai nematys nė krislo 
blogo, o priešingai, juos net už- 
girtinais laikys. Imkim, pavyz
džiui, kad ir minėtąją ponią, ku
ri nerimavo dėl savo motinos. 
Juk čia, atrodo, nėra nieko blo

męs. Planuoja toliau tęsti muzikos 
studijas, tačiau susulėjusio3 nepa
lankios sąlyges gražins planus ver
čia atidėti vėlesniam laikui.

—Stasys Garliauskas

KRONIKA
• Algirdas Landsbergis davė 

naują vertingų novelių rinkinį
go. Tačiau ji pati nervinosi dėl Ilgoji naktis. Išleido Nida. Kny- 

to, nes ta mintis ją pradėjo į ga turi 175 pusi., ir kainuoja $1.
perdaug kankinti, ir psichiatras, 
pasirausęs po jos pasąmonės 
knygą, randa ten užsikasiusią 
visai priešingą tendenciją: už
maskuotą ir nesąmoningą mo
tinos mirties troškimą! Aišku, 
jei min. ponia būtų savo laiku 
šį nedorą norą išpažinus kuni
gui ar bent artimiesiems drau
gams, jis būtų buvęs išsklaidy
tas, jame sutelktoji energija bū
tų išsikrovusi, ir kompleksas ne 
būtų susidaręs; bet dabar jau 
pervėlu. Gerai atliktos išpažin
tys gali eiti kaip preventyvinc 
priemonė. Išpažintis turi neabe
jojamos reikšmės mentalinei hi-žes, ypač jei jame veikia įsise

nėjusios tendencijos, kaip chlep į gįenai. 
torpanija, ko nors nepakenti-’ . . . .......
ma ir pan.? Tai problema, kuri . 'C1 "°™c’ kad “Paamlya ap
galėtų būti sprendžiama dviem 'mtų ““P ”atlr »’"*">•>«“ gV- 
būdais: antgamtiniu ir gamti- dym!»' kunlSai ,tu^tų bat'. te„°-
niu. retiškai ir praktiškai susipaži

nę su dinamine psichologija. 
Pirmuoju atveju Dievui nieko Aišku, taip pasirengusio nuo- 

nėra negalimo: per tobulą išpa- dėmklausio terapija būtų net 
žintį (tokių retai būna!) Dievo efektingesnė, apimtų platesnes 
Malonė gali būti taip gausi, kad mases, neišskiriant nė tų, kurie 
ji stebuklo būdu pilnai išgydys kijo terapijos. Be to, tada pačių 
sergančią 3ieią. Priėmus šią su- mentalinių susirgimų katalikų 
poziciją psichinių negalavimų at. tarpe būtų mažiau. Tuo turėtų

Alg. Landsbergis, anksčiau lai 
mėjęs Draugo premiją, ir šiame 
veikale išsilaiko reikiamoj augš- 
tumoj. Novelėse vaizduojamų 
charakterių pilnumas, autoriaus 
įžvalgumas ir jų vidaus pasaulį, 
išryškinant daugiau psichologi
nį momentą, noveles daro tuo 
labiau brandesnes. Pirmoji no
velė — “Ilgoji naktis” — ve
dama net trimis planais: parti
zanės Rimos kančia praleidžiant 
naktį daboklėje, kai “Jos suriš
tos rankos, išsukiotais riešais ir 
subadytomis panagėmis, karojo 
svetimai, lyg įlaužtos šakos, pa 
liktos ant kamieno”; jos liki
mas rišaai su laikysena dviejų 
enkavedistų, kurie nakvoja bu
te virš tos daboklės. Antruoju 
planu eina atsiminimai Rimos 
apie jaunystę, apie savo meilę 
ir santaiką partizanų stovyklo-| 
je. Trečiuoju planu — enkave-t 
disto mąstymo ekskursijos į jo

o;

LIŪDESIO VALANDOJ 
fiukitr

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Westera Avė. Air Conditloned koplyčia 
REpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiaras, kuria gyvans kltou miesto dalyse; gausta** 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

