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Liet. giedojimo griuvėsiai
KUN. K. ŠEN KUS, Vokietija

Daug protingiau yra konsta- giesmes perėmė choras, ir minia 
tuoti tikrąją dalyko padėtį, negu^ nutilo... Pavienių darbuotojų ro-
įsikalbėti netikrus faktus. Ge
riau yra pažinti ligą ir jai pri
taikinti atitinkamą gydymą, ne
gu įsikalbėti klaidingą diagno
zę ir vartoti netinkamus vaistus. 
Daug protingiau yra laiku da
ryti operaciją, negu pavėluotai. 
Toki bendri proto reikalavimai 
galioja tiek politiniame bei kul
tūriniame, tiek religiniame bei 
tautiniame gyvenime. Savo klai
dų pažinimas ir jų laiku patai
symas yra pirminė tautos gy
vavimo sąlyga.

Lietuviai pabėgėliai, ypač ka
talikai, dabar randasi didelia
me pavojuje ne tik lietuvišku
mo, bet ir katalikybės atžvil
giu. Nutautėjimas ir nukrikščio 
nėjimas eina ranka rankon. Ma
terializmas jau apvaldė ir apa
kino daugelį lietuviškų galvų. 
Lietuviškumo palaikymui grie
biamasi visokių priemonių. Kai- 
kurios jų yra visiškai nesėk
mingos. kartais net pražūtingos, 
nes veda į dar didesnį susiskal
dymą.

Visu bendras giedojimas

Tarp labai sėkmingų priemo
nių religijai ir tautiškumui pa
laikyti buvo ir yra amžiais iš
bandyta priemonė, tai liaudies 
giedojimas sava kalba. Šis gie
dojimas jau prieš keletą dešimt
mečių pradėjo silpnėti ar net 
merdėti. Kaikur jis dabar jau 
dedamas į karstą ir netrukus j 
bus laidojamas, o gal jau palai- j 
dotas...

i
Šiuo svarbiu klausimu 1925 

m. A. RPužas štaTką yra rasęs: 
“Nuo XVI šimtmečio, tik įvedus 
Lietuvoje krikščionybę, buvo 
įvestas bažnyčiose viešasis gie
dojimas; tai yra, kaikurias gies 
mes giedojo bendrai visi susirin
kusieji į pamaldas žmonės. O 
dar anksčiau ištisais šimtme
čiais mūsų protėviai meldėsi sa
vo dievams, bendrai giedodami 
jų garbei himnus bei giesmes. 
Vadinasi, keliolikos šimtmečių 
bėgyje tvėrė mūsų tautoje vie
šasis (lietuviškas) giedojimas; 
ir taip buvo iki mūsų laikų”.

Aišku, kad toksai giedojimas 
turėjo didelės teigiamos reikš
mės ne tik tikybiniu, bet ir tau
tiniu bei meno žvilgsniais. Žmo
nės kas šventadienis girdėjo 
įspūdingą viešąjį, gimtąja kal
ba, giedojimą ir patys tame gie
dojime dalyvavo; tuo būdu vys
tėsi jų balsai ir klausa, skiepi- 
josi giedojimo ir dainavimo pa
mėgimas, vienybės pajauti
mas...”

Kai lietuvių tautą užpylė y- 
patingai stipri lenkinimo ban
ga. XIX šimtmety, lenkai, ma
tyt, supratę viešojo giedojimo

i kad dvasiškija arba inteligenti- JĮ Tyruolis 
! ja, kuri būtų galėjusi tai pada- '■ 
ryti, giesmėmis nesirūpino. Tie; 
sa, paskutiniam karui siaučiant.
Kaune buvo sudaryta “Gies
mėms Atnaujinti ir Suvienodin
ti komisija”; ji darbą buvo pra
dėjusi, tik, deja, perdaug pa
vėluotai; pradėtas darbas nega-,
Įėjo būti tęsiamas.

O pokariniais metais?... čia j
J. Naujalio 1920 m. išleistas nėra nė mažiausio noro bendra- 

“Giesmynėlis” daug pagelbėjo! darbiauti... Poetai, inteligentai 
bendrojo giedojimo reikalu. Bet ir dvasiškiai, stiprūs poezijos 
jis greitai paseno, nes jo gies- mene, neatliko savo užduoties

domos pastangos, ir tai ne visuo 
met vykusios, negalėjo šio svar
baus reikalo patenkinti visoje 
jo pilnumoje.

mių tekstas dar buvo perdaug 
žargoniškas. Be to, jis buvo per 
mažas, kad galėtų visų giedoto
jų norus patenkinti. Didelis, bet 
be melodijų, yra kun. Tilvyčio 
“Giesmynas” (Marijampolė 
1930). Perkurti arba pataisyti 
senųjų giesmių tekstai nebetiko 
praktiškam naudojimui, nes jų 
posmai arba eilutės neatitiko 
senąją giesmių melodiją... Smar 
kiai sutrumpintas ir dar taisy
tas bei išlygintas, giedojimui ge 
riau pritaikintas Tilvyčio gies
mynas (paruoštas Adomo Jese- 
nausko) pasirodė 1940 metais, 
taip pat Marijampolėje, vardu 
“Giedokime Viešpačiui”. Jis, de-

Dr. Jonas Basanavičius
Šiemet nuo jo mirties suėjo 30 metų

giedojimo atžvilgiu, nedavė ge
rų naujų giesmių tekstų. Iki šiol 
jie kūrė ne giedojimui. Jų kūry
ba dažniausiai svietiška fanta
zija arba grynai subjektyviška. 
Išskyrus vieną kitą, pvz. B. 
Brazdžionio arba kan. M. Vait
kaus eilėraštį, lietuvių poetų kū 
ryba negali būti pritaikinta baž 
nyčios giedojimui. Didesnę išim
tį čia padarė kun. S. Yla, kuris 
sielojasi taip pat ir giedojimo 
reikalais ir šiam svarbiam rei
kalui jau yra sukūręs keliolika 
eilėraščių arba perkūręs eilę se
nųjų giesmių.

Tautinio impulso besiilgint
Religinio ir tikro tautinio im

pulso stoka išeivių tarpe, mate
rializmo dvasia, bendruomeniš
kame giedojime nematymas da
bar apčiuopiamos naudos su- 
paraližuoja pavienių darbuotojų 
rodomas pastangas giedojimo 
sugyvenimui arba atnaujinimui. 
Lietuvos nepriklausomybės žy
dėjimo metais (rodos prof. Am
brazevičius “Židiny” 1937 m.?) 
buvo keliamas reikalas surinkti 
ir atgaivinti senąsias gražias 
giesmes. Tačiau šis svarbus rei
kalas nerado konkretaus ir pil
no atgarsio. Tiesa. “Lietuvių 
Tautosakos Archyvas” užregist 
ravo (į juostas) bene daugiau

r

ŠIAURĖS GĖLĖS
Tarp baltų chrizantemų
Juodo liūdesio daug.
Ir ilgesiui vėjasprulėkdumus 
Sako: Palauk dar, palauk.

Nes kaikur žiemos būna ilgos.
Ilgai rašo gėles jos languos,
Tačiau ir iš tų atmininių 
Savo liūdesiui vaisto renkuos.

Bet kartais pavasariais greitai, 
Triukšmingai išsprogsta žiedai.
Ir visa, kas paslėpta buvo. 
Pavasario saulėj gražiai pamatai

Ir sakai: Dievuli, tai ten surašyti 
Mano ilgesio gražūs laiškai ,
Kuriuos savo rankoj 
Kaip dovaną brangią laikai.

Nes nakčia kantriai krovėsi žiedas 
Ir šiaurės gėlė žydėjo lede,
Kad tik atsimintum,
Kaip pavasariai tvino senajam sode.

virškinti. Išeivijoje su tais da
lykais mums tenka labai atsar
giai elgtis. Ačiū Dievui, atsta
tėme, atgaivinome Pulkim ant 
kelių ir kitas panašias ir laiko
mės jų, o apie naujas net nė 
negalvojame. Gyvenimo aplinky

čiose pamaldas tvarko, rodos, 
dar lietuviai.... Nuo kunigų ir 
vargonininkų priklauso visa tai, 
kas liečia giedojimą per pamal
das. Jie tad tvarko tąjį giedo
jimą, o ne “aplinkybės”. Nuo 
jų priklauso, ar per pamaldas

bės yra tokios keistos, kad jų bus giedamos lietuviškos arba 
nėra kur nei kada giedoti, o 
prie to chorai dilsta. Naujalio 
giesmynėlis visur buvo su pasi
sekimu vartojamas, o kai išleido 
Pocius, daugelyje vietų “iškrai
pė”, ir kai sueina du chorai, net 
Girbinkime Švč. Sakramentą ne 
bepagieda darniai: kiekvienas 
traukia sau”.

Mes negalimi* pasiteisinti

Jeigu kur lietūvrškos giesmės 
kaip 250 senųjų giesmių melodi- j dar giedamos, tai jų skaičius 
jų. Bet jos užrakintos į archy- dažniausiai yra labai mažas,
vą galbūt amžinybei... Lietuviš-

--------------------------- ------------- j ko giedojimo srityje ilgu delsi-
ja. nesuspėjo plačiau pasklisti;) mu ^ra dau Padaryta milžiniš-
be to. jis buvo taip pat be me
lodijų.

ka žala.
Gražesnės senosios giesmes

1935 m. A. Gobio giesmynas. I neturi būti archyvuose palaido- 
išspausdintas rotatoriumi, trims Į tos. Bent iš dalies jos turi būti 
balsams, tarnavo tik Kąuno ku-! vėl atgaivintos ir spausdinamos
nigų seminarijoje. Giesmynėlis 
“Giedanti Bažnyčia” (kun. Sen
kus, Regensburgas 1946) neda-

naujuose giesmynuose. Čia vi
sų lietuvių katalikų reikalas ir 
garbė, nežiūrint to, kad kaikur

vė beveik nieko naujo. Jis bu- šio reikalo nejaučiama, nes jau
vo Vokietijoje išleistas tik lai- per toli nueita... 1953 metais
kinai atsiradusiai bėdai nustum vienas muzikas iš Elizabeth 
ti. ' naujo giesmyno klausimu man

A. Pociaus paruoštas ir 1938 j rašė: “Jokio giesmyno nieks ne
tiri. Chicagoje išleistas “Giesmy-i siruošia leisti, nes nesiranda rei 
nas” taip pat kokios nors pa
žangos neparodė ir negalėjo dau 
gumos patenkinti, ypač kad jis, 
kaip ir kiti giesmynėliai, netu
rėjo vargonų palydėjimo. Dau
gelis jo mažesnių trūkumų pa

kalo, naudojasi senesniais, sten
gdamiesi, kad jaunimas su jo
mis (giesmėmis) susipažintų, o 
jei kas naujas pradėtų studi
juoti, būtų išeivijoje blogai, nes

ant vienos rankos pirštų suskai 
tomas: Pulkim ant kelių, Mari
ja Marija. Prieš taip didį ir dar 

' pora. Net patsai šitų “numylė
tų” giesmių išpildymas yra de- 
kadencijos ženkle; kartais jos 
taip baisiai sutąsomos, kad bjau 
ru klausytis. Pvz. plg. giesmę 
Marija Marija, kuri pas Andrius 
ką (“Religinės giesmės”) yra 
atspausdinta jau su pakeistu 
ritmu. Giesmė “Tegul būna gar
binamas” sutąsoma panašiai.

Keletos, ir tai dar “sutąsytų”, 
giesmių neužtenka; jų pakanka 
nebent tenai, kur lietuviai savo 
tautiškumo laidotuves ruošia... 
Tas laidotuves atidėti neribo-
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Kultūrine kronika
• prof. Juliaus Gravrogko

I straipsnis “Kaip priartinti iš- 
i silaisvinimą”, i.šspausd i n t a s 
j “Drauge”, susilaukė atgarsio 
j net Europoje — jį pirmame pus 
, lapyje pacitavo laikraštis “Hei- 
niatstimme”, leidžiamas Han- 
novery ir skirtas iš Lietuvos ki
lusiems vokiečiams. Vokiečiai) 

' mielai pritaria prof. Gravrogko : 
keliamai minčiai, kad teritori
niai ginčai turėtų būti spren
džiami tarptautinio teismo, at- ( 
sižvelgiant teisėtumo. Taip pat ■ 
jie pasisako prieš teritorinių gin 
čų sprendimą prievartos būdu ir 
pripa'žįsta, kad kai susitarimas 
tuo reikalu yra primetamas dėl 
tam tikros susidariusios politi-1 
nės situacijos, jisai būna nenuo Į 
širdus ir greitai yra stipresnio 1 
pažeidimas. Straipsnyje pažy
mima. kad prof. Gravrogkas yra 
gerai pažįstamas mokslininkas 
net vokiečių tarpe.

• Lietuva ir jos vokiečiai. 
Wuerzburge išėjo iš spaudos 
knyga “Litauen und seine deut- 
sche Volksgruppę” (Lietuva ir 
jos vokiečių tautinė grupė). Iš
leido Holzner-Verlag.

• Stepas Zobarskas yra ang
lų kalba paruošęs lietuvių liau
dies pasakų rinkinį. Juo domi
si viena anglų leidykla.

airiškos. ar net lenkiškos gies
mės!.. Keistomis gyvenimo ap
linkybėmis mes negalime pasi
teisinti.

Iš Elizabeth tas pats muzikas 
kitą kartą man rašė: “Dėl baž
nytinio giedojimo Jūsų yra auk
sinės mintys, bet praktikoje pa
sirodo visai kas kita. Minite, 
kad kunigų susirinkimuose bū
tų svarstoma bei propaguojama. 
Šiuo reikalu daug kartų buvo 
kalbėt-a, nutarta ir spaudoj ra
šyta, bet paliko be jokio atgar
sio..

Liaudies liturginio giedojimo, 
— toliau rašo tas pats muzi
kas, — tikinčiųjų tarpe pas mus 
nesama; kurie galėtų giesmes 
bendrai giedoti, dauguma išmi
rę, likusieji pasenę, o jaunieji 
su tėvais kalbasi angliškai, nors 
dar tėvai atsako lietuviškai.

Mokyklose — tęsia tas pats 
muzikas — liaudišką giedojimą 
galima praktikuoti tik pradžios 
mokyklose. Ktirie išeina iš vidu- 
rinių-augštesnių mokyklų, tų 
mes savo tarpe nebematome. Pa 
sitaiko, kad vienas procentas į 
parapijind chorą įstoja, bet jau 
lietuviškai su jais neįmanoma

tam laikui, arba jas visiškai iš susikalbėti. Chorui ant vargo- 
lietuviško gyvenimo programos nų tenka visą liaudiško, litur-
išbraukti priklauso nuo pačių 
lietuvių. Gyvenimo aplinkybes

ginio giedojimo naštą pakelti, 
nes žmonės žemai tyli, o tuo tar

senovišką pamestų, o naujoviš-
s lengva išlindo viešumoh ir iššau' ko nepajėgtų taip plačiai su- teisinimas. Lietuviškose bažny- nyčia balsiai gieda, 

kė vargonininkų nepasitenkini- *

kaltinti yra neprotingas pasi-, pu pas lenkus ir airius visa baž

mą. Toje pačioje Chicagoje, ša
lia Pociaus "Giesmyno”, ypač 
seselių kazimieriečių vedamose 

tautinę reikšmę, puolė šį giedo- mokyklose naudojamas dar ki-
jimą, išvadindami jį “chlopų” 
plerpimu, žviegimu ir kitaip. 
Prieš viešąjį giedojimą Lietu
vos bažnyčiose aštriai rašė ir 
“Muzyka koscielna”. Bet len
kams šio giedojimo įveikti nepa
vyko” (“Muzika”, Klaipėda 
1925 m., nr.l, psl. 14-15).

Bružo pastebėjimai buvo ir 
yra aktualūs ir labai teisingi. 
Lietuviškoji Bažnyčia yra ne tik 
religijos, bet ir lietuvybės palai
kytoja. Liaudiško ir bendruome
niško giedojimo atžvilgiu Baž
nyčia yra svarbesnis veiksnys, 
negu mokykla. Mokykloje tęsia
si mokslas tik keletą metų, o 
bažnyčiose — visą amžių... Kas 
mokykloje sėjama į vaiko širdį, 
bažnyčiose turi būti ir toliau 
palaikoma, jeigu norima, kad pa 
sėta sėkla neštų vaisių savo me
tu.

Perėmė choras, minia nutilo

Lietuvos nepriklausomybės 
metais permaža buvo rodoma 
pastangų liet. giedojimą bažny

KULTORINĮ KLUBĄ ATIDARANT

tas gesmynėlis, vardu “Reika-1 
lingiausios giesmės”, taip pat be 
gaidų, šis pastarasis, kaip ir 
dar keletas čia nesuminėtų, iš
spausdintas vietos reikalams...
Tiesa, dar mažiau pasisekimo 
turėjo Seirijų Juozo Kaune iš- ■ 
leistas “Giesmynėlis”. O kas ži
no, kiek giesmynėlių, neišvydę 
pasaulio šviesos, liko rankraš
čiuose! ?
Lietuviško giedojimo laidotuvės

Giesmynų ir giesmynėlių dau-' 
gybė liudija apie lietuvio palin
kimą giedoti, tačiau kartu by
loja ir baisią tiesą, t. y. lietu
viško giedojimo laidotuves. Pas
kutiniais dešimtmečiais išleistų j Mnrąnette Pnrke, Chicagoje, buvo iškilmingai atidalytas Lietuvių Menininkų klubas. Iškilmėse dalyvavo 
giesmynų didžiausia nepasiseki-| daugiau kaip 150 menininkų ir jų biciulių-kiiltūriningi.i.

L. M. klubų atidarė A. L. Dailininkų .s-gos ir to klubo pirm. doil. Z. Kolba. Klubo vardu dar kalbėjo Lie
tuvių Kasyto,įų dr-jos atstovas rašyt. P. Gancvs, Scenos Darbuotojų s-gos pirm. solistas A. Katkus ir A. L. Inž. 
ir Architektų s-gos (Chicngca sk.vr.) pirm. areli. .1, Molokas.

Klubų sveikino Amerikos Liet uvių talybos Chicagos sk. pirm. T. Blinstrubas, A. L. b-nės Cliicagos apyg. val
dybos atstovas ir tėvu jėzuitų vardu tėvas ,1. Boreviėius, L. Profesorių d-jos pirm. A. Krikščiūnas, prof. dail. 
A. Varnas ir “Draugo” redakcijos vardu kun. dr. J. Prunskis.

.laimieji mūsų talentai atliko meninę dalį: E. Blan (lyte — dainininkė, Z. Kevalaitytė-Visnckienė —aktorė, 
A. .Inkii viė.iiis — violončelistas ir It. Vansauskaitė — p.a nistė. Pianu akompomivo muzikas A. Nakas,

grindinės priežasties reikia kur a. L. Dailininkų s-gos vardu pirm. Z. Kolba pasvei kino s-gos narį .1. Pnntienių, laimėjusi populariimo pre- 
nors kitur jieškoti. J ją rodo ta- "li.įii Navy Pier amerikiečių meno parodoje ir įteikė Jani gelių puokštę.

Taij> išpuoštų paveikslais sienų ir prie gėlelius uostu stalų vyko bendros vaišės ir nuoširdus pasikalbė
jimai tarp įvairiu sričių menininkų ir kultūrininkų.

L. M. klubo valdybų sudaro: dail. Z. Kolba, rašyt. P. (latičys, solistas A. Katkus, areli. ,1. Molokas ir niiiz. 
A. Nakas.

mo priežastis glūdi ne jų ruošė
juose ir ne pačiuose giesmynuo
se. Kiekvienas ruošėjas turėjo 
gerą intenciją ir darė, kaip ga
lima geriau, kaip sugebėjo. Lie
tuvių giedojimo dekadencijos pa

• Dail. Z. Kolbos. Amerikos 
Lietuvių Dailininkų sąjungos 
pirmininko, žodis buvo per Ame 
rikos Balsą perduotas į Lietu
vą. Dail. Kolba pareiškė: “Pa
sitraukdami iš Lietuvos į trem
tinio gyvenimą, mes išsinešėni 
savo tautai įsipareigojimą būti 
visur ir visada likusių brolių 
kančių ir skriaudų skelbėjais, 
vieningai dirbti nepriklausomy
bės atstatymui.

Todėl mes kūrėjai-menininkai 
pirmiausiai turime apsaugoti at
sivežtas tradicijas ir kurti savą
jį meną būsimai nepriklauso
mai Lietuvai.

Skleisdami čia kitataučiams 
mūsų tautinę kultūrą, mes įgau 
sime kasdien vis daugiau drau
gų ir talkininkų kovoje dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo ir savo kultūros lygiu įro
dysime civilizuotam pasauliui, 
kad esame laisvės verti.

Šiandieną Vakarų pasaulis 
suteikia nepriklausomybę net 
necivilizuotoms tautelėms Afri
koje, Azijoje, kai tuo pačiu lai
ku augštos kultūros tautos ry
tų Europoje yra laikomos ver
gijoje. Tačiau istorija rodo, kad 
kadaise Romos imperija užka
riavo mažą Graikiją, bet šios 
pastarosios augšta kultūra nu
galėjo pavergėją”.

