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Lietuvių mokslo rūmai
Prisimenant vieną didį auklėtoją ir vadą 

PETRAS JURGELA, Uniondale, N. Y.

sulaukęs su
augėtuosius

Tokiais atve-

šiandien pradedame spau- tarytum tėvas, 
sdinti 8 straipsnių seriją akt- baigusio
aliais musų jaunuomenes auk-
Įėjimo klausimais. Juos patei- mokslus užjūry, 
kė senas mūsų bendradarbis, jais patyriau, koks jis yra rū-J 

S “™9 .r marijonas, di-1
kapitonas, Lietuvos Skautų “s savo auklėt'nių mylėtojas ir 
Sąjungos įkūrėjas, buvęs Karo globėjas. Džiaugdavosi sulau-1
“S»,kZ“.T'hnv- iiU^
gų apie skautvbę, Darių ir Gi- dvasioje talkininkų pedagogų 
rėną ir kit. Kaip patyręs jau- ir savo pavaduotojų, kurie tęs- 

K tu ir rust, Marijanapolio jatai- 
nio auklėjimo padėtį JAV-bėse, gų darbą. Anuomet (1939— 
iškelia įdomių faktų bei suma- 1941 m.) kun. J. Navickas bu- 
ffip/pŠS '"mūsų“ viluo- vo jr Marijonų Provincijolas 
menes dėmesį. Jaunimo auklėto- JAV-se, tad iš ča gimusių ir ( 
jai bei visuomenininkai kviečia- ideologiškai apsisprendusių ka- 
mi šiais aktualiais klausimais f ..„„japasisakyti po to, kai visi aš- tallkų sėtuvių ruošė kadrus ma. 
tuoni P. J. straipsniai bus at- rijonų misijai Amerikos Lietu- 
spausdinti. Red. voje.

Tą pat dieną, belaukiant kun.Rmtesnioji lietuvių spauda 
pastaruoju laiku daugiausia ž;- Jančiaus atvažiuojant, kun. Na-

Kap. Petras Jurgėla

nių bei straipsnių duoda apie vlckas nubudęs pastebėjo, jog 
Lietuvos kančias. JAV užsienio labai sunku neturint Marijonų 
polifką, Vliką, Altą, Balfą, LB, Kuni^ Seminarijos Lietuvoje, 
mūsų rašytojų ir menininkų pa- ( kur klierikai Amerikos lietuviai 
sireiškmus ir pan. Tiesa, šie
klausimai bei reikalai yra labai 
svarbūs, tačiau jie nustelbia 
patį svarbiausią re'kalą — tau
tišką lietuvių jaunuomenės auk
lėjimą ir rengimą mūsų tautos 
gyvastingumui užtikrinti. No
riu šiuo reikalu pateikti minčių, 
samprotavimų ir e'lę sumany
mų, pirmiausia prisimindamas 
vieno mirusio bei užnfršto di
džio pedagogo pastangas, pasi
statytus tautinius uždavinius ir 
tokius idėjinius polėkius, kokių 
nūn pasigendame. Ta proga 
patirsime, kokio masto kultfl- 
r'niai darbai Amerikoje seniau 
buvo pradėti ar net įvykdyti, ir 
kartu pasisemsime dvasinės 
stiprybės iš netolimos praeities.