žvilgiu, ją tektų taikyti ir ki
tom ligom. Tada ir visos medi
cinos tikslas kiek išblanktų. An
truoju atveju, kunigas, kaip 
išmokslintas ir geras auklėto- 
jas, tepasiekia tik viršutinius 
asmenybės sluoksnius: sąmonę 
ir apymonę; nemonė (uncon- 
scious mind) nespecišlistui yra 
neprieinama, nes jos kalba yra 
alogiška: ten nėra nei laiko, 
nei erdvės ryšio, nuoseklumo. 
Be to, nemonė kalba simboliais, 
jos tendencijos maskuojasi vi
sokiausiais būdais, nes kitaip 
žmogaus sąmoningasis “aš" nc- 
monės atvirų potroškių nepralei 
džia (ir tada ten susikaupusi 
energija negali Išsikrauti, nuo 
ko formuojasi neurozinė įtam
pa).

Tatai galime pastebėti iš bet 
kurio sapno (sapnai juįt yra gi-i

susirūpinti ateity kunigų rengi
mo įstaigos, šiandien, kol ku-' 
nigai nėra parengti terapinei ( 
praktikai, tenka skirti jų misi
ją gamtiniame ir antgamtiniame 
plane, bent tais atvejais, kur ne 
sitikima stebuklo.

PIGIAI IB SAFGIAl

I’KRKR AUSTAU
BALDUS

\ luini, n: i, loi.i 'U
K. lilDUKONIS

Turiu naują didelį gunicvellmj 

Ir apdrtudas

■18 W. Ilat St OlieMO, m 

Tt TRmcott 0.6781

BBVEBLT HILIA GRUNYCTA 
Jerlausloe »«tM d«l veaturHj, buk* 
u laldotuvlu ir kitu p*euoAlm«. flaldoturtu Ir kitu DMuoUlmų. 

1441 WKOT SSKD NTRROT 
T< PRoapeo* S-OSSt FB A-0BS41

Vestuvių nuotraukos Ir 
augitos riteles fotografijos 

musy speclaiybi

Prccin Photo Stodio
(Ineorporated) 

EDVARDAS jLIS. aav. 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

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

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

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir
moteriškiems kostiumams tiktai ............................................... $1.89•VA I*'

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai 7........................................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
viena pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną. ■*»
Pu STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
.“laces”, satiną, taffetą, “hrocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiu kainu.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 Uokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko i pietus nuo 

Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 

TeL MOnroe 6-8152.

4NTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2109

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuvišku ~ lietuvi* 
kai angliškas žodynas Parašytas 
rt. H. P*wtr«s ir T. iNtttft. 888

S6. Kiėtaia virfelMia. Kaina 14.60. 
aunama “Drauge ’, 2334 South 
Jakley Avs., Chicago 8. HL

I

SPECIALUS
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis.......... $169-95

FKt,l« A. MALDOMS, KKliflF, BERTI’T,1S. Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevett Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

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

Unlvenal Savlngs and 
mą Ir gražų pelnų.

Loan Assodatlon užtikrina saugu-

Saugumų nžtvtrttna Suvienytų Valstybių valdžios agentflra DU 
$10,000 00 kiekvienam thdftlinl Ir reikalingi reserval, o pelnų — 
patyrusių tr aąNnlngų vodijų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kretpkttis:

UNIVERSAL SAVINGS
i AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
I

2F

JOHN F. EIDEIR1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
TeL TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- Mes turime koplyčias’

vlmas dieną ir nak- visose Chicagos ir’
!tį, Reikale šaukite # Roselando dalyse iri

J,mus. tuojau patarnaujame)

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

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

PETRAS P. GURSKIS
639 West 18th STIiEEET TcL SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, UL Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 W. 46th STREET

ZUDYCKI
YArds 7-0781

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUe 7-1218

2814 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. bOtk AVĖ. OLympic 2-6245 ir TOwnh»U 3-9687

Skaitykite ir platinkitt; (Iienra8ti J l)rau^M.
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Šeima-mokyklų mokykla
Šeima visuomet buvo ir bus 

pirmutinis kultūros židinys. Ji 
yra stipriausia žmonių bendra
vimo formoje. Todėl jąja visų 
pirma tenka rūpintis. Nors mo
teriai pripažįstama lygi vertė 
su vyru, o daug jau yra valsty
bių, kuriose moterims pripaži
no lygias teises, bet vistiek ran
dame jų funkcijų skirtumą šei
moje ir visuomenės gyvenime. 
Kaikas tvirtina, kad vyras gali 
atstoti moterį, o moteris vyrą. 
Tačiau sutikti su tuo būtų klai
dinga. Pilni žmonės pasireiškia 
— vyras moteris, kai jie suku 
ria šeimą.