Toliau dail. Kolba papasako
jo apie atidarytą Dailininkų klu 
bą Chicagoje, apie tęsiamas lie
tuvių kūrėjų tradicijas tremty
je, apie atkuriamą Čiurlionio 
galeriją, prie kurios veiks gele
žinis meno kūrinių fondas — 
surinkti ir apsaugoti meno kū
riniai bus pervežti į Lietuvą. 
“Grįšime pas Jus, broliai, ne 
tuščiomis rankomis", — kalbė
jo dail. Kolba, toliau tęsdamas:

“Mes čia praleidžiame atosto
gas ne pagrobtuose Tiškevičiaus 
rūmuose politruko Vaineikyt'ės 
priežiūroje, bet darbo žmonių 
pastatytose vilose ir niekas nei 
į jų turtą, nei į mūsų laisvę ne
sikėsina.
- Mes esame laisvi ir kuriame 
laisvą meną — kokį mums pa
tinki. Čia kūrėjas savo kūrinių 
nenaikina, kaip Stalino garbei 
jūsų sukurtas "menas” buvo pa
gal įsakymą naikinamas. Tik 
laisvėje gali gimti nemirtingas 
menas”.

• Šiluva amerikiečiu knygoje.
Domininkone sesele Mary Jean 
Dorcy parašė knygą “Shrines 
of Oi:r Lidy”, kurioje tarp ki
tų šventovių, aprašoma ir Šilu
va. Knygą išleido Sheed and 
Ward leidykla New Yorke. Vei
kalas turi 160 pusi. ir kainuoja 
$2.75. Knyga skirta jauniesiems 
skaitytojams — tarp 10 ir 14 
metų amžiaus. Joje aprašomas 
48 Marijos šventovės. Šiluvos is
torija amerikiečiams daro taip 
gilų įspūdį, kad žurnalas “The 
Scapular” 1957 m. kovo-balan
džio numeryje iš visų knygoje 
aprašytų Marijos apsireiškimų, 
pasirinko Šiluvą ir nupasakojo 
savo skaitytojams, rekomen
duodamas knygą.

o Vokiečiai Vilniuje. Savo 
kultūriniame priede laikraštis 
“Heimalstimme" nr. 3(1957 
m.) rašo apie vokiečius Vilniu
je. Pažymi, kad jų įtaka stip
rėjo su protestantizmo plitimu. 
Paskiau vokiškasis elementas 
buvo jaučiamas tarp pirklių ir 
mokytojų — vokiečių kalbos). 
Vokiečių padėtis Vilniuje žymiai 
pasunkėjo nuo 1919 m., kada 
miestą užėmė lenkai.

• Šone Tomarienė paruošė 
spaudai dar vieną naują leidi
nį — "Senolės'pasakos”. Kny
ga turės apie 200 puslapių. Ilius 
t raci jas daro Vlada Stančikaitė, 
pasižymėjusi šioje srityje dide
liais sugebėjimais.

• Prof. Zenonas Ivinskis šią
vasarą planuoja niekur nesi
traukti nuo savo studijų archy
vuose, net ir per karštuosius 
mėnesius pasilikdamas Romoje.

Ne tik girtis praeitimi, bet 
dirbti ir kurti ateičiai

Žiauri tiesa byloja iš šitų sa
kinių. Jau labai toli nueita, gal
būt “nesąmoningai”, aplinky
bėms verčiant... Tačiau iš visa- 
ko atrodo, kad tos “aplinkybės” 
buvo ir yra mūsų lietuviškieji, 
vadovaujantieji žmonės. Buvo 
giriamasi garbinga Lietuvos pra 
eitimi, dainomis, giedojimais, 
Lietuvos žemės šventumu, pro
tėvių atliktais žygdarbiais... Ta
čiau, mes turime ne tiktai gir
tis. bet aukotis dėl savo idealų, 
realiais darbais remti ir kurti 
savąją dabartį ir ateitį. Lietuvos 

> ateitis remiasi ne vien archy
vuose gulinčiais raštais. Ji sta
toma konkrečiais ir realiais da
bar gyvenančių lietuvių darbais. 
Švenčiausia ir garbingiausia se- 

"novė jaunoms kartoms nieko 
nereiškia, jeigu senųjų dvasi
niai lobiai augančioms kartoms 
neperduodami. Gyrimasis, kad 
Lietuva yra dainų kraštas, kad 
lietuviai labai daug giedodavo 
yra pavirtęs maloniu sapnu. Be 
augantiems lietuviams reikėtų 
visa tai konkrečiais pavyzdžiais 
iš senųjų lietuvių patirti. Tam 
tikslui reikia liepto, jungiančio 
mūsų senovę su dabartimi, su 
beaugančiamis Kartomis. O tokį 
lieptą gali pastatyti tiktai se
nesnioji lietuvių inteligentija ir 
dvasiškija.

Kodėl vokiečiai ir lenkai ar 
kiti galėjo viduramžių giesmes 
perduoti dabarties kartoms, o 
lietuviai ne? Kodėl Lietuvos e- 
vangelikai galėjo naujai paruoš
ti ir 1940 m. gražiai išleisti 
(dar su Lietuvos valstybės pa
rama!) savo didelį ir gražų gies 
myną su virš 300 giesmių, o lie
tuviai katalikai ne?

Kodėl lietuvių senosios gies
mės yra palaidotos archyvuose? 
Ar gyvųjų tarpe joms jau ne
beliko vietos? Ar jos taps iš
stumtos iš lietuviškų mokyklų 
ir bažnyčių?

Glaudžiai pravirktų mūsų se
novės giesmininkai, jeigu patir
tų apie senųjų, amžiais giedotų 
giesmių likimą archyvuose... Už 
savas giesmes mūsų prabočiai 
skaudžiai kentėjo, aukojosi, ša
lia elementoriaus ir maldakny
gių, savo vaikus mokė giesmių 
giedoti ir paskaityti, užsidarę, 
pavojuje, susikaupę.
Laiminga tauta, kuri neatsiža-, 

da savo garbingos praeities ir! 
konkrečiais pavyzdžiais ją per
duoda savo vaikams ir vaikų 
vaikams. Tokia tauta tikrai se
miasi stiprybės iš savo praei-j 
ties, tik ne žodžiais ir fantazi
ja, bet realiais darbais.

sai faktas, kad ypač kalbos at-
čiose palaikyti. Iki tol bendruo- žvilgiu, pasenusios giesmės ne 
meniškai giedotas liaudiškas buvo tinkamai atnaujinamos;
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Desimtas L. enciklopedijos tomas
1‘KOF. STEPONAS KO LUPAILA, Notre Dame

Skaitytojai gavo X lietuvių tytojams toks sakinys, kaip, 
enciklopedijos tomą, JAV ligi pvz., propinolis kondensuojasi 
karikatūros. Šio tomo psl. skir- į heksadiindiolj, kuris hidroge-
ti raidės J pabaigai, kiti 355 psl. 
— raidės K pradžiai. Pirmąją 
dalį redagavo J. Girnius, antrąją 
J. Puzinas.

Ilgiausi šio tomo straipsniai: 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
61 psl., ir Kanada, 23 psl. Tą 
galima pateisinti, nes čia idabar 
gyvename, privalome šiomis ša
limis domėtis, ir apie jas leng
viausia galime rasti medžiagos. 
Kauniškėje enciklopedijoje bu
vo platus straipsnis apie Ame
rikos lietuvius, tačiau ir juo mū 
sų užjūrio broliai nebuvo paten
kinti. Dabartinis A. Kučo straip 
snis atrodo pakankamai išsamus 
ir tikslus. Apie Kanados lietu
vius parašė J. Kardelis. Geogra
finę tų straipsnių dalį paruošė 
A. Bendorius, tačiau nevisur tai 
pavyko, ir dalis jų paliko anglų 
rašyboje (Key West, San Frkn- 
cisco, Idaho). Neįprastas Apela 
čų vardas, žemėlapyje Apalačų 
kalnai. Koloradas dar 3 L. e. to
me buvo rašomas Colorado. Di
dysis kanjonas pavadintas Di
džiuoju tarpekliu. Missouri upė 
vadinama Misouriu, vyr. gim., 
tačiau ją vietoje vadina Mizūra, 
geriau tiktų linksniuoti, kaip 
upę, mot. giminės. Autorius iš
vardina 7 didžiausias upes, bet 
aplenkia Ohio, kuriai priklauso 
trečia vieta po įMississippi ir Šv. 
Lauryno, tuo tarpu Potomac ir 
Rio Grande yra visai menki upe
liai. Autorius nurodo, kad labai 
ežeringa Maine valstybė, turinti 
2465 ežerus. Minnesotoje yra 
12,000 ežerų! Gaila, kad straips 
nyje maišyti matai: L. e. laikėsi 
metrinės sistemos. Fahrenheito 
laipsnius reikėjo išversti į Cel
sijaus.

Turtingas lituanistinėmis 
žiniomis

ninamas iki heksandiolio...?
Pavarčius tomą, matyti, kad 

pagerėjo korektūra, jei neskai
tytum sukeistų skilčių 144 psl. 
Keletas praleistų spaudos klai
dų: transcendentalinis, psl. 451, 
t. b. transcendentalinis, Arakan 
sas, psl. 449, t. b. Arkansas, 
Grėdą, psl. 369, t. b. Gneda, Kar 
ceriškiai, psl. 527, t. b. Karce- 
viškiai.

Vardai ir iliustracijos
Negalima sutikti su kaiku- 

riais geografiniais vardais. Če
kų įlanka išversta iš rusų kal
bos (psl. 437), Cešskaja guba, 
nuo upės Češa. Logiškai tiktų 
Cešos įlanka. Panašiai yra su 
Ochotos jūra, nuo upės Ocho- 
ta. Redakcija ištaisė į Ochotsko 
jūrą, pagal miestą. Marmaros

sinaudoti gale duodamas raidi
nis suminėtų vietų, asmenų, da
lykų sąrašas.

Veikalas daro ypatingai gerą 
įspūdį. Lietuviai gali didžiuotis 
autore, kad davė tokį stambų 
įnašą į pasaulio kultūros loby
ną.

• Kristupas Čibiras, kunigas, Į 
uolus Vilniaus krašto lietuvis 
kultūrininkas, yra žuvęs 1942 
m. kovo mėn. 23 d., taigi šian
dien sueina 15 metų nuo jo mir
ties. Žuvo oro puolimo metu. 
Buvo kilęs iš Švenčionių apylin- i 
kių, gimęs 1888 m. Vilniaus ku- Į 
nigų seminariją baigė 1911 m.. 
Petrapilio Dvasinę akademiją 
— 1915 m., gaudamas teologijos 
magistro laipsnį. Visą laiką dar
bavosi Vilniuje — būdamas Šv. 
Petro bažnyčios vikaras, Lietu
vių gimnazijos ir Pedagogikos 
kursų kapelionas bei mokyto
jas, Šv. Mikalojaus lietuvių baž-v 
nyčios klebonas, Laikinojo Vil
niaus Lietuvių komiteto vicepir 
mininkas, Ryto Draugijos Mo-

-*5r.

Jonas Andriulis
Pramonininkas iš Miehigano valsty
bės, septintos Draugo romano premi

jos mecenatas.

rašė knygas: Doros objektyvu
mas (1919), Dogmatika (1920), 
Liturgika (1922 m., antra lai
da — 1936). Išauklėjo daugelį 
lietuvių patriotų Vilniaus kraš
te.

kytojų seminarijos vedėjas, 
jūra nieko bendro, neturi su mar gvengįonjų Ryto draugijos pir

mininkas. Nuo 1940 m. rašė

Dešimtas tomas labai turtin
gas lituanistinėmis žiniomis: į 
jį pateko kalba, kapinės, juos
tos, kaimas, kanklės, kalavijuo
čiai, kalėdos, karaimai, kaha- 
las. kalendorius. Labai svarbus 

’Z. Ivinskio straipsnis apie Kara
liaučiaus archyvą.Iš svarbesnių 
vietovių pažymėtini: Junigeda, 
Juodkrantė, Jurbarkas, Jūžin
tai, Kaimelis, Kaišiadorys, Kal
varijos, Kaltinėnai, Kaltanėnai. 
Kamajai, Kamanos, Karaliau
čius, Kamenecas, upės jūra ir 
Juoda, Juodoji jūra, perkasai, 
kalnai. Iš žymių vardų, dažnai 
Po keletą, rasime tokius: Juo
dakis, Juodeika, Jūras, Jurgė- 
la, Jurgelionis, Jurgeliūnas, Jur 
gutis, Jurkynas, Jurkšaitis, Jur
kūnas, Jurkus, Jurskis, Juršys, 
Jucevičius. Juška, Juškevičius,

muru: nebuvo reikalo jos keisti 
į Marmuro jūrą. Gerai, kad Ka
ros jūra nepakeista į Karsko 
jūrą, nes rusai vadina būdvar
džiu Karskoje more. Taip dabar 
tiniai Lietuvos okupantai pava
dino Kuršių , mares Kurskij za- 
liv arba Kursko įlanka, nes jie 
nesuprato vardo reikšmės.

Redakcija stengėsi geriau 
iliustruoti tomą. Yra visai gerų 
nuotraukų, nors yra ir blogų 
reprodukcijų. Įdomu būtų iš fo
tografų patirti, kada jie foto
grafavo Baltiją prie Palangos 
(psl. 109), nes mūsų laikais to
kių akmenų neteko pastebėti...

Turime augštai vertinti redak 
torių sugebėjimus surinkti tiek 
daug sunkiai pasiekiamos me
džiagos, ypartingai apie žmones, 
kurie pasiliko Lietuvoje ir kurių 
gal nėra gyvųjų tarpe. Čia ga
limos klaidos: kartais galima 
“palaidoti” gyvą žmogų. Yra 
labai vertingų straipsnių. Norė
čiau išskirti puikiai dokumentuo 
tus Z. Ivinskio rašinius ir V. 
Kulbokienės informaciją apie 
Vilniaus kraštą.

straipsnius į Vilniaus lietuvių 
laikraščius, ilgesnį laiką reda
guodamas Vilniaus Garsą. Pa-

KRONIKA
• Marijos Gimbutienės vei

kalas The Prehistory of Eastern 
Europe jau išėjo iš spaudos. Iš
leido American School of Pre- 
historic Research, Peabody Mu- 
seum, Harvard University. Ši§ 
veikalas tai tik mūsų autorės1 
priešistorinių laikų ilgesnio stu
dijų ciklo pirmas tomas, api
mantis Rytų Europos proisto- 
rę — mezolitinio, neolitinio ir 
vario laikotarpio kultūras Rusi-/,
joje ir Baltijos srityje. J

Autorė iš pradžių apžvelgia 
Juškys, Kačanauskas, Kačins- kultūros raidą ankstyvame lai
kas, Kairys, Kairiūkštis, Kajec- 
kas, Kalinauskas, Kalmantas, 
Kalnėnas, Kalnietis, Kalninš, 
Kalpokas, Kalvaitis, Kamantaus

kotarpyje pasibaigus ledynų pe
riodui, toliau nagrinėja naujo
jo akmens amžiaus kultūros] 
reiškinius Ukrainoje, Kaukaze, j

kas, Kaminskas, Kanauka, [ Dniepro ir Dono srityse, radi-
Kant, Kapočius, Karalius, Ka
razija, Kardelis, Karevičius, mo
terys Juškytė. Kairiūkštienė, 
Kairiūkštytė, Kalvaitytė, Kar
delienė...

Daug žodžių iš bendresnių sri 
čių, kaip jūros, jūrininkystė, 
Juodkalnija, Jupiteris, Kalifor
nija, kapitalas, kapitalizmas, 
kailis, kalėjimas, kardinolai, var 
dai: Juozapas, Jurgis, Justas, 
Justinas, karas, kapai, kalvis, 
kamalduliai ir kapucinai, kaniba 
lizmas. Iš technikos srities pa
žymėtini kaimai ir jų tvarky
mas, kaistas, kalstakalė, kalk
akmeniai, kanalizacija. Daug 
straipsnių iš chemijos ir farma
cijos. Netinka mūsų enciklope
dijai tokie straipsniai, kaip kap- 
rolaktamas. su 33 ištisų organi
nės chemijos formulių eilutėmis: 
straipsnis labai vertingas žino
vams. tačiau ką sako mūsų skai-

nius Mariupolio ir Krivolučių ka[ 
puošė, kultūras šiaurės Kauka-I 
ze vario laikotarpyje, vėlybes- 
nio laikotarpio kaimiečių kultū
rą vakarų Ukrainoje, aprašo
mas neolitinis ir vėlybesnis lai
kotarpis rytinėje centro Euro
poje, ypač apie Dunojų, autorė 
apsistoja prie Baltijos grupių 
ir tautų keliavimo tose srityse, 
pagaliau pareina į medžiotojų 
ir žuklautojų kultūras šiaurės 
rytų Europoje, paliesdama Bal
tijos kraštus, Suomiją, Kareli
ją, šiaurės Rusiją, Karnos sri
tį ir kt.

Veikalas turi net 177 iliustra
cijas, braižinius, o taipgi ir tų 
sričių žemėlapį. Autorė labai 
gausiai panaudoja įvairios litera 
tūros, ypač daug rusų leidinių, 
o taipgi vokiečių, amerikiečių, 
prancūzų, lenkų ir lietuvių. Skai 
tytojui daug padeda knyga pa-

NAUJI OHNUJ TPOKAt-NAUJAUSI HJfAUSTnno (BAHK/AJ 
tueų NISTU SUUTPINIAS-PIAUS IPSĄŽMHGAS JVTAPNAUHAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2023 W. 69 St CHICAGO 3G. Ilk. Tel WAIUmI< 5-9209

• Lietuvių Dailės instituto • Skulptorius A. Monėys su
Colorado universitete (Boulder. žmona lankėsi Belgijoje sutvar- 
Colo.) suruoštoje grafikos pa- kyti su kūryba turinčius ryšio 
rodoje lietuvių grafiką savo mo reikalus.
numentaliais daržais reprezen-
tuo ja dailininkai: Paulius Au
gius, Alfonsas Dargis, Vytautas 
Kasiulis, Viktoras Petravičius, 
Telesforas Valius, Romas Vie
sulas.

• Trisdešimt kultūrininkų jau
atsiuntė savo straipsnius į spau 
dai ruošiamą knygą “Mano pa
saulėžiūra”; daugelis kitų laiš,- 
kais pranešė, kad jau ruošia sa
vo straipsnius ir atsiųs anks
čiau galutinio termino — birže
lio 1 d.

• Antanas Giedraitis-Gied- 
rius, neseniai atvykęs iš Vokie
tijos, yra spaudai atidavęs savo 
parašytas pasakėčias. Be to, A. 
Giedraitis yra paruošęs naują 
pasakų rinkinį ir parašęs vai
kams apysaką iš gyvulių gyve
nimo. Jieškomas leidėjas.

• Menininkės Pacevičienė ir 
Pacevičiūtė rengiasi iš Romos• Dail. A. Pagalytė, Romoje 

studijuojanti meną buvo atvy- Į persikelti į Paryžių, 
kusi į Paryžių susipažinti su
šio miesto meno turtais.

• Tapytojas V. Kasiulis vis

Elektrinis kišeninis 
laikrodis

Numatoma, kad jau už poros 
metų parduotuvėse atsiras elek

• Adomo Galdiko apžvalginė trini kišenini iaikrodžių, ku. 
paroda atidaroma šio mėnesio 
tabaigoje New Yorke. Bus iš
statyta apie 30 kūrinių.

M O V I N G
BENIULIS atlieka įvairius

dar jaučia susikomplikavusio bei pervežimus
gripo apsunkinančias pasekmes

SKIP’S
f

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — MfALBROOK 5-8202

S E L F 
SERVICE

iš tolimų ir artimų atstumų. 
Tel. BIshop 7-7075

Tel. ofiso HE 4-06110? rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 VV. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 ir 6-9. 

šcštudieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p. 
išskyrus ketvirtai!, ir sekinai!.

rie bus varomi maža baterija. 
Tokie rankiniai laikrodžiai jau 
pagaminti Hamilton Watch ben 

“ drovės Lancastery, Pa. Tuo tar-
Chemikaldi saugos nuo pu jų mechanizmas dar laiko- 

dėmių mas paslaptyje ir bandomas bei
Minnesota Mining and Manu- ! tobulinamas. Tačiau jau žinoma, 

facturing bendrovė Minneapoly, kad maža asperino tabletės di- 
Minn., išrado chemikalą, pava- dūmo baterija juose pakeičia 
dintą scotchgard, kuris drabu- apie 50 net iki 120 mažų dalių, 
žius apsaugo nuo dėmių, kurias Toliau, numatoma, kad netoli- 
padaro betkokie skysčiai. Jeigumoj ateity, sakysim apie 1975
kartais ir užtykštų tame che
mikale mirkyti drabužiai, tai bū 
tų labai lengva nuo jų pašali
nes medžiagas nuvalyti.

metUH, atsiras ir atominė ener
gija varomi laikrodžiai.

TeL RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM

'^nYTOJAS IR CHIRURGĄ e 
• ir-”,-VIS GYDYTOJAS)

8925 West 59th Street 
" ‘ * o >let. 6:80—«:»•

iVoAl,. a pagal nutarė

Tel. ofiso Ir buto OUymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-3 vai. Ir 8-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

i

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:10 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Nmjm adresas: 4255 W. C3rd St 

Ofiso Ui. REUance 5-4410 
Rezld. telef. GRovehUl. 0-0017 

Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 
Penktad. tik po pietų.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso teL CLdffaide 4-2890 
RezidencUos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47th ir Hermitage)

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

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North U'acker Drive 
(Civlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 West 10th Str.. Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

MARCH-KOVO 21, 22, 23 d. d.