Daug kartų man teko lan
kytis Marijanapoly, kurį prieš 
25 metus įsteigė marijonai ku
nigai Dr. Jonas Navickas ir Jo
nas Jaka'tis. Pastarasis, įsto
damas į, Marijonų Vienuoliją, 
įnešė savo sutaupąs. Aukas 
šiai įstaigai jie rinko JAV lie
tuvių parapijose. Kilniam su
manymui plaukė šimtinės ir 
net tūkstantinės (doleris tuo
met dar nebuvo nuvertintas), o 
kun. J. Valant'ejus ir, rodos, 
dar keli kunigai paaukojo po 
2.000 dol. Geraširdžių lietu
vių (senųjų ate’vių) dosnumo 
dėka buvo sudarytas fondas. 
M’nėti du tėvai mari jonai suge
bėjo tais pinigais nupirkti nrlio- 
no doleriu vertės turtą., kurį 
sudarė: dideli rūmai, keli kiti 
trobes'ai, botanikos sodas, di
džiulis parkas, daržai Ir kt. — 
iš viso, rodos, 305 akrai (ap’e 
125 ha). Ir štai 1931 m. kun. 
d r. J. Navickas ten perkėlė pir
mąjį ir vienintelį JAV-se .lietu
viškąjį mokslo žid’ni vyrams: 
augštesniąją mokyklą (High 
School) ir kolegiją (Jun’or 
Collcge). Kolegijai vadovavo 
jis pats. o augšt. m-lai kun. Dr. 
J. Vaškas, MIC, kurį jis globo
jo, išauklėjo krikščioniškoje 
ir lietuviškoje dvasioje įr išlei
do į mokslus. Besikalbant su 
kun. Vašku apie Lietuovs isto
riją, literatūrą, meną ir kt., 
teko stebėtis jo (čia gimusio) 
taisyklinga lietuviška kalba, 
žiningumu ir skaisčia me'le sa
vo tėvu kraštui. Viešėdamas 
vos kel'as savaites Lietuvoje, 
jis stengėsi paž'nti lietuvių tau
tos vertybes ir žavėjosi savo 
Tėvynės grožiu.

Kartą mums trims besišne
kant parke, kun. Navickas, ga
vęs kažkokią žinią, nuskubėjo į 
rūmus, jog vyskupas nelauktas 
atvažiavo. Bet paskiau sužino
jau, jog iš Romos grįžo jaunas 
kun. J. Jančius, MIC, įgijęs li
cenciatą. Kun. Navickas, turė
jęs jau nestiprią širdį, džiūgavo

sporto žaidimus .organizuoti 

skautus, stovykMg ir t. t."
Net pašokau iš krėslo, tai iš

girdęs.;. Prisipažinsiu, jog tokių 
idėjų savo galvoje ir aš nešio
jausi, tik nesiryžau jos skelbti, 
žinodamas lietuvių konservaty
vumą ir dėl to nesitikėjęs rasti 
pritarimo. Tik Lietuvoje 1924 
m. “Kary’’ teko iškelti suma
nymą — ste'gti karinę gimnazi
ją, kurioje būtų specialiai auklė
jami, lavinami ir įtupiami tin
kamiausi kandidatai į Karo Mo
kyklą. 1926 m. “Karde” šiuo 
klausimu rašė ir kpt. I. Krau
nantis. Deja, tokia g'mnazija 
nebuvo įsteigta. O., čia, Marija
napoly, panašią idėją iškėlė ku
nigas v;enuolis, už Lietuvos ri
bų anuomet vienintelės Lietu
vių Kolegijos direktorius! Pa
kalbėjus ap'e didelę tokios re
formos naudą pilnutiniam jau
nimo auklėjimui bei moderniam 
išlavinimui ir įžvelgus entu
ziazmą, kokiu mūsų jaunimas 
tai sutiktų, kun. Navickas nusi
minęs pridūrė. “Jei būtum ne
vedęs, jau seniai čia būtum ap
sigyvenęs ir dirbęs. Bet tams
ta turi šeimą, o mes neįstengia
me sudaryti pakankamos al
gos. Labai gaila!!” Anuomet 
beveik visi Marijanapolio moky
tojai bei profesoria’ buvo tėvai 
marijonai. Iš pasauliečių pro
fesorių tiktai kalbininkas Dr. 
R’mavičius (nevedęs — jau mi
ręs) gyveno Marijanapoly ir 
Jonas Pilipauskas, o adv. Mile
ris iš Worcester, Mass. atva
žiuodavo be atlyginimo dėstyti 
iškalbą (retoriką).

Kol kun. Navickas gyveno, 
Marijanapoly mokėsi tiktai 
lietuviai ir vienas kitas nelie
tuvių kilmės. Vasarą jis ke- 
l'audavo per JAV lietuvių pa
rapijas ir pasikalbėdavo su jau
nuoliais, kuriuos mokslo metų 
pradžioje sutikdavo jau Marija
napoly. Šis pedagogas taip 
praleisdavo savo vasaros atos
togas, marijono misiją sieda
mas su lietuvio — patrioto mi
sija. Jo vadovaujamą Lietuvių 
Kolegiją yra baigę: eilė tėvų 
marijonų, lietuviškų veikalų 
vertėjas ir “Lietuvių Dienų” 
redakcijos narys M. Starkus, 
kompozitorius muzikas prof. L. 
Šimutis, Jr., aviacijos Itn. J. 
Šimut’s, eilė visuomenininkų ir 
kt. Kas žino, turėtų spaudoje 
juos išvardinti ir jų pasireiški
mus iškelti. Vienas Marijana
polio studentas, kelias valan
das pasikalbėjęs su manim ir 
baigęs mokslą, tuojau išvyko į 
Lietuvos Karo Mokyklą. Anais 
laikais Marijanapolio studentai 
(Amerikoje gimę!) ilgą eilę me
tų leido lietuvišką žurnalą