Moters paskirtis
Didžiausia moters paskirtis

iš tų žmonių, kurie turėjo moti
nų įdiegtą tautinio jausmo ki
birkštėlę. Nesvarbu, kad tas 
jausmas gal ir nebuvo sąmonin
gas ir suprantamas, bet svarbu, 
kad jis buvo išsaugotas ir su 
motinos krauju ir pienu, jos žo
džiu ir pavyzdžiu savo vaikui 
įdiegtas. Tas neužmirštamas 
vargo mokyklos vaizdas, taip 
nuostabiai, prasmingai dail. Rim 
šos atvaizduotas jo kūrinyje, 
per amžius lietuvių tautai iškal
bingai rodys tą didįjį lietuvės 
motinos vaidmenį lietuvių tau
tos prisikėlimui.

Dvasinių ir fizinių jėgų 
ugdymas

motina, ypač jaunoji, turės le
miamos reikšmės. Ji savo vai
kams turi įskiepyti ne tik meilę 
gamtajai kalbai, bet ir įsąmo
ninti, kad lietuvių tauta atgaus 
laisvę, atgims naujam, šviesiam 
gyvenimui, kurio niekas kitas 
mums nesukurs, bet kurį mes 
patys sau iškovosime.

Tačiau vyras ir moteris turi 
suprasti, kad jų idealai — tie 
patys šeimai, tėvynei ir visoms 
dvasinėms gėrybėms. Vadinasi, 
vaikų auklėjime turi reikštis jų 
vieningaš solidarumas, ne prie
šingumas.

Aplamai, svetur gyvenančios 
motinos padėtis (tik geresnės

Mūsų tautai šiuo metu tenka'sąlygos), yra beveik tokia pat, 
gyventi tokiose sąlygose ir ap- kaip anos knygnešių laikų lietu-vra būti auklėtoja ir šeimos ži- 

dinid saugotoja. Moteris gimdo, linkybėse, kad esama padėtis

Danutė Lipčiūtė

BROLIS PELENUI ESI IR TU...
Naktin pamirkta kvepiančias vaisius kas rytą siūle 
Suiert rieškutėmis į styrančius medžius,
Ir taip į sterblę surenki žmogus pavasarį nunokusį,
Lyg sava paskalintus metus .. .

Namai pakvimpa nuvargusia žeme ir vėju,
Ir šiluma — lyg saulė viešnagėn užklydusi pro krintančius lupus. 
Paglostai pelenus drungnus lyg kūdikio pamilto skruostą 
Ir pajunti, kad brolis pelenui esi ir tu . . .

IS MOTERŲ 
PASAULIO

★ Stasė Prapuolenytė, “Mo
ters” žurnalo redaktorė, Kalė
dų švenčių proga lankėsi Cle- 
velande, Ohio.

Ta proga ji turėjo pasitari
mą su Clevelande gyvenančio- 
mios žurnalo bendradarbėmis 
bei platintojomis. Pasitarime da 
lyvavo: J. Damušienė, L. Gai-

_____  linšienė, St. Stanienė ir d r. M.

SKAITYTOJA APIE MOTERĮ
z Pasidalinta įspūdžiais apie

Jau sukako metai,.kaip mo- laikymo reikšmę naujame kraš- žurnalo kryptį ir turinį. Prieita 
t-e- ! nuomonės, kad vedama linija

Tik stiprus pasiryžimas ir yra gera. Nutarta kviesti nau- 
bendradarbiavimas išlaikys lie- jų bendradarbių ir įvairinti tu- 
tuvybę mūsų jaunimo tarpe. rinį. Nevengti ir praktiškų pa- 

Nesvarbu, kaip mes veiksime tarimų, ko labai pageidauja jau- 
— bet veikti ir dirbti turime, noji karta (čia, išeivijoje, su- 
Atsiminkime visados, kad vie- kūrusios šeimas). Ir kiek gali- 

klausimais. 'pa7dai'in'ti jŠbindyi tOj ^vėti negalime, jei nenori- ma vengti politikos. Buvo irdau
tais metodais, ir kaip bei ką m<La el '• ... . □ &U.1S t • įvairių klausimų.