B18QU1T THKEE STAK COGNAC Fifth $4.79

MONNET THREE STAK COGNAC L*™ $4e98

HENNESSY THREE STAK COGNAC Fifth $5e09

GRA1N ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

K1JAFA VVINE Fifth

IMPORTED GEBMAN KHINE WINE Ftfth $-1.59

COFFEE LIQUEUR Fifth $3.79

CHARTREUSE (GREEN) Fifth $6.69

CREME DE VANILLE LIULEIK Fifth $3.39

NARIAI LIE1UVIĮ rAIJP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, UI.

CHANE SAVINGS G LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS G LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, m., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS G LOAN ASSN.
180D S. Halsted St., Chicago 8, UI.

."itiimiitniiiiiiTiiifiiiittiiiiimimiiiiiitiniiTimiiiiiiinTiiiimiiiiiiiiiiiiiti'”"'

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVK., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
šrtttllMlMIMMMHIIMlIHHM

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Wertem Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. L 7-8 vai. 
vak. Šeštadieniais 10 , vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: P R 8-8229 
Res telef. WAlbrook 5-5078

"d. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvtr., penu t. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. tr 
šeštad.

Bes, tel. GRovehUl 0-5603

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette S-0O48 
Rez.: WAIbrook 6-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpubUc 7-4900 

Rezidencinį GRovehUl 0-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHERURGAB 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0030.

Rezidencijos tel. BKverly 8-8944

Tel. ofiso VI 7-0000, rea. BE 7-0887

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4655 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

▼AL.: 2—4 ir 8—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. VArds 7—1100 
Reatdeoctjaa — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

786 West 85th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvė) 

VAL. 1—4 ir 6:20—8:80 p. p. kas-
len Išskyrus trečiadienius. Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL WAlbrook 6-1670
Rea HRltop 6-1600

Dr. Alexander L Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—8 v. vak
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel ofiso PR "888. rea. RE. 7-919#
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 West 6Srd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p p. ir 7:8" 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt uždaryta

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South YYestern Avenue 
(MEDICAL BUILDING)

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. WAlbrook 5-3705

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. ’8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Ti‘1. ofiso PRospect 0-2240
PRospeot 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad. ir suk uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Bato 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vak: kasdien tnuo 6 v. v.' jki 9 v. vf.^ 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

tšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-0700
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Gib. 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6255 South VVestera Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7— -9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais tr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125-- .
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

■'•••fonas ORovehlli š-lh9i
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTC 
PRITAIKO AKINIU* 

Valandos: •—12 ir 7—9 » v pagal 
susitarimą išskyrus trečiadienius

1432 W. " - - -

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 ikt 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2526

DR. AL RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik su.ltarua

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPMHNftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubUc 7-2990 

VAL: Pirm., antr., Kevt.. penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—-4:00. Trečiad. ir
kilu laiku susitarus telefonu.

Vai 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

Prifimimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. J-0440, rez. HE.4-315O

DR. F. C. WINSKUMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 va.- 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 0-0059 

Rezld. 6600 8. ArtCMlan Avė. 
VAI. 11 v. v. Iki S p. p.; 6—9 v. v.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rčmus 
4455 S. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už- 
daryta), šeštad, 10 i-yto Iki 8 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortb<i|MvtaM - PmiJ-j.lstSM

A paratal-Protezal. Med. ban
dažai. Kpec. (tagallis kojom

(Areh Hupports) tr 1.1.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPKDIJOH TECHNIKOS LAB.
2850 W. 6Srd SL, Chicago 29, IU 

Tel PHoapect 0 6081

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai p p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimą., kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenki! teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Kpeeiali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873 

Vai 10:3# Ikt 7 v. v»k. šeAtad. 10:80 
iki 6 vai. be km# d ir treč. uždata.
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KULTŪROS TEMOMIS
L DAMBRICNAS, Brentwood, Md.

turime nė pakankamai rimtos 
literatūrinės kritikos, be kurios { 
neįmanomas literatūrinės kultū- 
tūros ugdymas. Turime tenkin-1 
tis tik laikraštinėmis recenzijo-

Tu r i n y s: 1. Lietuvybės bet gyva kultūra, t. y. tokia, ku mis. Iš laikraštinių recenzijų ne 
ir lietuviškos kultūros santy* ri reiškiasi negęstančia kūry- sužinosi pvz., kuris mūsų dai* 
kis: ar maža tautinė grupė ba . Tai reiškia, kad tautybei, lįninkas geras, kuris vidutinis 
gali sukurti savo “viso pločio išlaikyti neužtenka a) likti lie- žemiau vidutinio, nes ir antra 
ir viso gylio” kultūrą emigra- tuviškos kultūros liaudiniame ly eiliai gauna nemažiau, o kartais 
ei joj? 2. Kas trukdo mūsų gyje, b) neužtenka stengtis iš-
bendruomenei efektyviau pa- saugoti tą kultūros lobyną, ku-

Miką Petrauską prisiminus

20 metų mirties sukaktis
NORA GUGIENC, Chicago, III.

remti kultūrines pastangas?
3. Kuria sąlyga jaunesnioji 
karta nenutrauks ryšių su vy
resniąja ?

Nėra r eikalo įrodinėti, kad grį 
žimui tėvynėn užtrukus, mūsų 
tautinės kultūros problemos ta
po mums pirmaeilės svarbos rei-

net daugiau reklamos, negu ge
rieji. Visa tai rodo geroką mū

k-ilas. Gerai, kad apie jau pra- tokia kultūra tėra pajėgi išlai- 
dėjome kalbėti, krutėti, kad šį kyti savąją tautybę. J. G. savo

ris iki šiol sukurtas. Reikia, a- Sų kultūrinio lygio kritimą, su- 
not J. G. “sukurti viso pločio 
ir viso gylio kultūrinį gyveni
mą..., nes išlaikyti laisvę prieš 
svetimą kultūrą galime tik tu
rėdami augštą savąją kultūrą’’.
Vadinas, neužtenka “užkonser
vuotos” kultūros. Tik kūriama 
kultūra yra gyva kultūra ir tik

liaudėjimą, palyginus su tuo, 
ką turėjome neprikl. Lietuvoj. 
Žinoma, tai, kas yra, dar nereiš
kia, kad negali būti geriau kad 
ir dabartinėmis sąlygomis. Vis-

Šių metų kovo 23 d. sukanka 
lygiai 20 metų, kai mūsų myli
mas kompozitorius Mikas Pet
rauskas mirė Lietuvoje. Mirė 
jis Lietuvoje, bet toli nuo savų
jų. Miko Petrausko "savieji” bu

reikalą suprantame ir padeda
me suprasti tiems, kuriems dar 
to supratimo trūksta. Belieka 
tuo keliu varytis toliau, tiek 
sprendžiant teorines problemas, 
t iek vykdant konkrečius uždavi
nius. Lietuviškos kultūros dar
bas Amerikoje ir kitur dirba
mas. aišku, ne nuo Bendruome
nės įsikūrimo dienos, tačiau Ben 
druomenė yra naujas akstinas, 
nauja organizuota pagalba, nau
ja vairuotoja ir dėl to didžios 
svarbos veiksnys. Gerai, kad 
tik ką susiorganizavusi ALB 
kartu su KLB tuojau sukvietė 
pirmąjį kultūros kongresą. Tai 
yra teisingas Bendruomenės va 
dovybės kelias — leisti svarsty
ti ir spręsti klausimus visai ben 
druomenei.

Pirmas kultūros kongresas 
pr aėjo lietuvybės išlaikymo ženk 
le. Išskyrus keletą istorinio po
būdžio apžvalgų, daugumos pre
legentų kalbos sukosi apie kul
tūrą kaip tautybės išlaikymo 
priemonę. Atrodo, kad šis klau
sim1 s vertas ir reikalingas toli
mesnių svarstymų, kad jis nelik 
tų tik valdybos posėdžių tema. 
Šių eilučių tikslas kaip tik yra 
kongrese pradėtus svarstymus 
pratęsti, kai ką paryškinant ar 
papildant.

1. Lietuvybės ir lietuviškos 
kultūros santykis

Kultūros kongrese Chicagoje 
tam klausimui buvo skirta pa
grindinė dr. Juozo Girniaus pas
kaita, kurios mintys plaukia ši
tokiu nuoseklumu: 1) Tauta nė
ra tik kraujo, bet visų pirma 
dvasinė bendruomenė, ir dėlto 
yra ne tiek prigimties, kiek kul
tūros dalykas. 2) Dėlto iš tau
tos neišsijungiama tol, kol ne
išsijungiama iš jos kultūros. 
“Kultūra yra tautos siela. Gims-j 
ta žmogus tėvų tautoje, bet į 
kurią jis įsijungs, priklauso nuo 
to, kurios tautos kultūrą jis įsi
savina”. 3) Jaunajai kartai pa
reigos laikytis savo tautybės 
“įkalti” negalima. Sava tauty
bė išlaikoma ne iš pareigos, bet 
iš meilės, kuri yra didesnė jė
ga, gaivinanti ir visas pareigas. 
Negulima įkalti nė tautybės mei 
lė. Ji “savaime įsižiebs ir tiek 
giliai įsižiebs, kaip ir kiek pa
kankamai bus į ją įaugta, joje 
išaugta”. 4) Jugdyti j lietuvybę 
“nėra kito kelio, kaip juos įug- 
dyti į lietuviškąją kultūrą... tik 
sava kultūra padarys mūsų vai
kams savą ir tautą”. Dr. Girnius 
toliau ypatingai užakcentavo, 
kad ne betkokia kultūra yra 
pajėgi išlaikyti tautinę gyvybę,

mintis baigia tokiu sakiniu:

vo pastatytos ir dažnai tebesta- darbą ir veiklą giliai įvertino, 
tomos Amerikoje. "Eglę, žalčių Tiesa, velionis Chicagoje sušilau 

kė netikėtų kliūčių, bet jo ener
gija ir pasišventimas visas kliū 
tis nugalėjo.

Miko Petrausko dvasia vi
suomet viešpatavo Birutės cho
ro veikloje.

Pabuvęs kurį laiką Chicago
je, Mikas Petrauskas išvažiavo 
į Europą, bet 1912 metais grį-

1 karalienę” Gabijos draugija pas. 
tatė Bostone ir Birutės choras 
Chicagoje.

Šalia. operečių ir operos, iš
leisti keli specialūs jo dainų lei-tenkinimą. Jis prie pat jų na

mų durų, ant slenksčio, padėjo] diniai, o atskirų jo kūrinių iš-
tą, ko jie čia negalėjo rasti — 
truputį tėviškės - tolimą bikū- 
žę, viensėdį kaimą, kur seneliai 
susėdę kaikada prisimindavo

leista daugybė. Pirmutinė jo 
dainų knyga chorams buvo iš
leista 1910 m. Tilžėje, pavadin
ta “Laisvos dvasios giesmės ir žo į JAV ir apsigyveno New

vo Amerikos lietuviai — nuo savo į pasaulį laimės jieškoti dainos”. Vėliau išėjo kitų dainų Yorke, kur atidarė lietuvišką
Bostono (Naujoje Anglijoje) 
iki Chicagos (Vidurva kariuose). 
Čia gyvendamas, lietuvis dau
giau ilgėjosi savo krašto ir sa
vųjų, negu bet kur kitur pašau-

dėlto sunku tikėtis viso pločio lyje cia velionis Amert.
ir viso gylio kultūros, neturint kog ,ietuvių gyveni juto
kad ir savo tautinių augštųjų,
mokyklų. Tuo tarpu mes tepa
jėgiame turėti kurselius, kuriuos 
vadiname gražiais vardais — in-

“Tautinei gyvybei svetur išlaiky stitutais ir pan., kad save nura- 
ti nepakanka pusinių priemonių, j mintume, jog visgi kai ką turi

me. Bet ir tais institutais kiek 
gi žmonių domisi ir kas jais do
misi?

Todėl geriausiu atveju gyven 
darni svetur galime susilaukti 
paskirų augštos meninės ar mok 
slinės vertės darbų, bet visdėlto 
vargu bus galima sakyti, kąd 
jie yra augštos mūsų kultūros 
gyvenimo išraiška. Visdėlto ir 
tokiomis sąlygomis, kokias šičia 
turime, galime padaryti dau
giau ir mažiau, nes skirtumas 
tarp to, kas paprastai padaro
ma, ir to. kas galima padaryti, 
yra labai didelis. Mes turime 
dvasinių ir medžiaginių resursų 
tiek, kad per sekantį dešimtme
tį galėtume padaryti jei ne tri
gubai, tai bent dvigubai dau
giau. Todėl bendriausius mūsų 
kultūrinius uždavinius emigra
cijoj galima būtų formuluoti ši
taip: mes turime maksimališkai 
išnaudoti savo kūrybines pajė
gas, kad a) į lietuvių tautos kul
tūros lobyną įneštume kuo di
džiausią dalį ir b) kad tuo būdu 
savo tautinę gyvybę išlaikytume 
kuo ilgiausiai.

Ryšium su tuo iškyla du kon- 
Tos atsineštinės kultūros nau- kretūs uždaviniai: kaip paža-

Arba ištesėsime visa, ko reikia, 
arba niekais eis ir tai, ką būsi
me atlikę”.

Šias aplamai teisingas mintis 
reikėtų gal patikslinti ta pras
me, kad mažos palyginti tauti
nės grupės gyvybę svetur išlai
kyti galima tik tam tikromis są
lygomis, kokias pvz. turėjo se
nieji Kvebeko imigrantai pran
cūzai, apsigyvenę kompaktiška 
mase vienoje vietoje. Tokiomis 
sąlygomis kaip mūsų (gyvenant 
keliuose kontinentuose ir išsi
blaškius po įvairius tų kontinen
tų kraštus bei tų kraštų mies
tus) tautinę gyvybę išlaikyti te
galima ilgesniam ar trumpes
niam laikui. Tik didelėmis pas
tangomis didžiai tautiškai susi
pratusi ir gerai organizuota tau 
tinė bendruomenė gali išlikti gy 
va ilgesnį laiką, negu “norma
liai” ji išlieka. Šiaipjau amžinai 
neišlieka nė tos tautinės gru
pės, kurios yra net augštesnės 
kultūros nei amerikiečiai ir ku
rios neturi jokių kliūčių palaiky 
ti santykiams su savo tėvynė
mis, kaip pvz. vokiečiai, skan
dinavai ir kt.

jame kontinente nebebuvo ga
jos, nes joms čia, kaip tam per
sodintam medžiui, matyt netiko 
klimatas. Čia jos kurį laiką ve
getavo, bet neklestėjo. Vargu 
tad ir mūsų tautinė grupė suda
rys išimtį. Kultūra, kuri reiš
kiasi negęstančia kūryba, be a- 
bejo, yra svarbiausias tautinės 
gyvybės šaltinis, bet visa bėda 
ir yra ta, kad svetur labai sun-

dinti mūsų bendruomenės gyvą 
patriotinę sąmonę, kad ji efek
tyviai paremtų kultūrines pas
tangas ir, antra, kaip organizuo 
ti bei tvarkyti mūsų bendruo
meninį gyvenimą, kad jis būtų 
kuo vaisingiausias lietuvybei iš
laikyti kuo ilgiausiam laikui. 
Šios dvi problemos bus mums 
aktualios visą laiką. Pirmoji lie
čia daugiau suaugusią, tiksliau

ku sukurti “viso pločio ir viso į kalbant, savarankiškai gyvenan 
gylio” tautinę kultūrą, kuri reik , čią kartą, antroji — jaunimą, 
štųsi “negęstančia kūryba”. E-
migracijoj tam nėra sąlygų. Čia 
neturim grynai lietuviškų mo
kyklų, neturime lituanistiką stu 
dijuojančio prieauglio, neturim 
normalių, kaip savam krašte, 
darbo sąlygų, tai negali būti nė 
normalaus kultūrinio augimo.

Tai rodo, kad ir šis pastarasis 
mūsų emigrantinio gyvenimo de 
šimtmetis. Nors už tėvynės ri
bų, anot rašytojų draugijos pir
mininko, turim 70% Lietuvos 
rašytojų, bet nepajėgiam išlai
kyti periodinio literatūros laik
raščio (Turime vertingą žurna
lą “Aidus”, bet jis nėra vien li
teratūros žurnalas. Red.).

Mūsų mokslininkai priversti 
savo straipsnius spaudinti sve- Į 
timuose žurnaluose. Neturėdami 
literatūros žurnalo (Literatūros 
Lankai per retai tesirodo), ne

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti boa agatas aiaimi. baldos, aatomobtltoa 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agnato, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums poliau per arias kirmnaalh Nelaimei Kilkus neturėsite jokių nenaloBamą?^
GENERALINIAI AGENTAI kompaat)Q:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
\ M EKIU A N BONDING COMPANT 
AMERICAN 1NDEMNITT COMPANT

DPB1!QUE KIRE a MARINE INSURANCE COMPANT 
EIREMAN’H FUND INSURANCE COMPANT 
EIREMAN’S INDEMN1TT COMPANT

INDUHTRIAL INSURANCE COMPANT 
M ASSACHUSETT8 PIRE A MARINE INSURANCE CO

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL AHSURANCE COMPANT
RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVER8AL INSURANCE COMPANT

WE8TERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WE8TERN CA8UALTT A SU R ET Y COMPANT

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board at Undenrritera

O’MAILEV and McKAY. Ine.
Room 800222 W. Adams St.

TelefoMi chermri um

Mikas Petrauskas

reiksią savo dainomis gaivinti 
ir palaikyti lietuvių ateivių tar
pe tėvynės ir tėvų meilės ugne
lę.

Daina pralinksmins ilgesiu 
pasiuvusią, širdį

Mikas Petrauskas, būdamas 
didelis Lietuvos patriotas, kilęs 
iš tokios pat aplinkos, kaip ir 
daugumas Amerikoje gyvenan
čių lietuvių, gerai suprato, kad 
palaikyti čia lietuvybę neužten
ka lietuviškos spaudos; jis žino
jo, kad lietuviška daina ne tik 
maloniai primins lietuviui tėviš
kę, bet kartu pralinksmins jo 
ilgesiu pasruvusią širdį.

Lietuvišką dainą lietuvis visuo 
met supras, nežiūrint, kur jis 
bebūtų. Ir vergovėje gyvenda
mas, radęs laisvą vaalndėlę, lau
kuose ar miške, užniūniuos ar 
užtrauks liaudies dainelę, kuri 
palengvina jam naštą, pagreitina 
darbą, paguodžia nuliūdusią šir
dį .

Taip, Mikas Petrauskas, kurio 
palikus į kapus Lietuvoje pa
lydėjo vos keletas žmonių ir už
kasė juos užmirštame kapų kam 
petyje, gal be ašaros, be atsidū
sėjimo, be pagarbos, mūsų aky
se buvo ir tebebus geriausias 
ir mylimiausias Lietuvos kom- 
pozitorius-dainius, kurio kūri
niai amžinai skambės lietuviš
koje pastogėje, nežiūrint, kur 
ji bebūtų. Kiekviename kampely 
je, ne tik Amerikoje, bet visur, 
kur tik susitelkia lietuvių būre-

išėjusiuB vaikus. Velionis tai ge 
rai suprato, nes jis pats jautė 
tą pasiilgimą ir prisirišimą prie 
savo gimtojo krašto — Lietu
vos.

Prisimenu...
Tarytum vakar, prisimenu 

Miko Petrausko atvykimą į Wa- 
terbury, Conn. Prisimenu šven
tadienišką nuotaiką, kuri užvieš
patavo tą dieną susirinkusius 
į koncertą. Kaikurie iš mūsų jau 
buvome girdėję pasaulinius mu
zikus ir dainininkus, tačiau jie 
nesugebėjo paliesti tos lietuviš
kų jausmų stygos, kurią taip 
stipriai palietė Miko Petrausko 
dainos gaida ir jo balsas. Tary
tum vakar girdėjau jį dainuo
jant, be arijų, “Apynėlis bijo 
vėjo...”, “šių nakcely”, “Bernu
žėli nesvoliok” ir kitas dainas. 
Jausmo, kuris tada mus užvieš
patavo, neįmanoma žodžiais at
vaizduoti. Ir aš, ir kiti klausy
tojai tą vakarą klausėme dainų 
tarytum užburti, nešami ant jo

Iš tikrųjų abu šie dalykai yra
glaudžiai susiję, nes vyresnioji ... , , ,, , , , • lis, jo dainos skambėskarta, remdama visas kultun- ’ J
nes pastangas, tuo pačiu sudaro 
sąlygas ir jaunimui neatitrūkti 
nuo savos bendruomenės. Ta
čiau patogumo sumetimais apie 
abi šias problemas tenka kalbė
ti atskirai. Jas vadinu problemo 
mis, taigi neišspręstais, bet svar 
stytinais ir spręstinais klausi
mais. O svarstyti ir spręsti rei
kia, nes tik tokiu keliu galima 
prieiti tinkamą atsakymą. Pa
vojingiausias dalykas būtų ne
matyti problemų ir gyventi, Lie
tuvoj dabar madingu pasaky
mu, nusiraminimo nuotaikomis. 

(Bus daugiau)

STATYBAI 

IR NAMU 
PATAISYMUIi 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS IJTWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

VIKTORO KO 2 I C O S 
Lietuvišku, gazolino atotis ir auto 

taiaymaH
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
C ALL-M E-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PU 8-9683

sąsiuviniai, išleisti Lietuvoje ir muzikos konservatoriją su sky- 
Amerikoje. riais Waterbury, Conn., ir Eli-

Visi Miko Petrausko kūriniai zabeth, N. J.
daugiau taikomi išeivijai, nes
pats, būdamas išeivis, jautė ir 
pergyveno tuos pačius tėvynės 
ir tėviškės pasiūgimo jausmus. 
Dėlto jo kūriniai ir turėjo bega
linės įtakos į išeiviją; dėlto jie 
buvo mėgiami ir giliai įvertina
mi Amerikoje ir kitur išeivių 
lietuvių tarpe.