būtų galima išugdyti lietuviš
koje aplinkoje bei kultūroje ir 
kur jie galėtų iše'ti lituanisti
nius mokslus, susibičiubuoti su 
Lietuvos pedagogais, filosofais, 
kunigais, jaunimu ir t. t. Šiuos 
veiksnius jis it'n akcentavo. Pa
tariau ryžtingai tuo rūpintis ir 
dar pridūriau, jog vyriausybė 
kaip tik labai pageidauja lie- 
tuviškos dvasios kunigų kultū- 
ri rinkų ypač išeivijoje. Kun. 
Navickas pareiškė, jog buvo 
tuo rūpintasi, bet pastangos li
ko bergždžios. Tuomet paska
tinau kreiptis į patį Lietuvos 
Prezidentą A. Smetoną. Pasiro
do, tuo reikalu, be kitų, ir pats 
kun. Navickas su juo kalbėjosi, 
tačiau Marijonų Kunigų Semi
narija nebuvo leista Lietuvoje 
įsteigti. Man, didžiam kultūri
ninko ir visuomenininko A. 
Smetonos gerbėjui, jį kaip Pre
zidentą dažnai 1927-30 m. lydė- 
iu8iam kel'onėse po Lietuvą ir 
nemaža jo kalbų bei kilnių m’n- 
čių paskelbusiam spaudoje, to
kia naujiena buvo didelė staig
mena. Dėl minėtos priežasties 
Marijonų Kunigų Seminarija 
buvo įsteigta Amerikoie, netoli 
‘Tetuviškojo d'dmiesčio” Chi- 
"agog — Marijos Kalneliuose.

Kitu atveju 1936 m., kuų. 
Navickui, kun. Vaškui ir man 
besidalinant mintimis apie lie
tuvybės i’laikvma Amerikoie, 
Kolegijos direktorius pareišl^: 
“Ž'nsi, mielas kapitone, aš jau 
seniai galvoju apie tamstos 
iiuntimą į Marijanapolį”. Man 
nustebus, iis paaišk'no: "Mvli 
taunima ir turi patyrimo auklė
jime. Esi karininkas ir skauti
ninkas. Labai norėtume paves
ti tamstai tautiška auklėjimą 
ir fizini lavinimą Marijanapoly. 
Nustatytume studentams uni- 

’ formą — panašiai, kaip Ameri
koje įvesta nevienoje augštes- 
nioie mokykloje (M’litary Aca- 
demv). Galėtumei {vesti karišką 

tvarką, drausmę, rikiuotę, iš

kilmingas apeigas, gimnastiką, A a. kun. Dr. Jonas Navickas, M. I. O.

V. Mykolaitis • Putinas

. Į laisvą buitį
Nuriedėjo dienos, kaip karoliai,
Kaip karoliai, šviesūs gintariniai. 
Meipvos ūkanos ir tylūs toliai,
Ir varpai iš tolių krištoliniai.I Į

Kam liūdėti su varpais ir toliais,
Jei nenori, kaip tas aidus, žūti.
Trauk su vėjais, lygaus kelio broliais, 
Tu ten rasi laisvę, taurių buitį.

Rasi visa, ko širdis tau geidė, 
Nusimesi juodo vargo našią.
Ir nors kartą laimė skaistaveidė 
Palydės tave į kitą mielą kraštą.

O prie augšto kryžkelės kalnelio 
Rasi antrą ištikimą draugę.
Ji po kepa, prie to lygaus kelio,
Turi tau vietelę ramią, saugią.

Ji priglaus tave kaip mielą brolį, 
Užniūniuos, kaip motina, lopšinę.
Pro ūkus žavės tie skaidrūs toliai 
Ir varpai iš tolių krištoliniai.
1939. X. 2Ą.