1 Kas yra malonesnio, kaip min Prieita vieningos nuorųonės. Pa
čių pasidalinimas nors ir skirtin] sitarimas įvyko pas L. Gailiu- 
gų pažiūrų, bet vistiek pasilie- šienę. St. Prapuolenytė aplankė 
ka: vieno kraujo, vieno idealo,
vienos kalbos, vieno tikslo.

Tikslas būtų — palikti nors
mažą ženklelį, kuriuo galėtų pa

terys turi savo žurnalą "Mote
ris”. Kaip džiugu, kad atsirado 
organizatorės, kurios ėmėsi šio 
darbo, nesigailėdamos nei laiko, 
nei darbo.

Šiame žurnale moterys gali 
pasisakyti visais joms rūpimais

pritaikyti savo šeimoje.
Jei ir toliau “Moters”, žur

nalas eis tokia kryptimi, tai jis 
padės moterims išryškinti lietu
vės moters uždavinius ir parei
gas tremtyje. O tos pareigos y-

auklėja ir formuoja vaiko bū
dą. Todėl čia paskiros šeimos

reikalauja didelio visų dvasinių 
ir fizinių jėgų įtempimo. Ši bui

gyvenime savo ruožtu labai ryš-j tis gali trukti gana ilgai, net 
kiai iškyla moters vaidmuo. Ko-j gal kelių kartų laikotarpy. Ši
ki motina išauklėja vaiką, tokį tas jėgų įtempimas ilgainiui tu-
ir gauna tauta bei visuomenė 
Skaitydami didžiųjų žmonių,

rėš išugdyti tvirtą atsparų lie
tuvio būdą. Taigi, mūsų tautos

kaip Goethės, Napoleono ar ki-. dvasinių ir fizinių jėgų ugdyme, 
tų kurių didvyrių, gyvenimo ap 
rašymus, randame dažniau kal
bant apie jų motinas, nekaip 
apie jų tėvus. Tėvas — daugiau
sia duonos ir kitų gėrybių pel- 
nytojas ir kūrėjas, motina — 
tų gėrybių saugotoja. Teisė gi
na šeimos vienybę, o moralė ją 
tvirtina. Vyras uždavinius spren 
džia dažniausiai sąvokomis juos 
aprėpdamas, moteris juos su
tinka ir permaino daugiau in
tuicija, nujautimu, vaizdais ir 
t. t. Tokia būdama, senovėje 
moteris stovėjo ir dabar ji stovi 
šalia vyro, o kartais ir pirmau 
ja. Ką gali moteris — rašoma 
šv. Augustino gyvenimo apra-

dar A. Augustinavieienę.
★ Dr. Sofija Oželytė praėju

sių švenčiu proga buvo atvyku
si iš Baltimorės pasisvečiuoti 
pas tėvelius dr. Kazį ir Sofiją 
Oželius, Manteno, UI. Aplankiu
si gimines, draugus bei pažįsta
mus Chicagoje, grįžo vėl prie 
savo darbo ligoninėje.

★ Mirga Žadeikytė, duktė Lie 
tuvos įgalioto ministerio Wash- 
ingtone, atvyko iš sostinės į Chi 
cagą sutikti Naujuosius Metus 
su draugais. Ji buvo apsistojusi 
pas Kazį ir Eveliną Oželius.