“Tu sužadinai mūsų sielą”
Kaip veikia į Amerikos lietu

vius Miko Petrausko muzika 
ir asmenybė, parodo įvykis 
Brooklyne, N. Y.: viename jo 
koncertų “Mildos” choras įtei
kė jam gražią gėlių puokštę su 
parašu; “Tu sužadinai mūsų šie 
lą, todėl gyvuok ir dirbk!”

Iš Naujosios Anglijos Mikas 
Petrauskas atvyko į Chicagą, 
kur neatidėliojant pradėjo dirb
ti. Čia jis rado didesnį lietuvių 
skaičių ir todėl platesnę darbui 
dirvą. Arčiau pažinę Petrauską 
ir įvertinę jo darbą, čikagiečiai 
susiorganizavo į Birutės chorą, 
kuriame buvo per 100 daininin
kų. Birutei veikti Chicagoje ne
buvo sunku, nes visi ir visur jo

Mikas Petrauskas scenoje

maloniai skambančių garsų ka
žin kur į nežinomą kraštą, kur 
“apynėlis bijo vėjo...”

Tą dieną prasidėjo mūsų wa- 
terburiečių gilesnė pažintis su 
didžiu lietuvių kompozitoriumi, 
kuri tęsėsi be pertraukos iki jo 
mirties.

Parašė 19 operečių
Apie Miko Petrausko gyveni

mą ir darbus Amerikoje galima 
būtų prirašyti ne vieną, bet ke
letą knygų.

Per savo gyvenimą jis parašė 
iš viso 19 operečių ir 1 operą. 
Pirmąjį savo kūrinį — “Lietu
vos paminėjimas” — jis parašė 
dar 1888 metais Labanore. Po 
to sekė “Paėmimas Jeruzolimo", 
“Kaminkrėtis ir malūnininkas”, 
.“Adomas ir Jieva”, “Užburtas 
kunigaikštis”, “Birutė”, opera 
“Eglė, žalčių karalienė” ir dauge

Mikas Petrauskas į Ameriką 
atsivežė turtą, kurio įkainavi
mas neįmanomas, jo moralinė 
vertybė begaliniai didelė. Atvy
kęs į šį kraštą, kur tūkstančiai 
lietuvių jieškojo laimės, jis ati
darė duris jiems į dvasinį pasi- i lis kitų. Kaikurios operetės bu

£ Padekime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Nemokėkite brangiai už senus daiktus, bet užsakykite lietuviškoje 

ištaigoje maistą, vaistus. įvairiausią rūšhj ir didžiausio pasirinkimo me
džiagas, pilną apsirengimą, laikrodžius, dviračius, muzikos instrumen
tui siuvamasl mažinąs Iš Anglijos ir Švedijos pigiausiomis iki šiol NIE
KUR NEGIRDBTOMIS kainomis su pilnu apmokėjimu. (Į Aziją $1.40 
daugiau už maistą ir $1.80 už kitas prekes). GarantuojAme 100%.

<20.20

< 13. A4

<28.00

Nr. 7 .....................
10 sv. cukraus
10 sv. taukų 

Nr. 8 .....................
20 sv. cukraus 

Nr. 9 .....................
20 sv. K. taukų

Nr. 80 .......................... <14.68
20 sv. I rūš. k. miltų 

No. 36 .......................... <31.95
2 sv. kumpio
2 sv. salami dešros
2 sv. bec. lašinių
2 sv. 3 ozs. k. taukų
2 sv. sviesto
1 sv. pupelių kavos
1 sv. cukraus
1 sv. pieno miltelių
1 sv. šokolado
14 ozs. kakavos
15 ozs. razinkij
200 Ch-field cigarečių

No. 40 .......................... <26.00
15 sv. boconlnių lašinių 
5 sv. salami dešros

No. 52 — Namams <65.70 
Vllnonk antklodė 6 sv. 
Paklodėm medž. 90 p. 6 y.

2 flan. paklodės 4 sv. 
ltaud. Ipllam 63 pi. 4 H y. 
Mezgimui vilnų 11/, svaro

No. 53 — vyrams ................................... <98.00
WorBtea viln. medž. eilutei 3*4 y.
Eglėto audimo veliūras apsiaustui 3 y. 
Pamušalai su pried. eilutei ir apsiaustui 
Megztinis su sag. ar be sagų už velkamas 
Odiniai išeiginiai batai
Poplln marškiniams mėl., gelsv., baltas

No. 53a vietoj apsiausto su priedais <98.00 
2 poros kelnių ir marškinių
1 pora ilgų pusvilnonių kelnių Ir maršk.
2 poros vilnonių Ir 2 p. kojinių cotton 
1 pora odinių pirštinių Ir 1 diržas
1 viln. šalikas, 6 nosinės, - kaklaraištis

No. 54 — Darbininkui.......................... <62.70
Impreg, odiniai dvigubais padais laitai 
Storas II rūš. milas eilutei 3 *4 y.
Kiltas rayon marškiniams 3 y.
VVoven rayon marškiniams ar pamuš 3 y. 
I’usvilnonės Ilgos kelnės ir marškiniai 
Mezgimui vilnų 4 svarai

No. 54a. Vietoj milo ir 2 sv. vilnų <68.70 
Dryžiuot. tweod eilutei su visais pried.

No. 55 — Moterims............................... <7 4.30
Vilnonė kruopėta medž. apsiaustui 3 y. 
Pamušalas su priedais Ir elastic garsėtas 
Afgalainė vilnonė medžiaga suknelei 3 y. 
Gėlėtas rayon suknelei 4 yardai 
Odiniai sportiniai ar išeiginiai batai 
Vilnonis megztinis ir viln. pirštinės
2 rayon apatiniai ir 2 kelnaitės
2 poros kojinių Ir šilkinė skarelė

Pastaba: Prie siuntinio No. 55 galima pridėti vieną iš šių daiktų: 
Odinius kailio pamušalu batus <14.40, vyriškus Išeiginius batus $1 1,40. 
3 sv. vilnų <16.48, artai apsiausto vietoj duoti velurą, pridedant <8.40. 
Prie No. 53—65 galima pridėti vieną iš šių: Vyrišką ar moterišką laik
roduką, 17 akmenų, ’‘I>ixon" — <30.00, “Holtngen” skustuvą <4.70, Dei
mantinį stiklo rėžtuką <7.20. Medžiagų spalvos ir raštai nusakomi už
sakytojo, dydis nurodomas. Norint augštesntų kokybių medžiagų eilu
tėms kelti po 60 centų yardul iki <2.00.

Dirbame kasdien išskyrus sekmadienius nuo 9—6 vai. vak.

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CB 7-2126 
3741 W. 26th Street, Chicago 23, Illinois, U.S.A.

Plati veikla
Jo veikla Amerikoje apėmė 

platų teritorialinj plotą, todėl 
nereikia stebėtis, kad 1913 n. 
jis nuvažiavo j Shenandoah, Pa., 
kur gyveno nemažai lietuvių, ir 
ten jau pradėjo mokyti chorą. 
Jis ruošė ten pastatytt “Biru
tę” ir “Kaminkrėtį”. Nežiūrint 
visokių trukdymų, abu veikalai 
Shenandoah mieste turėjo didelį 
pasisekimą. Po kurio laiko jis 
grįžo į Brooklyną, Waterbury 
ir Bostoną.

Aplamai Miko Petrausko gy
venimas ir veikla Amerikoje ne
pririšo jo vienoje vietoje; beveik 
visą laiką jis važinėjo, kaip lie
tuviškos muzikos misionierius. 
Turbūt sunku rasti Amerikoje 
lietuvišką kampelį, kuriame ‘o 
nebūta. Muzika ir daina jis trau 
kė į save lietuvį išeivį, pasiilgusį 
savo gimtojo krašto.

Iš lietuvio niekas negali atim
ti tėvynės meilės, nežiūrint, kur 
jis bebūtų. Velionis Mikas Pet
rauskas mums parodė, kad sa
va tauta yra brangiausia.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
SIUNČIAME SIUNTINIUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS VISUR. 

KUR JIE BEBŪTŲ...
Išlaidos apmokamos iš anksto — Gavėjas nieko nemoka. 

Tekstilės medžiagų pavyzdžius galite apžiūrėti vietoje. 
Medžiaga paltui, vilnonė

150 cm. pločio 3 metrai; kaina su muitu $19.89 
Medžiaga viln. vyriškam kostiumui 

150 cm. pločio 3 metrai; kaina su muitu 18.54 
Medžiaga kostiumui “tweed”

150 cm. pločio 3 metrai; kaina su muitu 11.25
Trumpas pristatymo laikas 3—4 savaites. Kainos žemos — 

sąžiningas patarnavimas. Pigi oro pašto ir skubos tarnyba. 
Mūsų prekės skandinaviškos kilmės.
Gausus velykinių maisto siuntinių pasirinkimas žemomis kai
nomis. Priimame užsakymus odai ir t.t.

"ORBIS" ATSTOVYBES:
Chicago, RI.: 4414 S. Rockwell St. YA 7-2445 
Kenosha, Wisc.: 4311 Sheridan Rd. OL 4-2373 
Detroit, Mieli.: 401 W. Grand Blvd. TA 6-4366 
New York, N. Y.: 174 Orchard St. SP 7-5562 
Kanadoje: Hamilton, Ont., 65 Gore St. JA 9-5695 

Naudokitės “O R B I S” patarnavimu

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

VND l/JAN 
ASS’N 

LAfayette 8-1088 
Ptetkiewtcz, sekr. Ir advokatas

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47tb STREET 

B. R. Pletkiewlcz, prez.; E. R.
Mokame aukštus dividendas. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupy tojams patarnavimai nemokamai.

l’radėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki S1O.AOO.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai vakaro 
mtr Ir peak 9 iki 5; troč uždaryta, o aeįt nuo 9 iki vidurdienio

TELEVIZIJA • RADIJAS
III n PIIONOGRATAI • VOKIAK1 RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St., - CAIumet 5-7282
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AR VERTA BAIMINTIS 

STABMELDYBĖS? ,
JONAS AISTLS, Brooklyn. N. Y.

Dažnai man keista ir nesu- čia ką kreipęs ar gražinęs, bet 
pranlama, kodėl mūsų mokslu jam pačiam greičiausiai jau sti-
ninkai, kalbėdami apie senųjų 
aisčių tikėjimą, taip kratosi žo
džio ir sąvokos “stabmeldybė”. 
Visai neseniai (žr. “Draugas”, 
1956.XII.29) p. Marija Gimbu
tienė rašė tuo reikalu: “Vien 
jau žodžio "stabmeldybė” nerei
kėtų vartoti ryšium su lietuvių 
menu, folkloru ir senovės reli
gija. Argi galėtų lietuvis, ger
biąs objektyvią tiesą, savo pro
tėvių žemės, miškų, medžių, van 
denų. saulės ar ugnies kultus 
vadinti stabmeldybė? Nė vienas 
senovės tyrinėtojas nėra radęs 
iki šiol (ir, be abejo, neras) jo
kių stabų, kuriuos būtų garbinę 
senieji lietuviai”.

Moksle gražių žodžių ir kate
goriškų tvirtinimų neužtenka. 
Dažnai senovės dokumentai va
dina lietuvius stabmeldžiais. Jie 
yra arčiau anų laikų ir, matyt, 
jie turėjo pagrindą taip vadinti, 
nes anais laikais žmonės taip 
žodžiais į orą nesišvaistė, kaip 
nūnai mes gebame. Paskaičius 
augščiau pacituotus žodžius, 
gaunamas jspūdis, kad autorė 
yra iš anksto kategoriškai nu
sistačiusi prieš stabmeldybę mū 
sų senovėje.

Dokumentai apie senovės 
lietuvių religiją

Nelaimė yra ta, kad dokumen 
tai apie senovės lietuvių religi
ją nesiekia, regis, anksčiau, kaip 
penkioliktojo amžiaus vidurys, 
taigi, po daugiau negu penkias
dešimt metų Lietuvai apsikrikš 
tijus. Tiek laiko bemaž užtenka 
visiškam kulto žymių išnaikini
mui. Kad tie dalykai krikšto me 
tu naikinami, manau, visiems 
yra aišku. Vadinasi, tų doku
mentų metu, jei ir buvo dar li
kusių stabų ar kulto reikmenės 
dalykų, jie turėjo būti nuo ti
kinčiųjų, o juoba nuo svetimų
jų slepiami. Tas pats ir su prū
sais. Išsamesnis jų religijos do
kumentas yra iš tų laikų, kai 
Prūsija buvo seniai visiškai nu
kariauta, apkrikštyta ir apnai
kinta. Vadinasi, tame tarpe — 
tarp Lyvų ir Prūsų ordinų kūri
mosi ir jogailinio Lietuvos krik 
što — buvo daug įvykių, kurie 
negalėjo nepaveikti aisčių tikė
jimo. Nuolatiniai karai, mindau- 
ginis krikštas, kurio našos gal 
nereikėtų siaurinti, nuolatiniai 
susidūrimai su Rytų ir Vakarų 
krikščionimis, — visa tai veikė 
lietuvių tikėjimą, o ypač griovė 
senovės lietuvių “bažnyčios” or
ganizaciją. Tai bene ir bus bu
vusios tos priežastys, kodėl, au
gant valstybės organizacijai, se
novės lietuvių tikėjimas tolydžio 
bus smaukęs.

t
Dėl tos priežasties apie atski

rą lietuvių tikėjimą vargu ar 
net būtų tikslu kalbėti. Atskiro 
lietuvių tikėjimo nėra buvę. Dus 
burgąs rašo, o ir bemaž visi jam 
pritaria, kad visos aisčių gimi
nės turėjusios vieną bendrą ti
kėjimą. Gal tik vienas kitas kraš 
tas turėjo skirtingus dievybių 
vardus ir gal pačios apeigos vie
noje kitoje vietoje kiek skyrėsi.

Dusburgo žinios

Mūsų mokslininkai, kalbėda
mi apie lietuvių senovės tikėji
mą, kalba gana miglotai. Ki
taip sakant, kalba tais pačiais 
žodžiais, kaip ir pirmieji doku
mentai, bet vienus tvirtinimus 
gal ne visai kritiškai priima, o 
kitus tuo pačiu būdu en bloc 
atmeta. Visi kartoja pavyzdžiui 
Petro Dusburgo žinias: “Kaip 
Dievą jie garbino visokeriopą 
Jo kūrinį, būtent: saulę, mėnu
lį ir žvaigždes, griaustinį, spar
nuočius ir net keturkojus, ne
išskyrus nė rupūžės. Jie turėjo 
šventuosius miškelius, laukus ir 
vandenis, ir juose niekas nedrį
so medžio kirsti, laukų dirbti ar 
žvejoti”. Šią dalį visi priima, bet 
to paties kronininko žinias apie 
aisčių religinį centrą, apie pas
tovius ir profesionalus dvasiš- 
kius-žinius atmeta.

Drusburgą daug kas yra ap
šaukęs lyg kokiu mistifikatoriu- 
mi. Nemanau, kad jis būtų ty-

go žinių apie prūsų tikėjimo da
lykus, nes savo kroniką rašė 
gerokai po prūsų žemės nuka
riavimo. Nereikia nė priminti, 
kad visi kulto dalykai ir reik- 
menė nukariautojų vokišku uo
lumu ir kruopštumu buvo n ii- 
kinami.

Dusburgo kronikoje yra pora 
vietų, iš kurių galima spręsti, 
kad senovės aisčių tikėjimas nė
ra buvęs taip idiliškai primity
vus ir paprastas, kaip tūli norė
tų tvirtinti. Štai paimkime pa
vyzdį apie Bartos nukariavimą: 
“Po to kilo kivirčas tarp brolių 
ir apsiaustųjų prūsų dėl kažko
kio šutintuvo (caldarium), kurį 
pastarieji norėjo iš vieno įsitvir 
tinimo perkelti į antrąjį ir ku
riame prūsai pagal savo pap- 
i**č»vg aukas virdavo. Tan žy- 
gin išsirengė broliai su 150 vy
rų ir kilo baisus mūšys. Galop 
broliai, Dievui padedant, jėga 
šutintuvą atėmė ir toliau žygiuo 
darni anuos tris įsitvirtinimus

I kažkokią kitą didelę vertę. Dęl 
i molio puodynės tokios apimties;
I žygis nebūtų buvęs organizuo
jamas; gi iš teksto atrodo, kad;
to žygio priežastis ir tikslas bus j 
buvęs “šutintuvas”.
Sutartis, patvirtinanti Dusburgo 

pastabas
I

Kam kronikų faktai nepati
kimi, tas gali kreiptis į tiksles
nius dokumentus., Vadinamoje 
(1249 m.) Kristburgo sutartyje 
yra keletas dalykų, kurie patvir 
tina ir praplečia vėliau rašytas 
Dusburgo pastabas. Tuo tarpu 
mums rūpi tik pati stabmeldy
bė, todėl pacituosime tik tą vie
tą, kur apie tai kalbama. Ta 
sutartimi pamedėnai prūsai at
sisako savo tikėjimo, dievų,'dva 
siškių ir įsakmiai vieno stabo: 
“(pasižada) Stabui, kurį vieną 
kartą metuose, suvalius javus 
turėjo paprotį padaryti ir kaip 
dievą garbinti, kuriam yra da
vę vardą Curche, nei kitiems die 
vams, kurie nesukūrė dangaus 
nei žemės, kuriais vardais jie 
bebūtų vadinami, nuo šiol neau
koti”. Iš teksto sunku nusta
tyti, iš ko pamedėnai prūsai da- į 
rė savo dievaitį Kurklį, greičiau 
šiai — iš tų pačių javų šiau
dų ir varpų. Bet gi stabmeldy-

Juozas Kaminskas Žilvyčiai

regis, netektų abejoti. Graikai sirgęs ir kvietęs Baigos kuni- 
garbino daiktus ir reiškinius, gą prie mirties patalo. Tasai 
kaip ir jiems skirtus stabus. kunigas “p. žvelgęs pamatė prie

Galop net ir pacituotoje p. Ma jo lovos kojūgalio iš medžio pa- 
rijos Gimbutienės ištraukoje di- darytą kryžiaus ženklą, kurį 
delio nuoseklumo nematyti. Ką patsai sūduvis liepęs padirbdin- 
iš tikrųjų reiškia ši skambių žo-i ti”. Iš to sektų, kad jis kreipė- 
džių mišrainė — “žodžio “stab- si į gebantį tai padaryti. Gal 
meldybė” nereikėtų vartoti t y- net tuo besiverčiančių amati- 
šium su lietuvių menu“? Man įlinkų bus buvę?
rodos, kad daug.sunkiau būtų! ~
mokslininkei įrodyti meno “ne- ls ^ra I,ra(‘*<*s- J* Yra
stabmeldiškumus” negu stabmel ne skoniams ir pasi-
diškumas, lygia dalimi daug tik | 17H'g,rnan,H- Stabmeldybėje ne-
sliau senovės tautodailę sieti su 
religija, negu tai paneigti.

Praeitis — studijoms, m 
skoniams

matau jokios tautas žeminan
čios priežasties. Priešingai, tai 
tik rodytų kultūros laipsnį. Jei 
prūsai mokėjo pasidaryti sudė-

visiskai sunaikino, taip kad iš , - - .... J£.. . , , . bes esme gludi ne medžiagoje,1300 vyrų, kurie buvo sk rti 6 6 Jo dievybės paveikslo daryme ir 
tę paveikslo garbinime. Kurkiotuos įsitvirtinimus ginti, vos re

tas mirties išvengė, o<iš broliui? ’ „ Vardas bene sietinas su lietuviųpuses vienas maršalka užmuštas T, , ,, , . . - . .1 1 Ęauku. Vokiečiai prūsų vietovę
,'Ęurkebrast vadina Teufelfurt,

. , , . . . , tąi yra, Velnio brasta. Gi manovo tasai kulto indas ir kuri jojo , ■ , .................,. . _ , . . v. . . krašte suakmenėjusią piršto pa-O n Izl Ir. « v 1 II III f. T 1 1 1 Z1 I

krito”.
Sunku pasakyti, koks tai bu

paskirtis yra buvusi, tačiau, jei 
dėl jojo kilo tasai kivirčas ir vidalo jūros gyvio liekaną va-
žygis, jis turėjo būti padarytas į dina dviem vardais — kauka- 
iš brangaus metalo, o gal turėjo! speniu ir velnio pirštu. Ta pras-

-rr-

ABSOLIUČIAI NIEKAS 
NEPARDUOS PIGIAU 

KAIP BUDNIKAS

Mes nemokame nuomos, nerengtam paradu, netu
rime brangiai apmokamu viršininku, bet mes turi

me žemiausias kainas, negu bet kur kitur
Chicagos mieste.

AUGŠTOS RŪŠIES BALDAI — BE BROKŲ.