“Studentų Žodį”1, kuriame ra
šydavo įvairiais klausimais ir, 
iškeldavo naujų idėjų, lietuviš
kus scenos veikalus suvaidinda
vo net kituose miestuose ir ki- 
ta'p reiškėsi lietuviškoje visuo
meninėje veikloje. Tai buvo 
pasigėrėtina naujojo sąjūdžio 
pradžia: Amerikoje gimęs lie
tuvių jaunimas savo pasireiš
kimais rodė, kokią ideologiją 
Marijanapolis jam perteikė ir 
įkvėpė:

Šios pastabos tiktai keliais 
bruožais pava'zduoja kun. Dr. 
Jono Navicko asmenybę, pasi
šventimą čia gimusio lietuvių 
jaunimo auklėjimui krikščioniš
koje ir lietuviškoje dvasioje, j 
id'ėj'ngumą ir ryžtą vispusiškai 
tobulinti lietuviškąjį mokslo ži
dinį, tiesiog stebuklingai su
kurtą buvusioje pnilionieriaus 
rezidencijoje. Paminklo ant šio 
darbštaus kultūrininko ir peda
gogo kaip nepastatėme, pasi
guosdami faktu, jog jis, gyvas 
būdamas ir savo širdies silpnė
jimo nepaisydamas, savo kūry
biniu darbu pasistatė milžiniš
ką paminklą — Marijanapolį. 
Galbūt čia pat reiškiasi Apvaiz
dos užuomina poeto lūpomis, 
jog “geresnio paminklo didvy
riams nebus, kaip vykdymas jų 
idealo” (Janonis).

Vėlesnieji ir dabartiniai Mari
janapolio vadovai neįstengia 
tęsti jo įkūrėjo tradicijų, ne
sulaukdami lietuvių visuomenės 
talkos ar net dėmesio! 1949 m. 
jo direktorius kun. Dr. A. Jag
minas nusiminęs pasisakė, jog

ta's metais teturėjo vos kelio- 
liką lietuvių, o moksleivių dau
gumą sudarė... prancūzai. At
seit prancūzų ir kt. kilmės ame
rikiečiai įvertina šią mokyklą 
gamtos erdvėje su tinkamu 
auklėjimu, įvairiausiu sve'ka- 
tingu maistu ir kitokiais pato
gumais, k. a.: mokslas ir išlai
kymas čia yra daug pigesnis, 
nei panašiose kitose JAV mo
kyklose. O tėvai marijonai ir 
jų patikėtiniai kun. Dr. J. Na- 
rickas ir kun. J. Jakaitis si 
geraširdžių lietuvių mecenatų 
pagalba Marijanapolį įsteigė lie
tuvių jaunimo auklėjimui bei 
mokymu’’ — taigi lietuvių tau
tos kultūros reikalui!

JAV-se ve'kia 5 augštesnio- 
sios mergaičių mokyklos, lietu
vaičių vienuolių įsteigtos ir ve
damos. Marijanapoly tebėra vie
nintelė augštesnioji mokykla 
jaunuoliams. Tač’au šiandien 
lietuvaitėms jau nei šių 5 augšt. 
mokyklų neužtenka, o mūsų 
jaunuoliams — ir tos vienos 
mokyklos perdaug... Mielo St. 
Tamulaičio ar B. Babrausko 
kauksmas šiuo klausimu tikrai 
būtų labai reikalingas!

(Šia tema bus daugiau) ,

Žmogaus kelionė į erdves
Mokslininkas Otto G. Win- 

zen, dirbąs Minneapoly, Min., 
vadovauja grupei tyrinėtojų, 
kurie gavo JAV kariuomenės 
uždavinį — išspręsti galimybes 
žmogui atitrūkti nuo Žemės ir 
’škeliauti į erdves. Jis mano, 
kad nepraeis nei 50 metų ir 
žmonės jau galės keliauti į 
erdves. Kel’onė, palyginamai, 
būsianti saugi. Sunkiausia pro
blema — atitrūkti nuo Žemės 
ir paskiau vėl saugiai nusileis
ti. Jau dabar ta mokslininkų 
grupė siunčia gyvulius sanda
ria-' uždarytose gondolose, ke
liamose balionų į pavojingas 
erdves, kur kosminiai spindu
liai lūžta ir skaidosi. Winzen 
mano, kad pavoiingiausias 
žmogaus kelionei į erdveg punk
tas yra apie 118.000 pėdų nuo 
žemės, kur kosm'riai spinduliai 
oasick’a atmosferą, lūžta ir 
eksploduoja.