Mirga yra meno mokytoja

ra visai kitokios, negu buvo Lie į sidžiaugti priaugančioji karta, 
tuvoje. ■ Žurnalas “Moteris” turi dide

Čia ant moterų-motinų pečių
Isrinkta pirmąja Xew Yorko Rū

bų instituto kasmetiniame sąraše ge
riausiai pasaulyje besirengiančių • ,, ...

ti jiems savo gimtojo krašto moterų yra Mrs. Williani Paley, j guh lr lietuvių kalbos įslaiky- 
meilę. Tie pagrindiniai lietuvių žmona CBS prezidento. Ji gyvena mas, ir šeimynos narių gerais
tautiškumo bruožai, kaip lietu- i-'la^iasset, N Y , t!,ri lietuviais išauklėjimas. Visos

.. kūčių, arti keturiasdešimt metų.
vių kalba, papročiai, dainos, tiki įlietų sąraše išvardinta 14 mo- 
tėvų dėka gali išlikti jaunoje terų gražiausiai besirengiančių, 
kartoje, kuri šiuo metu stovi
ant labai slidaus liepto. J. Mišk.

vės motinos, t. y. — išmokyti 
vaikus lietuvių kalbos, įskiepy-

gerai suprantame lietuvybės iš-

lį pasisekimą. Teko girdėti, kad 
ir finansinė padėtis gera. Šie
met ir prenumerata yra piges
nė — 50c. Vien tik Clevelande 
yra apie 100 skaitytojų. L. G.

REDAKTORĖ TOBULINA 

MOTERŲ DIRVĄ

“Jūsų darbai -
tautos perlai”

Tarė šiuos žodžius Jo Eksce
lencija arkivyskupas Cushing,

; Boston, Mass., Moterų sąjungos

POPULARIAUSIOS MOTERYS
Eleonora Roosevelf yra vėl] Vaidyboje ir pramogų progra- 

pirmasis amerikiečių pasirinki-'moję: Doris Day, Da’e Evans, 
mas moters, kuria jie žavisi la
blausiai visame pasauly.

Per eilę metų ėjusi “Moterų Juze Daužvardienė paaiškina j centro valdybos narėms ALRK 
dirva” smarkiai timptelėjo va-l ir net praktiškai pamoko, kaip Federacijos kongreso per ban
deles, paėmus jas naujai redak-1 daryti' Kalėdų eglutės lietuviš- 
torei Bale Vaikutytei-Murray į kus ornamentus, kuriais taip ža 
savo tvirtas rankas. Jau kelinti visi kitataučiai. Šios mūsų pa

ketą.
Federacijos auksinio jubilė- 

jaus kongresas praėjo, bet jo
metai ji gabiai redaguoja ir ge-1 tyrusios ir nenuilstamos lietu- įspūdžiai liks neišdildomi! Mo

Tai jau dešimtas kartas per 
11 metų, kai buvusio preziden
to našlė laimėjo publikos “La
biausiai gerbiamos moters” ti
tulą kasmetiniame Gallupo, A- 
merikos Viešosios 
instituto, sąraše.

Arlene Francis, Dinah Shore, .
Jo Stafford, Elizabeth Taylor| ^fįinStono priemies-
ir Loretta Young.

rina moterų žurnalą, kuris ilgą viškų papročių skleidėjos pamo- 
laiką buvo vieninteliu Amerikos kytos moterys tikrai galėtų di- 
lietuvėms moterims. Jei seniau džiuodamos turėti savo namuo- 
tuo žurnalu įdomavosi vien tik se Kalėdų eglutes su lietuviš- 
Moterų sąjungos narės, kaipo kais šiaudinukais, paukšteliais, 

saulutėmis ir t. t.
“Moterų dirva

savo organu, dabar jis patrau- 
šyme. Nuklydusį sūnų parveda kią dėmesį vis plačiau besido- 
ant gero kelio maldomis ir mei- minčių moterų tarpe, 
le šv Monika, jo motina. Koj pa3kutjni3me išėjusiame “Mo 
neįvei ia pro as, tą pasiekia gy- ter^ dirvos” numery randama 
voji sir iš. daug įdomios kalėdinės medžia-

iliustruotas 
ir įdomus moterų žurnalas turė
tų būti kiekvienos lietuvės na
muose.

čio mokykloje.
★ Danutė Lipčiūtė-Augienė

skaitė paskaitą tema “Berniu
kų ir mergaičių santykiai krikš 
čionybės mokslo šviesoje” moks 
leivių ir studentų ateitininkų žie 
mos stovykloje, įvykusioje Ce- 
dar Lake, pas tėvus saleziečius.