Reg. Dabar
General Electric nešiojamas TV .......................... $119.00 $78.00
21 colio Televizijos console .............................. 195.00 98.00
Admiral TV Radio ir Phon. kombinacija—console 98.00
Automatinė Phon. ir Radio kombinacija..............  69.00 38.00
Elektrinis drabužių džiovintuvas ......................   38.00
Maytag skalbykla arba Maytag prosintuvas .... -------- 98.00
Air Conditioner (vėsintuvas) .........................................   38.00
3/i arklių jėgos GE vėsintuvas, 7l/2 AM.............. 298.00 162.00
Knapp-Monarch Elektrinis šildytuvas .............. 39.00 '16.00
General Electric lygintuvas (ironer) .............. ........... 9.95
Elektriniai blanketai, nupiginti .......................... ............ 9.95
Transiton Radijos, nupiginti .............................. ........... 29.50
17 a km. auks. rankiniai laikrodžiai, 14 kar. aukso 59.00 24.00
9 gab. Walnut Basic Witz valgomojo setas .... 395.00 195.00
9 gab. mahogany Bassett valgomojo setas..........  445.00 325.00
9 gab. Hooker valgomojo setas ........................... 550.00 298.00
9 gab. Stanley Co. valgomojo setas .................. 595.000 339.00
9 gab. Basic Witz valgomojo setas ................... 575.00 298.00
7 gab. Bassett valgomojo setas .........   295.00 175.00
7 gab. Chrome Dinette setas, formica viršus .... -------- 68.00
5 gab. Dinettes, formica viršus, nuo $39.50 ir aukščiau.

3 METŲ IŠMOKĖJIMAI.

JOS. F. BUORIK FURNITIIRE, INC.
3241 South Halsted Street

Atadara pirmadienio ir ketvirtedieno vak. iki 9:30; sekm. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

nu*310*

^ugštą

MIDLAND1 Savings and LodP<Wį 
Association -‘‘gįjįįĮni

ni«SUREB

me gričiausiai yra taip pat ry
šys tarp pamedėnų Kurkio ir 
skalvių Plonio, kurį mini Kris
tijonas Donelaitis savo “Me
tuose”-.

Žinot juk, kaip mūsų lietuvnin-į 
/kai prisirėkia,Į

Kai jie po Jokūbinių, jau rugius ) 
/nukapoję, 1

“Plonį nešam”, būriškai šokinė- j 
/darni suokia, j

Čia reikalinga maža pastaba. 
Paskutiniosios “Metų” laidos 
žodyne skaitome: “plonis — ru
giapjūtės, pabaigtuvių vaini
kas”. Manau, kad čia bus kar
tojama sena ar naujai išgalvo
ta klaida. Pabaigtuvių vainikas 
žinomas gal daugiau pačioje Lie
tuvoje. o skalviuose jis, atrodo, 
bus buvęs žmogystos pavidalu 
surištas javų pėdas. Pats Do
nelaitis toliau aiškina plonio pa 
vidalą, ir tai nieko bendra su vai 
nikų neturi:

Taip vaikpalaikiai Plaučiūno, 
/savo tetačiui

Garbę su šiaudų kūliu padary
dami, rėkė:

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. (>7(h PI., Chicago,

III. VVAlbrook 5-8063

ĮOHN T. ZURIS
LAVVYER AND COUNSELLOR 

ii so. i,a saij.i: street
Koom 1415

Pilone: ItAodolph 6-4425 
Home pitone: IjAfayette :t-t» 177

F€» 40 šAFTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA 13 

PELNINGIAUSIA
TAUEVMC

IfMOlOvi

4038 Archer Avenue ui
AUGUST SALDUKAS Vr«*ia.n.«

Sutinku su dr Jono Griniaus į t,n,gy metalln1^ papuošalų, tai
pastaba, kad krikščionybės sim- gal^JO *Tr, kltokly dalyRl> Pasi‘ 

Nes grūdelius lauke jau vėjai boliuose gal perdaug nereikėtųĮ d"bt*;. kategoriška antndoline 
/buvo nudaužę matyti vienų gyvybės ar kurių !’re.^U lclJa gab nuteikti nepa-

Taip, kad tikt šiaudai į mėšlą kitų “medžių” Bet visai neno- ankiai PaciJ* sen°sioą aisčių re-
/mest pasiliko; |riu sutikti, kad mūsų tautodai- 1,glJ0S sludįjų kryPtg ° tai var‘

O štai dar raspustą jie padaryt jg būtų buvusi vien bažnytinė- gU ar ?audinga mokslui ir pa-
/prasimanė. I krikščioniška. Galaunės pavyz- ciarn senoves nušvietimui.

Pirmoj lietuviškoj knygoj džiai teisingi tik kalbamiems __ ______  “
tautodailės pavyzdžiams. Tik-;

Dievybių vardų randama ir rumos reiškimas yra lygiai se- 
pirmoje lietuviškoje knygoje. nas kaįp jr pats žmogus; lygiai]
Viso to akivaizdoje piestu sto-: sena yra pagarba dievybei. Pir
tį prieš stabmeldybę, atrodo, Į masis aisčių krikščioniškasis 
naivu, o juoba visa tai laikyti) dievdirbis yra minimas mano 
prasimanymais. Yra daug dau- jau minėto Petro Durburgo. Po 

didžiojo prūsų sukilimo (apie 
1280 metus) vienas sūduvis ap
sikrikštijęs su visa savo šeimy
na, kuris tuoj po to sunkiai su-

giau dokumentų stabmeldybei 
pagrįsti, negu ją paneigti. Ga
lima gal tiktai kelti klausimą 
dėl stabmeldybės išsivystymo 
laipsnio. Jei aisčiai garbino vie
tas, daiktus ir reiškinius, tai dėl 
to tiktai nulemti jų religijos ir 
kulto pobūdį, manau, nėra nei 
moksliška, nei prasminga, nes 
šalia daiktų, reiškinių ir vietų 
kulto jie galėjo turėti ir dievy
bės paveikslus. Skaitydami He- 
siodą, Homerą ir tragikus, mes 
tokį paralelizmą labai lengvai 
galime įžiūrėti graikuose, o grai 
kų tikėjimo stabmeldiškumu.

SOPHIE BAhCUS
RADIO PROGRAMA

Ift WGES stoties — Banga 1.39(1 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—S v. 
N.'O P1RMAD. IKI PENKTAD.

N: 45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI*. K:»0 iki 9:30 ryte 

SEKMAI*. S:3(*—»:30 v. r. Iš stoties 
U'OI’A — I HM* kil.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HKmlock 4-2413

NUO UZSISENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRI.’ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nugali ramiai sedfttl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsi-nejuslOM žaiždo.i 
nletejlnių ir skuti ’šjlrnų senų atvi
ru Ir skaudžių žaiždų uždekite 
I.EGUEO Olntment Jos gydymo 
ypai'oyea palengvins Jusu skaudėji
mų ir galSsIte randai miegoti nak
tį Vartokite Jų. tapgi nuo skau- 
lžlų nudegimų. Ji taipgi pašalino 
niežejlinų ligos vadinamos PSOR1A 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų llgor 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirftCiu. Yra tinkama vartoti nuo 
lžiastam’los snskilsio8 odos dedir 
vinių, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy 
.tykių Ji yra gera gyduole nuo Iš 
viršinių odos ligų. Ee
gulo Ointment. yra 
pardribdama po 7 5 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinSseChi- 
cagoj ir apylinkėse —
Milwauke«>, VVisc., (la- 
-e.lnd. ir Pi-troit, Ml 
ehiga^ arlia rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, I1L

L.- Sv! ■■ Sfe? - b. ■ . . - .,;.a
1957 BUICKAS

Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-M|LDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

Vestuvių nuotraukos ir

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St., Chicago, III. 

Tel. PKresectt 9-2781

_______v__________ _
augštos rūšies fotografijos •'“’TS cESMMISIUS 

mūšy specialybė | • w+l TKO' ST

Precin Pilotu Stmiio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-24C'

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbsoii 8-4938

yA • Goneralis koutraktorius nau- W jų namų statybai, įvairiems re- 
įd montama ir nųmų pertvarky

mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo-

» kainai.

I
I
k

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
* Lempoms

KAINOS NUO
$49.50 

Ir augščiau

'.l Ars* 9

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PKI.I3C A. KAlinONIN, NF.M.IE HEKTVLilN, 8a».

ROOSEVELT FURNITURE Co.

2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80

funwiTnrir
J. G. UCLEVISION OOMPANY

AS
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, baterijinial. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški,’ AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarinlai.

ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

Atliekame dideliu: 'r m-.žuB automobilių remontus. Lyginimaa. da
žymas, Elektrinis suliedinimaa. Parduodame automobiliu dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAG AI J* A” — A. Stanevičius, Sav

2641 West 71st Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jca įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelui ilgesnės įstaigos pasidėti tan- 
ĮMunus pinigus. Pasidėję tanpinina pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,00(1.(10, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už knriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui (’hiengos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žinusiai ir morlerniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. / Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadieni mm 12 Iki 8, antradien) ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8 
Trečiadieni uždaryta visų dienų, n šeštadieni nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

—.............— -------------- -— ' ................................ .......................
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Bendruomene ir jos vadai
L B penkmečio proga 

STASYS YLA, Putnam, Conn.

Bendruomenė yra sutelktinis suasmeninti. Savo idealus ar sa- 
asmuo. Ji turi savą galvą, va- vo negales, nepajėgumą ji per-j 
lią ir širdį. Bet ji daug ką per- kelia į vadus. Nepasitenkinimas i 
kelia į vadų grlvas, valias ir šir
dis. Iš vadų laukiama, kad jie 
išreikštų bendruomenės mintį, 
norą. jausmą. Vadų mintis ne 
visuomet atitinka bendruome
nės, — tada jie kritikuojami.: ba 
Kartais vadų vali? kertasi su t kių
bendruomenės valia, — tada | savotiškas vadų pakaitas, 
juos revoltuojama. Vadai būna 
nejautrūs, — bendruomenė pyk 
sta. Vadai perjautrūs — ben
druomenė juokiasi.

savimi virsta nepasitenkinimu 
vadais. Ji norėtų juos plakti, ir 
tada gręžiasi į kritikus, laukia 
jų žodžio, jais gėrisi. Bendruo
menė išugdo tokius kritikus ar- 

linksmuosius brolius”, ko
ji nori. Kartais jie tampa

Juozas Kaminskas

t

Ko bendruomenė nori?
Geriausiu atveju, šalia neblo

gų savo vadų bendruomenė no
ri turėti ir kitokius savo nuo
taikų reiškėjus. Vadų ji klauso, 
-su jais galvoja, jų nurodymus 
•vykdo, ir tai yra rimtoji ben
druomenės pasireiškimų pusė. 
Su kritikais ji vertina, ir tuo 
pareiškia savo pagrįstą ar nepa
grįstą kritiškumą. Su linksmin-

Gera kritika balansuoja ben
druomenės ir vadų santykius. 
Netikslinga, pertempta kritika 
gali bendruomenę perdaug įsiū
buoti, ir ji tada įserga, kaip 
persisupęs žmogus, nebenori jo
kios, net pozityvios, kritikos. Pa 
našiai ir juokas, kai jis virsta 
taisykle, o ne malonia išimtimi, 
darosi nebepakeliamas.
Vadu rungtynės bendruomenėje

Yra pavojaus nebesuderinti 
įvairių nuotaikų bei pasinešimų. 
Rimtieji vadai žiūri tik savo

Kryžių kalnelis

lyg išblokšta iš sveikos galvo- šventi, supami nepažeidžiama pa 
garba, saugomi nuo pašaipos. 
Bendruomenė nebetenka sveiko 
jutimo, kai joje įsigali visuoti
nė — visų dalykų ir visų asme
nų kritika arba visuotinis juo
kų darymas iš visko.

senos ir jausenos.

Ribų klausimas

. . ... , . . . rimto reikalo. Žiuri ir kritikaitojais ji juokiasi, žaidžia, ir tuo . .. , ,J , J / . i arba linksmieji broliai, kad JU
reikalas būtų pasisekęs. Pralai
mėtas rimtas, kritiškas ar ne
rimtas reikalas yra ir asmeniš
kas pralaimėjimas bendruome
nės akyse. Dėlto neišvengiamas 
tylus ar viešas rungtyniavimas.

Vadai žino, kad jų žodis ir 
darbas bus “gaudomas” kriti
kų ir juokdarių. Jie turi gerai 
pasitempti, savo mintis apšli
fuoti, savo planus “nusausinti”

“ "'UU“U,JUU“' .....Ž'‘.....j Tempiasi ir kritikai, kad vadųbūna reikalas, juo grubesnis kar L .1 ’ 4. . ,. .... .. .. •• žygiuose “būtinai” atrastų spratais gali būti pasityčiojimas. Jo , , 1|gų, nelygumų ir nelogiškumų. 
Juokdariai per fas nefas jieško 
vadų ir kritikų mintyse “krei
vų šypsenų”.

parodo žaismingąją savo pusę.
Nepaslaptis, kad bendruome

nė turi ką nors dievinti ir iš ko 
nors juoktis, kuo nors didžiuo
tis ir prieš ką nors šiauštis. Iš 
tikrųjų, ji savu būdu dievina 
ir vadus, ir kritikus, ir juokda
rius. Iš dievinimo, priešybės ke
liu, ji dažnai pereina į pasity
čiojimą, ir tai gali reikštis švel
niu, diplomatišku arba grubiu 
ir žiauriu būdu. Juo rimtesnis

Paprastai visos trys gijos — 
rimtoji, kritinė ir linksmoji — 
eina pagrečiui. Rimtieji reikalai 
gre't permetami į kritinę ar 
linksmąją plotmę. Tai daroma Šios rungtynės gali įtempti ir
lyg atvangai ar žaismui. Išklau- bendruomenę. Vadai savo "nu
siusi vienos pusės, bendruomenė Rusinta,s pareisk.ma.s ją ver-

... ... , eia perdaug galvoti, svarstyti,nori išgirsti ir antrąją ar tre- . ' , . . . , J. .
į. . ir tai nebe visiems patinka. Kritiąją pusę. Rimta kritika pagi-|1JVii _
lin-. iškeltą rimtą reikalą. Juo
kas pamėgdžioja rimtybę, tokiu 
pat rimtu veidu ir tonu, ir tai
kelia džiaugsmą. Geras juokas 
resuniekina rimto dalyko, prie
šingai, jį paryškina, pabrėžia.

Kokia liendruomcnė — tokie 
vadai

Bendruomenė pati renkasi va
dus, žiūrint, kokius uždavinius ji

tiku hiperkriticizmas vieniems 
darosi nebeįtikimas, kitiems — 
įtikimas ta prasme, kad, ką va
dai bedarytų, vistiek bus nege
rai. Juokdarių šposai “gelia” 
sarkazmu, ironija, žadina nebe 
juoką, o nusistatymą prieš vie
ną ar kitą asmenį, ir bendruo
menei susidaro įspūdis — nebė- 

. ra, kas būtų verta gerbti.
Bendruomenė pradeda išgy- 

sau stato. Arba vadai atspėja I venti nepasitenkinimą ir vadais, 
bendruomenės interesus, valią, ir kritikais, ir juokdariais. Ji
nu< taikas, ir taip išauga ben
druomenės akyse. Panašiai ji 
renkasi kritikus bei juokdarius, 
arba šie laimi joje savo poziei- j PAVASARINIS

Pasirinkimas niekad negali į M,|^?££PAVIMAS 
būti pilnai patenkinamas. Kiek-Į NUOLAIDOS 
vienas vadas yra ribotas arba
ribota — vienu bei kitu atžvil
giu — yra ir bendruomenė. Bū
na dalykų, kuriems nėra pajė
gūs vadai, bet būna nepajėgi 
juos suprasti ir bendruomenė.
Kartais bendruomenė reiškia sa 
vo nuobodulį, nesidomėjimą; ta- 
ta vadų keliami reikalai jai at-į 
rodo peraugšti, nekonkretūs Į 
Kartais ji ima domėtis vienu ar 
kitu dalyku, nori reikštis, Du-į 
kia savotiškų stebuklų. Tada va
dai atrodo neryžtingi, neveik
lūs.

Bendruomenė mėgsta daug ką „

S

Sunku nustatyti ribas, kur 
bendruomenės krizė virsta vadų 
krize, o kur vadų krizė susarg
dina pačią bendruomenę. Bet y- 
ra ribos, būtinos bendruomenės 
ir vadų bręsmui. Negalima iš 
vadų laukti stebuklo, nes jie ne
turi dieviškos galios. Bendruo
menė, kuri perdaug laukia, pati 
pameta kritiškumo ribas ir be 
reikalo išgyvena nusivylimą, a- 
patiją. Negalima ir vadams per
daug užsimoti, galvojant, kad 
jie vienu mostu įveiks visas už
delsto laiko ir pakitusių sąly
gų problemas. Neatrodo realu 
visus sprendimus rišti su vienu 
bendruomenišku vardu, lyg tas 
vardas turėtų magišką galią. 
Bendruomenė yra sutelktinė iš 
daugelio padalinių, kurie turi 
savas vadovybes. Pasidalinimas
darbo ir jo ribų saugojimas yra na 
didelis vadų uždavinys..

Toliau Maišo ncnuskiis
Northwestern universitete 

prof. John Sterning savo paskui 
toje išreiškė viltis, kad jau prieš 
šio šimtmečio pabaigą kelionė 
į erdves būsianti g Įima. Tik, 
anot jo, mes negalėsime skristi 
n r o žvaigždės prie žvaigždės, 
kaip kaikurie filmų ir televizijos 
didvyriai vaizduojami. Jeigu 
bus galima su tokiu erdvių ke
lionės Įtaisu pasiekti mylių grei 
tį per sekundę, tai mėnulis, Ve
nera ir Marsas ilg'm laikui pa
siliks žmonių kelionių į erdves 
tolimiausioji riba. Mėnulį pa
siekti ims apie 8 dienas, Venerą 
apie 43 dienas ir Marsą apie 
58 dienas.

Freudas ir katalikybė
Iš spaudos išėjo P. J. Demp- 

sey, OFM, studija "Freud, Psy- 
choanalysis Catholicism”. Veika 
las turi 209 pusi. Nors kritikai 
jam iškelia kiikurių priekaištų, 
bet laiko jį geru įvadu į šią su
dėtingą problemą.

Bendruomenė vertina savo 
specialistus. Specialistais “pro
fesionalais” k irtais darosi ir 
vadai, kritikai ar juokdariai. Bet 
“profesionalizmas” šiuo atveju 
nebūna geras, nes pametama iš 
akių bendrosios ribos. Geriau
sia, kai rimtieji vadai patys tu
ri ir kritiškąjį, ir linksmąjį bruo 
žą arba kai kritikai sugeba reik 
štiš ir pozityviu būdu ir, esant Į 
reikalui, žmones nuteikti links
miau. Tas pats ir juokdarių at
žvilgiu. Tada bendruomenė grei
čiau atrandu savų nusiteikimų 
balansą. Ji būna “pasotinama” 
visų v.dovaujanėiųjų visais tri
mis atžvilgiais, kurie ją domi-

Plieno garažai
Steelcraft Manufaeturing ben 

irovė išrado plieno garažus, ku
rių visos dalys atsiunčiama už
sakytojui ir jis pats gali susta
tyti.

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

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

T»*l. ClJffside 4-037H
Pristatomu j visas krautuvus 
ir restoranus, taip pat ift- 
siunčiame į visus artimuo
sius miestus.

pati nebežino, ko nori, jaučiasi

NET IKI 70%
Dabar nupiginti visi; Hi-fi fono

grafai • Televizijos • Vėsintuvai- 
Vėdintnvai A M/F M radijo aparatai
• Vokiški trumpų bangų rad. apar.
• Įkalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėles • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir k it.

iil-Dflinfl
TCLCVISIOD

Ribų klausimas iškyla ir kri
tikai, ir juokui. Jie negali būti 
beribiai. Žinome, kaip būna! šei
moje, kuri yra bendruomenės 
miniatiūra. Gera šeima turi aiš
kų ir stiprų jutimą, ką galima 
kritikuoti ir iš ko juoktis, o ką 
ne. Yra dalykų, kurie laikomi

.HIII'IIIIHIIIIP ''llllll'tiniHiill 
feief. KEpubhe 7-5803

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigos 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovai

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

y
. . . PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS-. . . 

GAUSITE AUGSCIAUSĮ DIVIDENDĄ ... O BE TO, 
APDRAUSTA SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR,

NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JŪSŲ PRILANKUMĄ

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOC/AT/ON ' 

1447 So. 49th Ct., Cicero. III.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Tek: TOunhall 3-8131 ir BIshop 2-1397

Antradieniais, ketvirtad. ir penktad.
RAŠTINES VALANDOS: 5.:. P‘«-madieniate iki s va

karo; Šeštadieniais iki 1 v. po pietų; 
ti-ečiadieniais uždara.