★ Sol. Salomėja Valiukienė- 
Nasvytytė pereitą pirmadienį

Kitos: Vivien Keliems, prin
cesė Margarita, Goldą Meir ir 
Vijaya Pandit.

Daugelis vyrų, užklausus, ku- 
Nuomonės moterį labiausiai jie išski

ria ir žavisi, atsakė “Savo žmo
ną”. Kitos moterys jiems yra 

Antroje vietoje šiais metais, tjk garsenybės. \
kaip kad ji buvo ir pereitais me-, ______
tais, yra Clare Booth Luce„buv. « i- .■ ■__ , - .Amerikos ambasadorė Italijai, Balta ~ V1Siems Sezonams davė miniatiunn, koncertą Chi- 
neperseniausiai padavusi savo Balta spalva virsta popuia- U lmU. ■’*. "f e
atsistatydinimą prezidentui Ei- riausia, dėvima per visus metus __ U-, ? &S

terų sąjungos centro valdybos 
narės begalo dėkingos jauniems, 
darbštiems kunigams, gerb. Kon 
tautui ir Zaromskiui už jų pui
kų kongreso paruošimą, ypač 
už sumanumą atskirų sesijų — 
“Moterų sesiją”.

Vienos prelegentės buvo pa
reikšta, kad “daug kas mus ski
ria”. Tačiau sesijai baigiantis, 
malonu buvo pripažinti, kad esą 
me mažiau kuo “skiriamos”, bet

dainas šių kompozitorių: Johan- 
nes Brahms, Hector Berlioz, 
Gabriel Faure, John La Montai- 
ne, Franz Schubert ir kitų.

apskritai. Madų ekspertai pra
našauja, kad ateinantį pavasa
rį balti apsiaustai ir batai bus 
dėvimi daug anksčiau, nei pap
rastai.

senhoweriui.
Trečia vieta vėl atiteko prezi

dento žmonai Mamie Eisenho- 
wer.

Sekančios populariausios mo-Rėkianti piniginė
Londone, Anglijoj, viekas bri-

____ r_______ . . tų išradėjas sugalvojo padary- drų reikalų, nes vienos kitas su- 4) Helen Keller, akla, kurčia
na, kad išauklėjo Vytautą Di-, re^erate dėsto moters vaidmenį j pįnįgįnę^ kuri šaukia-rėkia prantame, tik reikia visoms ben ir nebylė rašytoja,
dįjį. Taigi, šeimos židinyje, kaip akcijoje; pati redakto- net porą valandų, jei patenka į . drai veikti. 5) Karalienė Elžbieta II-ji,

vcor, r,w,rv n o v., v, , rvorvyr,. svetįmas rankas. Jei to d'r ne- į J. E. arkivysk. Cushing labai Anglijos karalienė,
užtenka, atsidaro kišenėlė smul- [domėjosi Moterų sąjunga. Ilgo- 6) Helen Hayes, scenos ir ki-
kiems pinigams sudėti ir palei- j kai pasikalbėjęs su centro vai- į no artistė, veteranė, 
džia ašarines dujas, kuriomis dybos narėmis, dalyvavusiomis 7) Mme, Chiang Kai-shek, 
vagis kankinamas net keletą mi

Kalėdų švenčių proga. Įvairūs nučių.
kalėdiniai papročiai visame pla-į Harry Adler, 64 m. išradėjas.
čiame pasaulyje spalvingai bu- sako, kad pamokytas savinin- i katalikių moterų tarpe. Baigda
vo pavaizduoti, išvardinant kiek kas gali piniginę valdyti slap- mas tarė: “Tegul Dievas laimi-

O gi Lietuvos praeityje ar ne 
randame gražių pavyzdžių ? 
Pvz., Birutė yra pranaši moti- Genovaitė Kaneb išsamiame

kur kas daugiau “rišamos” ben- terys pasaulyje yra šios:

. .... , Tė rašo apie amerikiečių papro- pasireiskia .. *• .*. , .
šviesi ir įvairi moters galybė. clus 3,unllnctl kaledimus sveiki-
kokiame spektre,

Jos religingai sielai šiandien pri 
einamas mokslas, menas, o kar 
tais nesvetima ir politika.