PYKAI PIJIŠINIH ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TAUUVTOJAMS

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N A
I

TT J
9 5 7

\ s S

Cs ai e s - s ęrvĮCg/
Sav. In*. A. KtMENAh 

.3321 S. Hnlsteil — CIJfFMrle 4-IMM1R 
Atdara; kasdien 9—6. pirmadlenialr

ir ketvirtadieniais 9—9

CHRYSLER

*2811

N A U J A
19 5 7

PLYMOUTH

"1732

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yni 
sau pi ir pelningu.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

Oallte taupyti atvykdami asmeniškai ar Į»er laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnui imas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės j:

t

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
L

Lietuvių Prekybas Namai
Visos prekės 1957 metu stiliaus, be broku sąskaitos 

neparduodamos Finansų Kompanijon

aonpr*

Studio sofos, įvairių spalvų, dienai sofa, nakčiai lova,
pas mus parduodama ..........................................................................$ 39.00
5 dalių: sofa ir nakčiai lova, kėdė ir attetnan nakčiai pa

daroma ItVa, 2 pagalvėlės, pas mus...................................$129.00
2 dalių svečių kambario setas, puikios Nylon medžiagos,

gražaus stiliaus, pas mus .......................................................$189.00
2 dalių sofa ir kėdė Nylon ar vilna, geriausių Amerikos

fabrikų, Kroshler, Apolstering King ..............................$249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Alexander Smlth, Magee, Bigel-

low, naujų spalvų ....’..............................................................$ 69.00
9x12 kilimai įpatingai modernūs, garantuiti 10 metų,

parduodami pirmą kartą Chieagoje .....................................$129.00

5 dalių valgomieji su fonmiea viršumi, virtuvėm 
5 dalių valgomojo kambario stalas ir 4 kėdės su formi- 

ca, ąžuolo medžio, naujo stiliaus ..................................
7 dalių ąžuolo ar riežuto medžio valgomieji, už šią nu

statytą kainą ..............................................................................$129.00
8 dalių valgomieji ąžuolo, riežuto, raudonmedžio, tik $299.00
9 dalių valgomieji raudonmedžio ar riešuto, su šlifuoto

stiklo stumdometn durim, įpatingai pavykusio sti
liaus — 16 asmenų laisvai susėsti, tik ..............................$100.00

$ 39.00 

$ 99.00

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintai kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER PLYMOUTH . DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515

Miegamieji riešuto ar ąžuolo su šlifuotu veidrodžiu, nau
jo stiliaus, tik ......................... .................................................$129.00

Miegamieji 5 dalių ąžuolo medžio ar riešuto............................$149.00
Miegamieji 6 dalių labai vykusio stiliaus, raudino me

džio ar riešuto, 2 lempos dovanai ....................................... $199.00
Matracai spygliniai visų dydžių nuo ................................ $19—49.00

RAŠOMIEJI STALAI — KNYGOM SPINTOS

Rašomieji stalai, raudonmedžio, ąžuolo, riešuto su 4 stal
čiais, tik mtkaleiviams ............ ............................................$ 29.00

Rašomieji stalai dviem eilėm stalčių ............................................ $ 39.00
Rašomieji stalai, specialus įdėjimas rašomai mašinėlei,

riešuto medžio .............................................. ......................... $ 59.00
Rašomieji stalai Europietiško dydžio ir stiliaus ofisams

ar profesionalams, visi stalčiai užrakinami, regu
liuojamas augštis, tik ..............................................................$135.00

Knygom spintos su stiklo durim, 4 eilės knygų, lentynos
reguliuojamos, tik ................................................................$ 29.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stinndiinom durim,
ąžuolo ar raudono medžio, tik.............................................. $ 39.00

T V

ACA, Zenith, General Electric nuo ............................................$ 99.00

ŠALDYTUVAI. SKALBIAMOS MASINOS VIRIMUI PEČIAI

6 pėdų šaldytuvai VVestinghouse, Admiral, Norge, Frigi
darė, General Electric, nuo.............................................. ...$149.00

Virimui parcelano krosnys, automatiško uždegimu, ne-
<1 ūžiamo parcelano, žymios Crown kompanijos, po $ 99.Q0

Virimui pečiai, Crown, RCA, Roper, Tapau, Universal . $169.00

Jei jūs pavargote hejieškodami puikių baldų už prieinamą 
kainą atvykite į ra s mus. Jūs būsite nustebinti mūsų žemomis 
kainomis ir gražiu .modernišku stiliumi.

Kas turi gerą skoni viską perką 
pas Lieponį.

FIJRNITURE (ENTER. INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-1226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad................................................... 9—9:30
Kitom Dienom:.................................................. 9—6.00
Sekmadieniais .......... 10- -5 valandos

•iąaESSĖ—SaflR™-.-:
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'Rigoletto“ pastatymui artėjant
VLADAS JAKUS fcNAS, Chieago, III.

Chieagos Vyrų choro ini
ciatyva vykdomas operos “Ri- 
goletto” pastatymas jau nebeto
li; mūsų visuomenėje šio meno 
įvykio laukiama su susidomėji
mu. Išryškėjus šio pastatymo 
planui buvo pareikšta įvairių 
nuomonių, šį žygį palaikančių,1 
ar, kartais ir kritikuojančių, i 
Vienas iš rimčiausių priekaištų 
buvo: ar ne geriau būtų buvę 
mūsų jėgas koncentruoti kokios 
lietuviškos originalės operos 
pastatymui?

Ši mintis esmėje yra teisin
ga ir lietuvio širdžiai miela. Gi
liau nesvarstant, atsakymą čia 
mums teikia žiauri dabarties 
politinė tikrovė: visų lietuviškų, 
Lietuvoje statytų originalių ope 
rų partitūros, o taip pat ir or
kestro balsai pasiliko Lietuvoje,, 
Valstybinio teatro ar Valstybi
nio radiofono bibliotekose. Jos 
čia nėra gaunamos, be specialios 
dabartinių mūsų krašto valdovų 
malonės, kuri vargu ar būtų 
mums suteikta ir vargu ar bū
tų priimtina. Liečia tai abi J. 
Karnavičiaus operas: “Gražina” 
ir “Radvila Perkūnas”, St. Šim
kaus “Pagirėnus”, A. Račiūno 
“Tris Talismanus” ir M. Pet- 
rausko-J.Dambrausko “Eglę, 
Žalčių karalienę”. Visos šios ope 
ros yra nelengvos, reikalauja 
didelių ansamblių ir pilno orkest 
ro, taip pat ir specialių dekora
cijų; net ir turint orkestrinę 
medžiagą dar būtų didelių, sun
kiai nugalimi} finansinių pro
blemų joms pastatyti.

St. Šimkaus sūnus Algis yra 
atsivežęs "Pagirėnų” fortepio- 
no ištrauką (“Klavirą”). Norint 
šį veikalą statyti, reikėtų kam 
nors visą operų iš naujo instru- 
mentuoti, atspėjant autoriaus 
orkestrines idėjas (rankrašty
je nesą instrumentų nurodymų), 
redukuojant St. Šimkaus varto
tą pilną orkestrą j sumažintą, 
išlaidoms sumažinti. Iš naujos 
partitūros reikėtų pagaminti at

skirų instrumentų balsus. Visa 
tai kainuotų be galo daug ener
gijos, laiko ir išlaidų; tik po 
to galima būtų projektuoti patį 
gan komplikuotos operos pasta
tymą su visomis naujomis pro
blemomis.

Banaičio ir Petrausko operos
K. V. Banaičio neseniai už

baigta opera “Kastytis ir Jūra
tė” autoriaus žiniomis yra dar- 
juodraštinio eskizo pavidale, ku 
rfs dar yra taisomas. Partitū
ros dar nėra. ir taip greit dar 
nebus.

Miko Petrausko operos yra 
išleistos Amerikoje ir būtų čia 
gaunamos. Bandymai jas sta
tyti originalo versijoje, tačiau, 
Lietuvoje pasirodė perdaug ne
imponuoją; šio mūsų užsitarna
vusio muziko operos, nepaisant 
gausios vertingos muzikinės me 
džiagos, reikalauja pagrindinio 
perdirbimo. O tai reikalauja iš
tisinio perkomponavimo, perin- 
strumentavimo ir.... vėl visų or
kestro balsų išrašymo.

Chieagos Vyrų choras, gra
žiai užsirekomendavęs koncer
tinėje srityje jau seniai projek
tavo operos pastatymą (galvo
ta ir apie S. Šimkaus “Pagirė
nus”), pagaliau jis apsistojo 
ties uždaviniu, kuris, nors ir ne 

• atstovauja lietuviškos origina- 
’ lės muzikos, bet, atlikus jį mū
sų gimtąja kalba, gali suteikti 
daug smagumo mūsų visuome- 

Į nei, labai operą mėgusiai ir te- 
bemėgstančiai: buvo nutarta

] statyti G. Verdi “Rigoletto”. 

Verdi “Rigoletto”

"Rigoletto” buvo pirmą kart 
i pastatyta Milane 1851 metais. 
Nors tai buvo berods ar ne vie
nuolikta Verdi opera, bet, kartu 
buvo tai pirmoji, su kuria jis 
išgarsėjo visam pasaulyje; dve
jų metų laikotarpyje toliau se
kė dar “11 Travatore” (Truba
dūras) ir “La Traviata” — trys 
populariausi Verdi kūriniai.

Nors “Rigoletto” pasisekimas 
priklausė žymia dalimi nuo ne
paprastai išpopularėjusių leng
vų melodijų, kaip "Širdys mer
gelių”, arba kolatūrinė Džildos 
arija “Caro nome”, bet visa ope 
ra nėra visai lengva; ji turi 
daug gyvų ansamblių, nemaža 
dramatinio elemento ir taip pat 
joje pilnai pasireiškia plati Ver
di kūrybinė dovana, apimanti 
ne tik gabumą kurti lengvas a- 
rijas, liet taip rodanti ir plačios 
formos, ir orkestro spalvų po
jūtį. To stiliaus operose “Rigo
letto” laikomas vienu iš šedev
ru.

Operos choras ir solistai

Kodėl buvo Chieagos Vyrų 
choro pasirinktas “Rigoletto”? 
Šalia, galbūt asmeniško pamėgi
mo, būta čia ir rimtų priežas
čių. “Rigoletto” operoje varto
jamas tik vyrų choras; daugelis 
garsių numerių, kaip “Tyliai, 
tyliai, nešlamėkit” ir kiti jau 
Chieagos Vyrų choro sklandžiai 
atliekama koncertuose. Ši ope
ra dažnai statoma amerikoniš
kų mažesnių studijų; yra pri
taikinta instrumentacija suma
žintam orkestrui, kuri, kartu su 
balsais, nebrangiai išnuomuoja- 
ma. Taip pat galima išsinuo- 
muoti ir dekoracijas bei kostiu
mus. Svarbiąją “Rigoletto" rolę 
Chieagos Vyrų choro dirigen
tas VI. Baltrušaitis yra daina
vęs Lietuvos scenoje, taip pat 
kaip Džildos rolę Vilniaus ope
roje — Clevelande gyvenanti 
J. Krištolaitytė. Ilgametę Džil
dos atlikėją (šį kartą nedaly
vaujančią) turime taip pat Mon 
trealyje gyvenančios E. Karde
lienės asmenyje. Epizodinę, bet 

’ ryškią dvarininko Monterone 
! rolę atliks ją Brazilijoje italų 
į kalba dainavęs J. Citvaras. Pa- 
! galiau prityręs operos dalyvis 
j Alg. Brazis turės tik problemą 
, išmokti “Rigoletto” rolę lietu
viškai; tas pats liečia ir gabų, 

i čia Amerikoje iškilusį latvių te- 
, norių Šalną, kurį yra tekę pa- 
| kartotinai girdėti jo sėkminguo
se pasirodymuose pas ameriko
nus.

Žygio finansinė rizika
Priminu^ dar, kad muzikinė va 

dovybė yra šioje srityje profesi- 
nia’ pasiruošusiu A. Kučiūnų ran 
koše, galime pilnai tikėtis sklan 
daus ir vykusio pastatymo. At
minkime tačiau, kad Chieagos 
Vyrų choras ėmėsi didelio žy
gio: kad ir su sumažintu orkest 
ru, kad su išnuomotum dekora
cijom, visdėlto išlaidos susidaro 
didelės, kurios gali negrįžti iš 
įplaukų. Nors Verdi populario- 
sios operos pastatymas lietuvių 
kalba visdėlto neįjungia jos į 
lietuvių muzikos lobyną, bet 
visdėlto Chieagos Vyrų choro 
žygis randa ir ras nemažo at
garsio mūsų visuomenėje.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
opera buvo labai mėgiama; Vals
tybės teatras buvo pasidaręs lyg 
tautine šventove; mūsų tremti
niai yra atsivežę puikių atmini
mų iš mūsų operos scenos, kur, 
buvo savaime suprantama, jog | 
pasauliniai šedevrai turi į mus i 
kalbėti mūsų gimtąja kalba. 
Proga išgirsti vieną iš operų. 1 
kurioje kadaise Kipras Petraus ! 
kas arija "Širdys mergelių” ža- i 
vėjo visą Lietuvą, turėtų būti 
paalikoma ir remiama. Būtų, 
natūralu, kad mūsų pasiturin
tieji visuomenės nariai parem
tų “Rigoletto” pastatymą fi
nansinėmis aukomis.

Šis spektaklis turėtų būti nu
vežtas į didesnes mūsų išeivijos 
kolonijas, kaip Torontą, Cle- 
velandą, New Yorką ir kt. Kaip 
teko girdėti, kol kas tie planai 
sunkiai vyksta dėl orkestro ir su 
sisiekimo brangumo; sprendi

mas čia guli grynai finansinėje 
plotmėje; pagal šio krašto dva
sią, pagalba turi ateiti ne iš val
džios, net ne iš organizacijų, o 
iš privačių asmenų aukų. Tikė
kimės, kad tas reikalas bus su
prastas ir susidarius tam tik
ram fondui, lietuviškas “Rigo-( 
letto” galės būti parodytas už 
prieinamą kainą ir ne vien Chi
eagos lietuviams.

Iš bandysim naujas jėgas
Priminkime dar, kad pilnos 

operos pastatymas duos gražių 
progų išbanuyti savo jėgas mū
sų dainininkų prieaugliui, kaip 
p. Monikai h ripkauskienei svar
biom* Džildos rolėje, arba J. Vaz 
neJiui — samdomojo žmogžu
džio Sparafucile vaidmenyje. J. 
Viznelis turėjo gausios progos 
įgyti pripratimo prie operos sce
nos būdamas Chieagos Lyrinio 
Operos Teitro choro narys; čia 
jį išgirsime kad ir nedidelėje, 
bet spalvingoje, geriausių solis
tų dainuojamoje roleje.

Baigiant, galime prisiminti, 
ka 1 ope/a "P.igoletto” buvo pas 
tatyta Kauno Valstybinio teatro 
scenoje 1921 m. lapkričio m. 3 
d. Iki 1955 n,. pabaigos (įskai

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str., Chi- 
cago 9, III., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas ................................................................ $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš ...................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą l/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir
Federal Home Loan Bank Sistemos. »

Pinigai įdėti prieš I l-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesi.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIFAVICH, Presidenf 
JUSTIN MACKIFAVICH, Jr., Viee-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

I

tant antrosios rusų okupacijos buvo ketvirtoji i "Traviata”, M.
Rubin-periodą) j. buvo ten atlikta iš! Petrausko “Birūtė”, A.

viso 174 kartus. Iš Lietuvoje 
pastatytų operų eilės tvarka ji

šteino
to”).

“Demonas” ir “Rigolet-

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

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

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

Corporation, VVashington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road 
Chieago 8, Illinois Tel.: Vlrginia 7 - 6430

Standard Federal Savings

M

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
(Archer Avė. «♦ Sacromenio)

PHONE; Vlrginia 7-1141

Dellcious food expertly served in 
cheerful, spacious dining halls

VVeririings • Shovvers • Annivcr- 
sarios • llanijuets • Conventlons 
Be a guest at your next party 

Malte reservations today!
KAYS KATĖKI NU lilTCHEN 

7547 Irving Park TV 9-728S)
EveningH eall AV 3-0860

FLORIDA — FLORIDA
Atvažiavę į Floridą sustokite, 

Neptūno Viloje, pas p. šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi. 
666 — 76th Avė., St. Petersburg 
Beach, Kia. Tel. 21-8204,

MIRACLE CLUB—MERGAITĖMS 
St. Gertrude’s Parapijoj

Puikūs kambariali, skanūs valgiai 
Labui gera transportacija 

$14 ir augščiau
6156 Sheridan Rd., SH 3-9336

Chieagos «variausias ir moti i- 
niškiausias Pilui.ku Daržas — 

BUCO D z R Ž A S
WILL0W WESr 'HM ANO 

PICkiC GftOVt
83rd and Willow Springs Road 

Willow Springs, Illinois |
0(X>O<KK>0<KX>G{KX)C)CK>()0f>0CK>00 

INCOME TAX SERVICE 
Daily 9 A . M. tę 9 P. M.

A. K. JONĖS 
9205 S. Utiea 

(3 bloeks East of Kedzie) 
EVERGREEN PARK, ILL. 

GArden 2-6668
ooooooooooooooooo ooo o o-o o od
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Lietuviški pašto ženklai 
Geriausias prisiminas 

iš Tėvynės
50 įvairių . .. .............. $1.00

100 įvairių ................... $3.00
150 įvairių .................... $6.00

Galima gauti ir kiti lietuviški paš
to ženklai. Pareikalavus kainoraš
tis nemokamai. Prašau rašyti vo
kiškai arba angliškai. Pardavimas 
tik per laiškus.

GKAS. F. KEZBERS
2637 W. Potomac Avė.

Chieago 22, Illinois
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiin

Comptometro-Mašinraščio 
Mokykla Pradeda 

Pavasario Semestrą
Tuoj mesk dulkiną fabriką, nes 

jūsų laukia darbas švarioje raš
tinėje. Skambink mokyklos ve
dėjui P. Kesiūnui — tel. WA1- 
brook 5-4315. Mokyklos adresas: 
5543 S. Albany Avė.

Pardoudama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
S’/2 yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI S»/j yardo 
MEDŽIAGA 
už ............... $15.00
VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
uorsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik .................

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

$4.50
SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą
tik .............................. $1,25

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. 47th St., Tel. LA 3-9670

Pasilinksminimui — praleiskite vakaru čia!
MARIE SHAVV’S CLUB EVERGLADE 
Jfisų Seimininkai T<-x Koše ir ltu<l<1 Gloff 

Užkandžiai biznieriams nuo 11 v. r. iki 3 v. popiet 
I’ietfiH nuo 7 v. v. iki 3 v. r.

I.AI KITI GKA\l> openinui 
Koktulių valanda 3 v. popiet iki 7 v. vak. 

GAnlen 2-6838 25U1 W, #5th St.

f

.SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTELE ĮSTAIGA 
CHICAGOJE, 1NTURISTO ĮGALIOTA.

Aukštos kokybės vilnonės 
angliškos medžiagos. Stan
dartiniai audinių siuntiniai. 
Standartiniai maisto pnsluk- 
tų siuntiniai.

Anti-Polio serumas, strepto- 
m i cinas, cortisonas, serpasilis 
ir kitokie saistai pristatomi 
or paštu per keletą die
nų.

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilė-, priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAhash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome eavo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 metų mes esame pristatę 
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
9:00 vai. ryto iki 4:30 vai. po pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Suite I200, 220 So. State St., Chieago 4, III.

Tel. Wflbash 2-9354

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

H E LFĄ N D ’S TEXTILE 
FABRICS

1210 So. Union 4»e. Telefonai: MOnroe 6-1210 

SEeley 3-8806VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS 
U* KIEKVIENA PIRKINI

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nu<» 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

SUMAŽINSITE SAU DARBA IR PAGERINSITE 
SAVO NAMUS

įsidėdami Juozo Spaičio aluminijaus “Stonn Windows” Įaugus. Juos 
turint nereikės rūpintis kiekvieną pavasarį ir rudenį langų išėmimu 
ir sietelių sudėjimu. J. Spaičio aluminijaus “Storm VVindcivvs’’ lai 
kvs tiek ilgai, kiek jūsų namas stovės. Pašaukite mus dar šiandien 
ir mes padarysime jums tuos nuostabius langius.
Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūšių apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
3259 So. Halsted St., Tel. Vlctory 2-647C
Galite skambinti kasdien arba atvykti į mūsų įstaigą nuo 9 vai. iki 
6 vai. vak. Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždai \ ta

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRHMANTAS. u>.
1808 Wesi 46th Street

Chieago 9, III. Teief. LAIayctle 3-3035

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

JOOOOOOOOOOOOOOOu > oooooooooooooooooooooo  ooooo oo ooo<x
S iT J

<715
Chieago 36,

SIUVĖJAM 
MOTERŲ RCBt,

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymu. 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išnio 
kėjlmui. Jie toli pralenkta savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE 

Illinois . .

L G A SIU NA S

Tel. REpublic 7 - 6323

i
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ŽIEMOS POPIETĘ
BIRUTE EMPAKERYTE, New Britain, Conn.

(Tęsinys) I — Tu negali Aldutei parinkti
Ji pamatė vėl tą pačią mergai’ ~ PriėJU8i sak° žmona ir glosto 

tę, tačiau jau vos begali atpa-i yyro Pcčius- ~ Ji viena &yven8 
žinti, kad ta pati, kuri anuo-,todėl turi teisę pasirinkti. _ 
met gaudė sniegules. Tokia išau ~ Bet kur J°8 &alva? ~ Au
gusi .ta jos Aldutė. Jau nebešo-, kla vėl > “ Ką kiti Pi
kiuoja kaip anuomet, tik lygiaisI kys? Gausiu “nt*> kurio kiše' 
žingsniais vaikšto. Tačiau jau! nėse ne tik vėjai švilpia, bet ku- 
nėra nei tokia liūdna, kaip anuo! f18 ,temoka tik kib* vaikus mo- 
met. Nebekalba daugiau apie k^tL Ir tuomet jis prieina 
vienatvę. Ir negali tiesiog 8U.; Pne dukters ir mosuodamas ran

___  Iro Ižai Ha • <4T?rkilzia \riaa onol/oi-prasti ką ji jaučia. Tik akys 
blizga ir juokiasi. Motina žiūri 
ir veik negali atpažinti, kad tai 
jos duktė. Taip greitai laikas 
tekėjo. Jis vis vaizdavos ją ma
žutę esant. Tik dabar pamatė. 
Tik dabar pastebėjo savo apsi
rikimą.

— Ar jums būtų labai liūdna, 
jeigu aš vieną dieną išeičiau iš

ka kalba: “Reikia visa apskai
čiuoti. Dabar tau kitaip atrodo. 
Tačiau palauk metus, kitus. Tuo 
met pamatysi kieno buvo tiesa! 
Perkant kokį daiktą reikia ži
noti ką perki ir kodėl. Tuomet 
pergalvoti dar kelias dienas. 
Reikia žiūrėti, kad iš savo ki-

— Prekyboje renkamasi pre
kes, o gyvenime žmones, — kal
ba ji vyrui. — Tačiau prekė yra 
negyvas daiktas. Ją galima pirk 
ti, parduoti, numesti. Kas bū
tu. jeigu imtume panašiai galvo
ti apie žmones? —

— Seniai stebiu Vytautą, — 
pagaliau prisipažįsta vyras. — 
Nuo tos pat dienos, kai turėjo
me nemalonų pasikalbėjimą su 
Aldona. Ir stebiuos juo ir savi
mi, kuris iš mūsų pasikeitė? O 
gal Aldutės liūdesys mane per
sekioja lyg vaiduoklis. Gal ne
galiu suteikti jai skausmo. Jis 
man Pradeda daugiau ir daugiau
patikti. Nežinau, gal nepažino
jau anksčiau. 0 gal tik įsivaiz
davau visai kitaip. —

šenės nereiktų pridėti, bet prie
šingai: dar gautum. Lygiai taip gerj jeigu jie yra visai tokie, 

______ , yra !r su Pasirinkimu žmogaus. | i<aip pats esi? Tuomet gyveni-
— Išeitum? — klausia nuste- Reikia Pirma apgalvoti, paskui mas pasidarytų vienodas ir ne-

bę abu kartu Ne. apie tai ne- tik kalbtti' Galima 3au8ti vicna (domus. _
buvo galvota nei kalbėta. ™nam ZmC«U1' ° M klta

, . .. .... kitam. Tačiau su tuo negyvensi— Jeigu surasčiau kitą zmo-

čia sako ji tėvams.

, . .... . .. Vien meile negyvensi. Maniau,gų, su kuriuo pradėčiau kėliau- , , . , • -7. , 1 . ’ kad jau protą turi. Juk esi ūžti drauge per gyvenimą. — sa- . L ....i . *, • , , augusi..., — vėl pridėjo,ko ji matydama jų akyse nuste- e j
bimą ir liūdesį ir priėjusi apka-| — Gaila 
bina motinos kaklą. — Juk nie- prekiauti, 
ko nėra amžino. Niekas vieno
je vietoje nestovi, — kartoja ji.
— Visiems reikia kartą pakreip
ti kelio kryptį. Vieni tai padaro 
anksčiau, kiti vėliau. Tačiau vie 
na diena ateina išėjimui.

tikrai matydamas kur ji yra? imti į ranką ir visai neuūtų šal- 
Ar būtų teisu pykti? — dabar ta. Tik jis ilgai negalėtų pabū-
klausia jis. '

— Kokia aš laiminga, Dievu
liau mano..., — tyliai kartoja 
mergaitė.

— Kada eisime žiūrėti vestu
vinio rūbo? — sako motina be
sišypsodama. — Tokio balto, bal 
to kaip sniegas, ir plataus, kad 
tu galėtum šokti, linksmai suk
tis ir būtum to vakaro šokėja, 
— juokiasi motina prisiminda
ma jas kažkada, prieš kelerius 
metus, pasakytus žodžius.

— Nebenoriu daugiau būti 
geriausia šokėja, mama.

Ponia pasižiūri pro langą. Vi
sai vėlus vakaras. Tik žemė ap
sidengusi baltu apsiaustu. Tik 

— Gal tik dabar pradedi tik-J ant medžių šakų kabo sniegas, 
rai pažinti, — sako linksmai Purus sniegas, kurį norėtųs pa-
žm-ona. — Argi ne puikus jis vy -■ ......—............. ........
ras? Argi visi žmonės gali būti

ti rankoje ir sutirpęs paliktų 
vandens laše.

— Prekyboje kartais galima 
kuriam laikui suklysti, — sako 
Ulėnas, — tačiau tą klaidą rei
kia kaip galima greičiau atrasti. 
Kitaip būtų blogas prekybinin
kas ir tikriausia kaipo toks, ne
ilgai galėtum tą vardą nešioti. 
Klaidą atradus reikia taip ati
taisyti, kad nebūtų galima pas
tebėti jos buvimo. Aldutė išteka, 
nes laikas mūsų dukrai. Išteka 
taip, kaip jai tiko. Aš tuo di
džiuojuos. —

— Rytoj ji iškeliaus iš mūsų 
pilna gražiausių svajonių, — sa 
ko tyliai ponia ir pasižiūrėjusi į 
nukritusį sniegą, susimąsto.

(Pabaiga)

Nuotraukos 26,400 pėdų 
gelmėse

Paryžiaus Gamtos Istorijos 
muzėjaus ir Prancūzų Geografi
jos draugijos mokslininkai nu
fotografavo Atlanto okeano dug 
ną 26,100 pėdų gilume. Buvo 
fotografuojama giliausia Atlan
to vieta tarp Afrikos ir Pietų 
Amerikos. Aparatas buvo taip 
sudarytas, kad galėjo atlaikyti 
17,000 svarų spaudimą į vieną 

i kvadratinį colį. Jis buvo nuleis- 
| tas į dugną nylon virve, mažiau

kaip colio storumo Nuotraukas 
daręs kapitonas Jacquęs-Yves 
Cousteau sako, jog dugnas ras
tas uolotas, bet nerasta dumblo, 
kaip buvo tikėtasi. Taipgi rasta 
organinių medžiagų.
SJSTE3J

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYCIA
Geriausios kčIčm <161 vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd Street 
Tel. l'Rospeet M-0M43 ir l’B N-UM34.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Westera Avė, Air Conditioned koplyčia 
BEpublio 7*8600 — 7*8801 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų."gii ė • M .?.! 5.! £ J fj s

— Tikrai žinau, kad Aldutė 
savo sprendiniuose yra kaip ir 
aš: nusprendusi daugiau spren
dimo nekeičia. Pirmiau tuo 
džiaugdavaus... Gal dėl to aš 
pats pradėjau savo nusistaty
mą keisti. Pirmą kartą gyveni
me..., prisipažino Ulėnas.

Ir vėl dienos bėga viena už 
kitą greičiau, ir negalima jas 
viena iš kitos išskirti. Visos su
silieja draugėn. Gal pačios ne
norėdamos pasirodyti vaizduo
tėje. Gal pačios norėdamos pa
sislėpti. Tik ponia mato šypsnį 
vyro veide, ištiesusią galvą ir 
užsisvajojusią Aldutę. Jos vei
de vėl šypsnis. Mato ji ir Vytau
tą. Ir jis eina tiesus, tačiau pa
tenkintas ir negalvodamas. Tar
si jam būtų vis tiek. Tačiau grei 
čiausia, jis yra patenkintas tuo, 
ką turi, ir negalvoja apie atei
nančią dieną. 0 gal jis nenori,! 
kad būtų kita diena, kuri nu- 
tumtų į nežinią dabar esančią
ja •

— Visi mes turime kartą išei
ti. Visi turime kartą pakeisti 
kryptį. Tik kartais liūdime tai 
darydami, o kartais džiaugia
mės ir laukiame tos dienos, — 
sako tėvas. — Tačiau liūdėti

tėti, bet aš nemoku 
- sako mergaitė ir 

jos veide spindi vien liūdesys ir 
pasiryžimas. — Žinai, kad aš 
padėti prekyboje niekuomet ir 
nieko negalėjau. Dėl to ir dabar 
nemoku prekiauti. Ypač, kai per 
kantysis mato ne daiktą, bet 
žmogų. Negaliu tikėti, kad tai 
gali būti kokia prekyba ar net 
pavyzdys. Nors ir mėginčiau, ži
nau, niekas iš to neišeitų. Ar gi 
tad verta mėginti? Viena tik ži
nau, kad galima visas savo die
nas atiduoti kitam ir kito pasi
imti sau. Nieko nemokant ir nie 
ko negaunant. Argi nėra leng
viau vien tik pasiimti negu gal
voti apie pirkimą? —

— Kiekvienas laimę kitaip su 
pranta ir jos kitur jieško, — 
sako motina. — Ir niekas negali 
trukdyti tai daryti. Niekas nega 
Ii pastoti kelio, nes kitaip tik 
šis žmogtis bus kaltas dėl nepa
sisekimų. O ar kas gali žinoti, 
kuriuo keliu geriau eiti? Jeigu 
ten einama, gal ten geriausia?
Ką gali žinoti, gal ten yra pa- T . ...
sislėpusi laimė, su kuria būtų never^a- as džiaugiuos drau-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ
— Ji glosto motinos plaukus, 

lygiai taip, kaip anomis dieno
mis darydavo motina. Ir ji mato 
šią minutę, kad jos motina jau 
nėra tokia jauna, kokią visuo
met vaizdavomės, — kad ir ją 
dienos užgulė, ir keliauti darosi 
sunkiau ir sunkiau. Tačiau pali
ko ta pati šypsena. Paliko tas 
pats balsas.

— Jeigu tu nusivysi laimę, — 
girdi ji tylius motinos žodžius,
— mes džiaugsimės su tavimi 
drauge. Turi tik gerai apsižiūrė
ti į kurią pusę bėga laimė, kad 
ją galėtum pasivyti ir sulaikiu
si niekuomet daugiau nepaleis- 
tum. Tavo laimėje mes matysi
me ir savąją. Tavo varguose 
matysime savąjį liūdesį ir skaus 
mą. —

— Tikiu jis yra puikus vyras 
ir bus geras man padėjėjas pre
kybos reikaluose, — paganau 
mergaitė girdi tėvo žodžius. Ir 
jis paradeda kalbėti atsipeikėjęs 
iš nustebimo.

— Ne... — sako nedrąsiai mer 
gaitė. — Jis nėra nei kiek ge
resnis prekybininkas už mane,
— ir nusišypso.

— Tai negalimas daiktas, — 
sako tėvas ir jo veidas staiga 
apsiniaukia, — kas gi man pa
dės, kas pavaduos mane? Tu tai 
moteris, bet jis? — klausia lyg 
dukters, lyg pats savęs.

— Argi neįstengtų niekas ki
tas pavaduoti ar pakeisti, jeigu 
manęs nei Vytauto nebūtų bu
vę? — sako Aldona.

— Vytauto?! — klausia ir 
drauge šaukia tėvas. — To aš I ANGLŲ KALBOS PAMOKOS

TIE, KAS GERĄ SKONI TURI, VALGO TIK 
ANDRULIO SURf!

J. .ANDRULIO lietuviškas sūris gaminamas jau per 15 metų 
ir gaminimui yra pritaikinti visi naujausi patobulinimai.

Reikalaukite to sūrio artimiausioje maisto krautuvėje, o jei 
negaunate tai skambinkite telefonais, kurie yra išvardinti žemiau,
arba rašykite tiesiai į Michigan Farm Cheese Dairy, Ine. Jonas 
Andrulis, Fountain, Mieli.

Michigan Farm Cheese atstovai yra šiose vietase:

nesitikėjau! Maniau, kad jau tu
ri protą ir gali pasirinkti, ta
čiau dabar matau, kad apsiri-

taip lengva prasilenkti. —
Ir vėl mergaitės veidas išnyk 

sta valandėlei.
— Kaip gali mintys greitai 

pasikeisti, — sako garsiai Ulė
nas žmonai. — Rodos tvirtai įsi
tikini, kad kitaip būti negali, 
kad niekas kitas gerai negalvo
ja, arba bent už tave geriau. 
O štai staiga ima, kažkaip visa 
pasisuka ir žiūri negalėdamas 
atpažinti savo paties galvojimo. 
Net akis pasitrinti, kad tikrai 
matytum.

Vėl ponia mato, tačiau šį kar
tą praėjusi diena atneša tik vy
ro ir jos pačios paveikslą, į kurį 
žiūri negalėdama atsistebėti.

ge su tavimi. Džiaugiuos tavo 
laime, — kartoja liūdnai.

— Tu tikrai nepyksti? — 
klausia nustebusi Aldona.

— Ar galima pykti ant žmo-i 
gaus, kuris vejasi savąją laimę]

STANLEY METRICK 
1804 W. 47th St.
Tel. YArds 7-8393,
CHICAGO 9, III. w
GEORGE GALUNAS
1400 Caniff, Tel. T. W. 8-7062,
DETROIT, MICH.
JONAS JAKUBAUSKAS
634 No. Denison St.,
Tel. LOngwwood 6-2622. 
BALTIMORE, MARYLAND.

JOHN SHURNA
15418 So. Albany Avė.,
Tel. GRovehill 6-7783,
CHICAGO 29, ILL.
PETER IJSAUSKAS 
69-15 — 53rd Avė.
Tel. T. W. 4-8087,
MASPETH, L. I., New York.
VTCTOR ABECIUNAS
351 Park St. Tel. Baldwin 3-1342 
NE\V BRITAIN. CONN.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

ORIGINALŪS MAURICE MOORE 
PAMINKLAI nuo 1878 metų

K. GINEITIS 
•402 S. Fairfleid Avė., Chicago 2» 

Tel. HEmlock 4-8037
, m .............. . .. Vertimai — Pilietybė — Laiškaikau. Tu nori jį Čia parsivesti, į duoda pamokas. Prieš karų balgęn 
kad galėtų išleisti, ką aš per c,ka«o“ untveraitetą. 
tiek metų uždirbau? — šaukia
jau ne juokais tėvas. 6»-«o« gatvta Ir California Are.)

1 dol. 25 et. vai. — prlra&oa 
(1-čiaa augfttaa, durys po kairei, arti

MEČYS KAVALIAUSKAS
24 Prospect St.,

Tel. Hyde Park 3-3975,
HYDE PARK, MASS.

ANTHONY B, PETKUS

6812

John J. Moore,
eav.

Paminklai
Mauzolejai
Akmenys
Markeri,
Prieš 8v.
Supulchre
kapines

Ofisas
111 Ir Austln 

Avenue
BErerty M-6132 

Worth, m.

Renidence Tel.
Hllltop 6-«271

Aklųjų akyse atrodė, kad jie mirę, 
bet jie yra RAMYBĖJE.

SAUGU
Apsaugokite savo brangenybes nuo 
ugnies, vagių ir žuvimo. Išsinim- 
nmokit SAFE DEPOSIT BOX-DfiA£ 
pas DROVERS. Tiktai $4 00 me
lams (Plius Tax).
Patogi free psirking vieta.
Nuo Pirm. iki Penkt.—9 v.v. iki 2 p.p. 
Ketvirtadieny vak.—5 v.v. iki 8 v.v.

DROVERS SAFE DEPOSIT COMPANY
affiliated with

sOrowrsBanks
47th Street A Athland Avnue YArdt 7-7000

nuo 1883 m.

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS: ,
penktad. ir Treėiad. 9 ryto iki 12 vai.Pirmad., antrad.,

Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

WESTERN AVĖ. 1410 S0. 

ILL. CICERO
Telefonai _ GRovehill 6-23^

CHICAGO,

T0wnhall 3-2109

50th AVĖ.

ILL.
arba

SEKANTIEJI YRA NAŠIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
vimas dieną ir nak- wg visose Cbicagos ir

Itį, Reikale šaukite 
i mus.

Roselando dalvse ir 
tuojau patarnaujame 1

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

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

659 VVest 18th STREET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
19821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7 1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU Tel. OLympie 2-1993___ _ _ _ ____ »

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 461h STREET YArds 7-9781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET IlEpublic 7-1213,

2314 VV. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1121 S. 59th Avė. OLympie 2-5215 ir TOunlialI 3-9687



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTGAGG, TTJINOTS šeštadienis, kovo 23. 1957
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Si. Prapuolenytė

Redaguoja ST. SEMENIENE. 3321 S. Halsted St., Chicago 8, Ilk. Tel. CLifiside 4-5665; Vlrginia 7-0618

Saulės vestuves

Prieš kelias 
rinką pasiekė

DANUTE AUGIENE, Chicago, III.

savaites knygųlšingii — kasdienybės įvedimas 
S. Tomarienės i) pasakiškąjį pasaulį. Tokia "Pu

“Saulės vestuvės”. Pasakos. Jų 
keturiolika. Vienos rašytos pro
za, kitos eilėmis. Tai daugumoje 
atkurti lietuvių liaudies pasakų 
motyvai. Tekste Vlados Stanči- 
kaitės 15 iliustracijų, įskaitant 
ir viršelį bei titulinį lapą. Iliust 
racijos išryškina tekstą. Jos re
alistinio charakterio. Mielos a- 
kiai ir lengvai suvokiamos.

Kas paskatino autorę pasa
kų kūrimui? Gal tas linkimas į 
žaismingą fabulos pynimą. Be 
abejo, kiekvieno kūrėjo turima 
savų tikslų ir savų pomėgių. Ne
suklysiu teigdama, kad gyveni
mas dažnai pakreipia rašytoją 
šia ar kita linkme. S. Tomarie- 
nė dažnai talkininkauja jauni
mui, pažįsta jo dvasią ir jo in
teresus. Ji talkininkauja vaikų 
laikraštėliams, ji kuria vaidini
mus jauniesiems ir režisuoja. 
Vaiko pasaulis, tas lankstus, ty
ras, švarus, vis naujumo ištroš
kęs ją žavi. Pasilikusi viena ji 
dar gyvena ta nuotaika ir jos 
veikiama kuria. Tai štai natū? 
ralus, gyvenimo iššauktas ir au
torės pritarimo sulaukęs kūry
bos kelias.

pos nuotykiai” sėkmė. Pradė
jus skaityti jauti paprastutį dvie 
jų senelių gyvenimą: renka pu
pas, kuria krosnį, nusvyla barz
dą. Toliau autorė persikelia į 
fantazijos plotmę ir seneliai taip 
ir lieka savo namelyje mums 
nebereikalingi. Zuikio lūpoje vo
verėlės pokalbis su zuikiu labai 
žmogiškas, kasdieniškas, mūsiš
kas: pvz., “Jeigu esi sveikas ir 
šeima sveika, ko gali benorė-

Darbšti jaunuolė
Birutė Jasutytė pereitą ru

denį baigė Worcester, Mass., 
Memorial ligoninės gailestingų
jų seserų mokyklą. Po trumpų 
atostogų toje pat ligoninėje 
pradėjo darbą. Vėliau Bostone 
išlaikė valstybinius egzaminus 
ir šiomis dienomis gavo regist
ruotos gailestingosios sesers 
diplomą. Ji lieka dirbti ir toliau 
tą patį darbą minėtoje ligoni
nėje.

Birutė yra veikli skautė, mu
zikos ir dainos mėgėja, darbšti 
ir kukli jaunuolė. Prieš 5 metus 
įsteigė Worcesteryje pirmą

šūkiui — “Dievui, tėvynei, ar
timui”.

Linkėtina sėkmės profesinia-

ti?”... “Neišmano ji. kad žmoguj skaučių skiltį. Vadovavo jaun 
gali ir kiti rūpesčiai griaužti...” skaučių dviem stovyklom Put 
To pynimosi rastume ir “Katino
žegnonė” ir kt.

Pasakų filosofija

Nežiūrint kasdieniškojo ele
mento, S. Tomarienės pasakose 
ir sėkmėse randame apsčiai se
nųjų išminčių filosofinio elemen 
to. Pagal Aryano teoriją, kurią 
remia Max Muller, Grimm ir ki
ti, teigiama, kad pasakos nėra 
vien metaforinė kūryba, tai yra 
primityviojo žmogaus gamtos 
filosofija, susidarius tais lai
kais, kai kiekvienas daiktas bu
vo apgaubtas sužmoginto gyve
nimo. Taip ir “Saulės vestuvė-

name. Dvejus metus ėjo “Nerin 
igos” dr-vės adjutantės parei
gas. Dabartiniu metu yra jaun. 
skaučių “Vilnelės” dr-vės drau
gininke. Jos pasirinktoji profe-

Pasakų motyvai

Autorė nėra pasistačiusi tiks
lu moralizuoti savo pasakų mo
tyvais. Ji grožėjasi savo lakios 
fantazijos besivyniojančiu siū
lu, ji smaguriauja žaismingai 
regzdama įvairias situacijas, ne- 
nutoldama perdaug nuo pagrin
dinio liaudies pasakos elemento. 
Kaip ir dera pasakai — gyvu
liai, augalai, paukščiai, vabz
džiai ir šliužai kalba ir gyvena 
kaip žmonės. S. T. būdama ir 
feljetonistė, lengvai apvaldo
lankstų ir grakštų situacijų py-, 
nimą ir logiškai humoristinį jų 
patrauklumą. Pasakose ji grakš 
ti. Knygoje sudėti kūriniai nėra 
vieno amžiaus skaitytojui. Jei 
eiliuota pasaka apie Vilką apga
viką bus suprasta ir pamilta jau 
trejų metų klausytojo, tai Var
lių karalius siūlysis tik gero
kam paaugliui. “Katino žegno
nė” gerokai ištęstas, palyginus 
su kitais. Čia ir žvirblis suame- 
konintas prašneka mandriau a- 
pie cirką ir klaunus. Žvirblio 
vestuvės praskamba čičinskiš- 
kai. Čia įvestas ir Egiptiečių 
kačių garbinimo kultas. Ištęs- 
tumas kiek sumažina intampą 
ir vaiką kiek turėtų išblaškyti. 