Motinos auklėtojos niekas 
neatstos. Iš jos eina meilė vy
rui, vaikams, tėvynei ir visiems 
kilniems dalykams. O juk meilė

nimus-atvirutes.
Čia moterys rado daug prak

tiškų patarimų, kaip dekoruoti kongreso bankete, kartu su jo- 8) Kate Smith, amerikietė 
mis nusifotografavo. Prieš at- dainininkė, labiausiai pasireiš- 
sisveikindamas, linkėjo sėkmės kianti televizijoje,

kad toji sustabdytų nepalankų 
I orą, siųsdama giedrą, kad grai- 

Tikima, kad Vraonoje, 20 my kai galėtų plaukti į Troją, 
lių į šiaurę nuo Atėnų, rastas Griuvėsiai paminklo ir šven- 
kapas Ifigenijos, Mikėnų kara- tovės, nepertoliausiai esą, pa
liaus Agamemnono dukters. j tvirtina įsitikinimą, kad tai Ifi- 

Ten, pagal Euripido veikalą genijos kapas. Atradimai šutam 
“Ifigenija”, Agamemnono dūk-i pa su Euripido nurodymais, kur 
tė buvo pašvęsta deivei Dianai, I Ifigenija buvo palaidota.

Rado Ifigenijos kapą

gimdo idėją ir pasiryžimą idė- v’eną atskirą kraštą ir konti- tais mygtukais, gi ištraukus ia
jai vykdyti. Poetas Mickevičius, 
idealizuodamas senovės Lietu
vą, sukūrė tipą moters Graži
nos, kuri, kad ir nemoka ginklo 
valdyti, stoja pavaduoti vyrą 
knveje su priešais, laimi kovą 
ir žūsta. Savo poezijos kūriniui 
jis naudojosi tikrais Lietuvos 
krašto praeities atsitikimais.

Ar nestebina mus Joana Ar- 
kietė? Buvo paprasta kaimo 
mergelė, neišmananti karo prie
monių, vienok, pagauta įkvėpi
mo, stoja vadu, įkvėpia drąsos 
kariams, pasitikėjimą savimi, 
nugali priešus ir išvaduoja Pran 
cūziją iš nelaisvės. Tai ar ne 
moters čia nuopelnas?

Tautinio jausmo kibirkštėlė
Drąsiai galima sakyti, jog lie

tuvė motina yra tiesioginiai ar 
netiesioginiai daug davusi tau 
tiniam lietuvių atbudimui. Gil 
savojo krašto meilė, brangini
mas savos lietuvių kalbos, kas 
taip ryšku lietuvio būde, nepa
laužė jo net sunkiausios prie
spaudos metu, kai už lietuviš
kąjį rašto žodį grėsė ištrėmi 
mas ir kalėjimas, ir išvedė lietu 
vių tautą savarankiškan gyve
nimam Tai buvo neatsitiktino 
laiko aplinkybių reiškinys, tai 
sąmoningas ir ryžtingas tautos 
siekimas. Jis tegalėto gimti tik

nentą. Į jo rankų, kyla alarmas.
Vicki Leone paįvairina žurna-1 Specialus raktas alarmą su

lą puikiais valgių recentais. stabdo.

na jus, jūsų šeimas bei jūsų 
darbus”.