Tautosakiškai žiūrint

Tautosakiškai žiūrint “Saulės 
vestuvėse” rastume sėkmių, pa
sakų ir legendų. Sėkmės yra pa
sakojimas apie nepaprastą per-

V

B. Jasutytė

NEATPAŽINTAS SVEČIAS
Pagaliau prisiartinome prie posūkio,
Kada Kentėjimą privalome priimti,
Kaip nuolatinį palydovą. Ne momentais,
Ne kaip tuomet, kada traški jaunystė 
Sau reikalavo visko, kaip buvimo teisės;
O gavusi viską, reikalavo sau daugiau.
Dabar mes meldžiame tiktai Malonės 
Minti šį Tunelį, kartais išvysdami šviesą. 
Priimti be dejonės, be verkšlenimo 
Dvasios ir kūno daugeriopus smūgius.
Ne kaip Gorgonui atsigrįžę atgalios.
Ne kaip Medūzos liuksuso pelkėje.
Ne kaip vergai savigailos — žemą emocijų.
Su viltimi, su psalmėmis ir Himnais 
Dėkodami išeisime sutikt šį naujų Svečią 
Per amžius minantį žmonių kelius 
Ir sveikinsime jį, kaip lietų 
Ant suvytusio daigelio, tarp erškėčių.

ma didžiuotis. Laike pertraukų n ir sveika, žinoma yra ir iš- 
skambėdavo dainos, giesmės ir imčių.

Laukiam, bet tas laukimas 
toks ilgas ir miglotas ir jūs ten 

Pagaliau po 3 metų patekau aPsnūdote- Dažnai sakoma: so- 
į žėručio fabriką ir po 2 metų tUs ad{ano neužjaučia,

švent* s mes atžymėdavome.
Žėručio fabrike

me darbe, ištvermės skautiško
je veikloje ir daug laimės asme- 

sija tikrai atitinka skautiškam niniame gyvenime. P. P.

se” knygoje sprendžiamos pir
mapradės daiktų priežastingu
mo mįslės. Mes sužinome (ar
ba geriau sakant — prisimena
me), kodėl voras kuprotas, ko
dėl gandras su juoda nugara ir 
raudonu snapu bei kojomis, ko
dėl skruzdėlė pertrūkusi ir pu
pos pilvas juodu dygsniu susiū
tas, kodėl varlės šaltos ir t. t. 

Turtingos žodingumu

Nesykį spaudoje radome užuo 
minų, skatinančių vaikų litera
tūros rašytojus taikintis prie 
vaikų supančios aplinkos, paren 
kant artimesnes jiems temas, 
vengiant svetimų ir šiame kraš-

gyvenimą, kuriam tikima ir ku- te ne>bepasitaikančių situacijų.
Kiti teigia, kad autoriai turiris laikomas tikru. Sekmei su

teikiamas rimtas pobūdis. Vy
rauja įvykis. Jos tikslas — pra
nešti apie kokį nors įvykį. Tai 
naivus, nekritiškas liaudies mok 
slas. Tai pirmykščio žmogaus 
galvojimas ir reiškinių aiškini
mus (Gandro vargai, Voras ir 
skruzdėlė, Pupop nuotykiai, iš da 
lies Varlių karalius ir kt.). Pa
saka vyksta nežinomoj vietoj, 
nežinomu laiku. Ji bendro po
būdžio. Joms priskirtina: Vilkas 
apgavikas, Lengvatikiai, Mieliau 
šioji ožkelė, Saulytės kasos. le
gendos gi — pasakų rūšis, kur 
pasakojimas apie paprastus žmo 
nes jungiamas su šventaisiais. 
Matomas Dievo pirštas (Kris
taus dovanos, Alyvų darželis). 
Tačiau dažnai yra sunku griež
čiau tą ar kitą pasaką priskirti 
prie jai priklausančios šakos, 
nes esama kelių elementų. 
Kasdienybė ir pasakų pasaulis

Pastebėtina autorės prijaukin 
to pasakos motyvo įvedimas į 
kasdienį gyvenimą arba prie-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Red. pastaba: Mus pasiekė 

įdomus laiškas iš Lietuvos. De
dame jį čia dėl suprantamų prie
žasčių neskelbdami nei siuntė
jos, nei gavėjos vardų.
“Mieloji,
šiandieną Tau noriu parašyti

mas palaikė visus. Kankinimo 
priemonių jiems netrūkdavo: 
nuodai, elektra, "bananai”, 
"marškiniai” ir pan. Iš ten išei
davome it gyvi lavonai.

f Sibirą
Po 6 mėn. patekau į Lukiškį,

daugiau, nes šis laiškas eis ki- j čia buvo galima atsikvėpti, bet
po savaitės mus išvežė. Ešalonas

„ . , . v . .. , bu ,o nedidelis, nes veždavo kas-Kaip matai, as įau Tevyneie. ,. T ._. m,, * dien. Ir pasiėmusios po ziupsne-

tu keliu; tikiu, kad gausi.

Aš džiaugiuosi, kad Tu ten, kad 
daugelis mūsiškių išsisaugojo 
nuo baisaus likimo ir galėjo pa
siekti šį tą. Nesigailiu pasiliku
si čia, nors teko praeiti sunkų, 
aštriais dygliais nusėtą kelią. Ir 
šiandieną, lyg filmas, visa tai 
slenka pro mano akis ir sunku 
įsivaizduoti, kaip paprastas žmo 
gus galėjai tai pakelti.

Kai tik įžengė “svečiai” iš Ry
tų, pas mus vyko baisi kova.

lį lietuviškos žemelės — išvažia
vome. Tai buvo baisi kelionė 
Maskvoje išlaipino, čia kareivių 
ir šunų buvo daugiau kaip mū
sų Ir taip pasiekėme Krasno
jarską, paskui Narilską šiaurė
je po to vėl atgal į Irkutsko la
gerius. Narilske būdavo didžiu
liai lageriai po 50 tfikst. ir dau
ginu. Čia Irkutsko srityje ma

išvežė į kalnus šieno pjauti. Čia 
gausybė musiukių “maška”, bai 
šiai ėdė. Rudeniop pervežė į Tai- 
šeto lag. Čia kasėm iš po sniego 
bulves su rankomis, o žiemą — 
įvairūs darbai.

Pavasarį išėjome į laukus, tru 
pūtį atsikvėpėme,, nes jau mais
tas geresnis. Ir po 6 metų “Y- 
patingoji komisija” išlaisvino. 
Ji vyko visur ir beveik visus iš
teisindavo. Įvykdavo trumpas, 
bet gilus tardymas ir vakare pa 
skelbdavo rezultatus. Mūsų la
geryje paskutiniuoju metu buvo 
700 kalinių, iš jų liko 24, dau
giausia rusai, čia laimės daly
kas, kitur liko daugiau ir ma
žinu.

Sugrįžus Lietuvon
Sugrįžome Tėvynėn ir čia nie

ko gero. Daugumas sugrįžo at
gal, nes čia nėra kas veikti, vi
sur rusai ir žydai. Į mus žiūri 
baisiai ir gailisi išleidę. Darbo 
negaunu ir nežinau, kas daryti. 
Dauguma mūsų pasirinko sar- 
gų-valytojų, pečkurių vietas. Ma 
no sveikata silpna, gal sustiprė-

Jeigu šis mano laiškas Tave 
pasieks, parašyk kaip nors. Aš 
labai lauksiu. Tu gali rašyti 
daug, o aš mažai. Trumpi laiš
kai Jus pasiekia.

Į Lenkiją labai daug važiuo
ja. daugiausia žydai. Jeigu taip 
leis ir toliau, mažai čia pasiliks.

Šjais metais visuose kolcho
zuose liko žiemoti bulvės ir cuk
riniai runkeliai. Viskas nyksta. 
Jūsų doleris vertės 4 rubl. (rin
koje 40 rubl.). Man atsiuntė 50 
dol., tai gavau 198 rubl. Para
šyk, kad daugiau nesiųstų.

Tave sveikina maniškiai 
Aušros Vartų Motina”.

ir

Ar moterys žino?
..., kad Britanijos su Prancū

zija karo išlaidos 1956 m. dali
nai buvo apmokėtos uždėtais 
mokesčiais viengungiams ?

..., kad tibetiečiai vidutiniai 
geria apie 30-50 stiklinių arba
tos kasdien..., tai atrodo lyg įžei 
dimas Brazilijai...

..., kad amerikietės moterys.

IŠ MOTERŲv

PASAULIO
★ "Moters” žurnalo redaktorė 

St. Prapuolenytė, administrato
rė Br. Pabedinskienė, I. Matu
sevičiūtė, M. F. Yokuhyiiienė ir 
kitos turėjo pasitarimą kovo 
mėn. 10 d. su atvykusia iš Chi- 
cagos St. Semėniene “Tėviškės 
Žiburių” redakcijos patalpose. 
Buvo tartasi įvairiais “Moterį” 
liečiančiais klausimais.

★ Bronė Pakcdinskicnc, “Gied 
ros” korporacijos narė. prieš 
penketą metų atvykusi iš Casa 
Bhncos (Afrikos) į Torontą, 
Kanadą, dirba su didžiausiu pa
sišventimu ir be jokio atlygini
mo atsakomingą “Moters” ad
ministratorės darbą.

★ “Moters” žurnalui į pagal
bą atėjo ir daug padėjo savo pa
tyrimu bei sugebėjimais: Anta
nas Pabedinskas, Leonas šalna 
ir Rusinąs. A. Pabedinskas at
lieka dalį administracinio darbo 
ir jis visad paslaugus adminis
traciniais patarimais; L. Šalna 
parūpina klišes, iliustracijas, pri 
ima paštą; Rusinąs, kaip rinkė- 
jas-ekspertas, atlieka laužymą, 
technikinę “Moters” dalį. Tiek 
“Moters” redakcija, tiek admi- 
nistraeja jaučia didžiulę pagar
bą tai garbingai trejukei.

★ Prof. dr. Vanda Tumėnie
nė, baigia spausdinti savo kny
gą “Mano atsiminimai”.

★ Margariet Gilkison, ameri
kietė profesionalė rašytoja, di
delė lietuvių draugė, dažnai at
skirais atvejais rašiusi apie lietu 
vių kalėdinę eglutę, papročius 
bei lietuviškų receptų knygą, iš
vyko vieneriems metams į Vo
kietiją, Krefeld. Paprašiusi įvai
rių lietuviškų įstaigų adresus 
(kaip 16 Vasario gimnazijos, 
Vliko ir t. t.) Vokietijoje žada 
ir toliau palaikyti ryšius su lie
tuviais.

$5,000 SUKNELĖ

i Msiu. Kiti važiuoja Lenkijon, gal trokštančios ištekėti, susilauktų 
iš ten kur nors kitur bus gali- ■ Ker*aus*U savo medžioklės rezul- 
ma. Jeigu negausiu darbo, ką J^V-bių pietuose. Ten, su- 

i nors kombinuosiu. I ra®inėjimo ska'čiai rodo, 5 iš 6
tekėjimo amžiaus moterų gavo 
vyrą, o visd’ėlto dar 1 iš 4 vyrų 
yra nevedęs.

..., kad tik pusė amerikiečių 
profesionalų vyrų, kaip gydy
tojų, inžinierių, architektų, ad
vokatų, padaro testamentą 
prieš mirtį...

..., kad manoma, jog muilas 
buvo pradėtas vartoti (nors ir 
labai mažai) apie Kristaus lai-: 
kus?

...,kad šiandien kūdikių miri
mas yra žemiausias tuose kraš
tuose, kuriuose daugiausia var
tojamas muilas?
Nuomonės apie amerikietes

Vienas japonų profesorius, su 
tikdamas, kad amerikietės yra 
nelaimingiausios moterys pašau 
lyje, pasakė: “Norėdamos pa
tikti vyrams, jos turi prisilai
kyti dietos, dažo plaukus ir mė
gina atsikratyti savo kūno kva
po”.

Gi europietė aktorė Nyata Do 
ver, beplaukydama Karibų jū
ra ir stebėdama ant laivo, anot 
jos, tipingas amerikiečių poras, 
pastebėjo: “Per visą kelionę bu
vo tik “vyreli, šitą”, bei “vyreli, 
tą” ir “nedaryk to” bei “neda
ryk ano". Ir amerikietės vyre
lis šokinėjo pagal žmonelės trau 
kiamą gaidą.

zesm. bet daug sunkesni. Pakilu, ,...... , i Į čia negmzk, tai baisu. Uz-. m. . - . , , vau ypatingo režimo lageri su , ,. , , . .Tūkstančiai Tevvnes sūnų ir dūk i . . . . . i darbis labai mažas 300-500-700J 1 ""° ant nugaros ir aukrų žuvo kovose, jų kūnai būda
vo išniekinti gatvėse: motina, at 
vesta prie lavono, turėdavo išsi
žadėti sūnaus, sesuo — brolio 
ir t. t. Tai buvo kažkas nepap
rasto — baisaus. Visa mūsų že
melė persisunkusi kankink, krau 
ju. Kiti gi tiesiog masiniai bū
davo areštuojami ir po sunkios 
kančios išvežami į lagerius 
(kone. stovyklas). Norėjosi mir
ti, kad tik nepapuolus į jų na
gus, bet šiandieną atrodo ki
taip. Iš lagerių sugrįžtame, o 
mirusieji ilsisi ir net baugu pas
tatyti kryžių ant jų kapų. 

Perpildytose kamerose
Po šešerių metų grįžau ir aš. 

Prieš tai dirbau vid. mokykloje. 
Dirbau kita pavarde, kol vieną 
dieną iškviečia šviet. .ministras ir 
iš ten negrįžtu, patenku į saugu 
mo rankas. Kaip šiandien menu 
tą vakarą, kada mane septynie
se nuveda, iškrato, išpešioja, vi
sus guzikus išpjausto, atima vi
sus sagtukus ir tokią pabaisą 
tardo tris paras, po to davė nu
siprausti — ir vėl. Po savaitės 
patenku pas baisesnius, atrodė 
— neišlaikysiu. Tiesa, širdis bai 
šiai streikuodavo ir negalėdavau

numeriais 
nutės pažemio. Ten pramynėm 
pirmuosius žingsnius: iškirtom 
mišką, pratiesėm geležinkelio 
liniją, įkūrėm naują miestą. Vis 
kas vyko nepaprastu tempu, nes 
milionai kalinių dirbo, nors po 
kiekvienu špalu pasiliko po žmo
gų. Be duonos, sušlapę, išbadė
ję mes vos pavilkome kojas, o 
sargai vis varydavo. Ir taip be 
poilsio mes kūrėme “didžiąją, 
nenugalimą Rusiją”. Aš visą lai
ką, t. y. 3 metus, buvau miško 
kirtimo ir krovimo brigadoje. 
Čia buvo tokių jaunų mergai
čių ir senelių. Medžiai didžiuliai, 
o nupjauti reikia, nes ir to ga
baliuko duonos negausi. Supu
vusi žuvis, kukurūzų vanduo, 
tai visas maistas. Lietuvės pa
sižymėjo nepaprastu draugišku-

rublių, o pragyvenimas labai 
sunkus. Pakenčiami moteriški 
bateliai 328 rubl., o apie rūbus 
nėra kas ir sakyti. Maistas bran 
gus, sviesto kg. 27,50 rubl. Kol
ūkiuose gyvena baisiai, nieko 
negauna. Yra vienas kitas, kur 
gyvena geriau, bet tai reteny
bė.

Gyvena tik propagandistai...
Gyvena tik propagandistai. 

Buvo čia svečiai iš Uragvajaus. 
juos lydėjo Paleckis ir neleido 
eiliniam su jais kalbėtis. Visur 
melas, didžiulė apgaulė. Iš vis, 
visur skurdas, duonos trūku
mas.

Mūsų rašytojai-karjeristai, 
nuodija jaunimą savo raštais. 
Jiems rūpi tik pinigas. Iš viso, 
inteligentija nusmukusi. Jauni-

t

Modelė Betty Bridges demonstruo
ja balinę suknelę, kurios kaina . . . 
$5,000! Ji visa išsiuvinėta paauk
suotais karoliais. Ši suknelė buvo 
rodoma New Yorko madą parodoje, 
kurios pelnas buvo skiriamas kovai su 
vaiku paralyžiaus liga.

mu ir stipriu tikėjimu. Tuo gali- mas gan puikus — dvasia stip-

vengti turtingesnio ir sudėtin
gesnio žodyno nes vaikų žodynas 
kasdien siaurėjąs. Turtingas žo
dynas apsunkinąs kūrinio skai
tymą, nes reikia žodžius aiškin
ti. Įdomu, kaip pasielgė S. To- 
marienė? Ar ji prisitaikė? Ne.
Šone Tomarienė liko savimi. Jos . , , , . . ,
žodynas turtingas ir įvairuB. T5- f>#e?tl: bet 1 101 .n'e,ka" 
vams ir mokytojams kila ne kar'žve!^avo:. '^Pr^avo, ap- 
tą reikalas juos paaiškinti. Su
tinkam: karnos, vyžos, ražas, 
žabas, šatra, pasta pino, misa, 
svita, įkrūpštino, vakartis ir t.t. 
Autorė nemaža vartoja ištiktu- 
kų. Vietomis jų iš tikrųjų aps
tu (Mieliausioji ožkelė). Bet tai 
nėra blogybė. Priešingai. Vaikai 
neprivalo siaurinti savo žody
no, lygiai kaip ir tėvai neturi 
privilegijos užmiršti savo gim
tos kalbos žodžių taip, kad ne
sugebėtų jų vaikui paaiškinti.

Paskutinioji pasaka “Saulės 
vestuvės” iš dalies dėl persmar- 
kaus aplinkos sužmognimo ir 
kaikurių pokalbių grubumo ne
visai derinasi su visomis kito-

mušdavo ir vėl daro savo. Ka
meros būdavo perpildytos, tai 
baisus pragaras, padarytas žmo 
gaus rankomis, neįsivaizduoiu 
taip žiauraus. Tik tvirtas tikėji-

mis giedriomis ir vaiko pasau
liui taip mielomis pasakomis.

Knyga gražiai išleista. Žino
ma. vaikas daug labiau džiaug
tųsi, rasdamas spalvotas iliust
racijas, negu baltų ir juodų dė

MĖOIAMIAUSI KARŠTI PUSRYČIAI ŽIEMOS METU dė dirbančių motinų kaltės, 
tvirtino:

"Daugelis motinų pradėjo 
dirbti fabrikuose bei įstaigose 
per IT-jį Pasaulinį karą ir jos 
nenustojo dirbusios ligi šiol. Jų 
vaikai pradėjo klaidžioti links
mais ir tragiškais keliais”.

i,. lanKiiiji:: : EingraMKiimi irtu s it m ni: i
i murkite dieną su gerais, stipriais pusryčiais ir jūs jausitės geriau 

'r dirbsite sparčiau, šitokios nuomones priėjo grupė mokslininką lowos 
valstybiniame universitete po šešerių metą tyrimo apie pusryčių reikš
mingumų.

Medicinos ir maitinimo nuteritetai rekomenduoja kaip pagrindų pus
inių žaidimą, tačiau ne visados : vaisius arba vaisiu sunką, įvairius dribsnius (cereal), pieną,

kiaušinius ir duoną su sviestu.
Tiems asmeninis, kuriems gydytojas prirašė be riebalą dietų, įvairūs

Kiliai yra idealūs, dėlto, kad jie netnkina ir turi mažai baltinu,.
Dribsniai paduoti į stalą su pienu, turi daug proteino, vertingą B vi

taminą, mineralų ir maisto energijoj už labai menką kainų.
^tni vieną jsisryėių pavyzdys!
Aįm Nhiii sunka, dribsniui su pieną, dviejų kiaušiniu kiaušinienė, pn- 

j gruzdinta duona (gali būti balta su ruzmktnu), pieno atsigerti.

visi žmogaus norai gali būti įgy 
vendinti. Tėvai ir vaikai yra tik 
rri dėkingi Sonei Tomarienei, 
dailininkei Vladai Stančikaitei 
ir leidėjui už vertingą pavasa
rišką dovaną.

Il’ib

Egiptas nenori Motinos 
dienos

Visai neseniai atėjo žinios iš 
Kairo, Egipto, jog Egipto Švie
timo ministerija pasiūlė, kad 
Motinos diena — švenčiama ten 1 
kovo mėn. 31 d. —: būtų pakeis
ta Šeimos diena. Ministerijos ofi 
rialus tarnautojas pranešė, kad 
tos šventės proga parodomas 
ypatingas dėmesys motinoms su 
kėlė nepasitenkinimą daugely 
egiptiečių namų apyvokoje.

Amerikiečių vaikų tragedija
Jaunuolių teismų teisėjas Ro- 

be»-t Jeronime Dunne, įrodinė
damas, kad jaunuolių nusikalti
mų padidėjimas, iš dalies, yra

Baliono palaikoma radaro 
antena

Išrasta naujos rūšies radaro 
antena, kuri sveria 1,690 svarų 
ir kurią iškelia balionas. Ji pa
togiai sulankstoma, patogiai su
pakuojama, lengvai išmetama 
parašiutu. Ligšiolinės radaro an 
tonos svėrė po 10,000 svarų ir 
daugiau.

Turint mažų vaikų namuose, 
patartina vaistų spintelėje lai
komus nuodus atskirti, priri
šant prie butelių skambučius. 
Skambučio skambtelėjimas per
spės ne tik vaiką, bet kartais 
ir išsiblaškiusį suaugusį.