Donna Kamm,
Moterų sąjung. centro iždininkė

GREITI PASNIKO PATIEKALAI
STEF. STASIEN®, Cleveland, Ohio 

Kapota silkė Sumuštiniai su sūriu

J. E. arkivysk. Ca hing Motery Sąjungos veikėjų tarpe

.1. E. arkivysk. Cushing, atsilankęs į ALItK Fe<1ora<’i,i<v* jubilėjinį ban
ketą Bostone, Mass., buvo niit'otdgrafuntnb su sąjungos centro val
dybos narėmis. 1S kairės į dešinę Uršulė Diiugnnt ienė, viena Moterų 
sąjungoš organizatorių ir pirmųjų ‘‘Moterų Dirvos” redaktorių ir 
dar šiandien veikia katalikių moterų tarpe \Voreester, Mass.; Julia 
Maek, Moterį, sąjungos centro pirmininkė, einanti tas svarbias parei
gas jau trečią terminą ir reikšmingai veikianti tautiniame, politinia
me darbe Woreewtcr, Mass.; (Jenevieve Kaneb, Moterų sąjugos cent
ro vieepirni., VVorcesterio sąjungiečių choro vedėja ir didi labdaringų 
organizacijų rėmėja; Marcelė Wntkins, įvykusios Moterų sesijos ve
dėja, Mass. valstybės direktorė ir 5-tos kuopos Woreester, Mass. 
pirmininkė; Donna Kamm, Mot. sąj. centro iždininkė, vėl išrinkta 
Federacijos centro vicepirmininkė, žymiai reiškiasi tautinėje politi
koje ir eina pareigas sekretorės Chicagos mero koordinatoriaus raš- 
ttnėj*.

9) Marian Anderson,
10) Monaco princesė Grace.
Dešimties populariausių mo

terų pasauly sąraše naujokės y-
ra Helen Hayes, M. Anderson, Silkę išmirkyti, išimti kaulus j Paimti keletą riekių baltos
negrė koncertų dainininkė, ir lr smulkiai sukapoti. Pridėti' duonos, pertepti sviestu ant vie 
princesė Grace, buvusi Grace smulkiai supjaustytą svogūną, nos pusės, uždėti sūrio (mozza- 
Kelly iš Hollywoodo. | šaukštelį kapotų petruškų lapų. rella), pridengti kita rieke ir

o ... ... , . , . gerai išmaišyti. Pridėti sviestuotoje keptuvėje ant leng-
Kate SmitK radijo ir te evi- vieną valg šaukšt aijejaus irj Vos ugnies apkepti ant abiejų 

zijos damininke paskutim kar- dar kartą išmaišius, aptepti duo pusių. Tinka vaisių salotos, 
tą sąraše buvo 1953 m. nos rjekeies.

Štai kaip atrodė 1955 m. są- . 
rašas:

1. E. Roosevelt,
2. Clare Booth Luce,
3. M. Eisenhovver,
4. H. Keller,
5. Karalienė Elžbieta,
6. Mme Chiang Kai-shek,
7. Princesė Margarita,
8. Mme Vijaya Pandit (Indi

jos premjero sesuo),
9. Šen. Margi ret Chase Smith
10. Oveta Culp Hobby, buv.

Amerikos sveikatos ministerė.
Daug kitų moterų buvo sumi

nėta populariausiomis įvairiose 
srityse.

Politikoje: Rep. Edith Green,
Oveta Culp Hobby, Perle Mesta,
Patricia Nixon, Rep. Edith 
Nourse Rogers ir Šen. Marga- 
ret Chase Smith.

Vokiečių agentė
JAV valdžios registracijoje įmšy- 

tn Jonu Ci'eile Mane Bolling vi*i 
Goetz, kai,m Amerikos atstovė nati- 

Literatūroje ir mene: Pearl jos nacizmo tipo ,mrtijc« Vokietijo- 
Buck, Anne Lindbergh, Agnės >• Si°ji
Meyer, Grandma Moses ir Mar- kft<1 Jsi<>nio ‘gpn{ni bat>}
garet Sau«er. I gi.traoįami.

Paslėptas kiaušinis
Riekę baltos duonos (pagruz

dintos) padėti ant skardos, Iš
plakti kiaušinio baltymą, pridė
ti truputį druskos ir dar kartą 
palengva išmaišyti. Dabar su
pilti ant paruoštos duonos. Kiau 
š:nio trynį įleisti į baltymus rie
kės vidury. Tuoj padėti į orkai
tę ir kepti iki gražiai baltymai 
pagels.

Tinka vaisių salotos.
Bulvės su grietine

Išvirti neluptas bulves. Išvi
rus, jas nulupti ir supjaustyti 
griežinėliais. Į keptuvę įdėti 
šaukštą sviesto, sudėti bulves, 
pabarstyti druska, pipirais, už
spausti truputį citrinos sunkos 
ir, pridengus, patroškinti, nuo
lat pakratant. Pagaliau užpilti 
y> puoduko rūgščios grietinės 
ir, kiek pakaitinus, duoti į sta- 
lą.

Tinka prie keptai iurie»