Temperatūra nebūtinai 
reiSkia ligą

Northvvestern universiteto 
profesorius dr. Joseph A. Wells 
rašo, kad pakilusi temperatūra 
nebūtina' reiškia ligą. Jo tvir
tinimą paremia dr. A. C. Ivy 
tyrimai, šis Illinois universi
teto profesorius, išmatavęs tem
peratūrą 276 studentų, rado, 
kad jų karštis svyruoja tarp 
9C.6 ir 99.4 ir jie visi buvo svei
ki.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Lietuvių Katalikų Mokslo

Akademijos Reorganizacinė 
Komisija šauk'a korespondenti
nį LKM Akademijos visuotinį 
susirinkimą Centro Valdybai ir 
Revizijos Komis'jai išrinkti. 
Neatsiliepus vis'ems LKM Aka
demija suinteresuotiems asme
nims į atsišaukimą atkūrimo 
reikalu paskelbtą spaudoje, 
Reorganizacinė Komisija sten
gėsi sudaryti t'kslų sąrašą tų 
asmenų, kurie aktyviai dalyva
vo Akadem'jo3 darbuose, prieš 
bolševikams sustabdant jog vei
kimą 1940 m., iš užsienyje už
tiktų Akademijos Suvažiavimo 
Darbų ir suvažiavimo progra
mų. Tačiau ji nėra fkra tuo 
būdu suradusi visus asmenis. 
Visus juos Reorg. Komisija lai
ko Akademijos nariais.

Kandidatais į Centro Valdy
bą siūlomi asmenys gyvena Ro
moje, nes daugumos narių pa
geidauta C. V-bos būstine pa
rinkti Romą. Į Rev'zijos Ko
misiją siūlomi asmenys gyvena 
k'tuose Europos kraštuose.

• P. Glaudei ir Dostojevskis.

Neseniai miręs prancūzų poetas 
ir dramaturgas duodavo radijo 
pasikalbėjimus, kurių labai 
mėgo pasiklausyti prancūzų pu
blika. Sakoma, kad daugiau 
kaip milionas prancūzų klausy
davosi tų pokalbių. Toks dide
lis jų pasisekimas paskatino 
juos paskelbti. Dabar aiškėja, 
kad jie nepaprastai įdomūs. Ne
galint plačiau jų išryšk'nti, pa- 
sitenk'name patiekdami tai, ką 
“Šilkinio batelio” autorius gal
voja apie Dostojevskį.

“Dostojevskis — jis sako — 
turėjo didelės įtakos mano cha
rakterių vizijai. Dost-k:s yra 
pol'forminio charakterio išra
dėjas. Tariant, Moljeras ar 
Rac'nas, ar kiti didieji klasikai 
sukuria charakterius iš v’eno 
gabalo, tuo tarpu Dostojevskis 
padaro .atradimą, kuris psicho- 
looijoje prilygsta de Vries gam
tos istorijos pasauliui: savai
mingą pakitimą. Staiga cha- 
rakterig pak.'nta, t. y. savyje 
suranda dalykų, kurių niekad 
nebuvo anksčiau, nelyginant 
geltona gėlė, kurios vardą pa
duoda de Vries, ir kurio aš ne
beatsimenu, — staiga po dau
gelio amžių, pražysta baltu 

j žiedu. Niekas než'no kodėl. Tas 
pat pas Dostojevskį. “Nusikal
time ir Bausmėje” matome bai
sų paleistuvį, kuris ūmai pasi
kelia į savotišką angelą. Ap
mirusiam gyvulyje prabunda 
angelas. Tai, kas nežinoma ir 
neįžvelgiama žmogaus prigim
tyje, žad'na didelį Dos-kio su- 
sidomėiima. žmogus nepažįsta
mas sau pačiam ir niekad neži
nomą sugebėtų padaryti naujo 

, paskatinimo akiva'zdoje.”
• Juozo švaisto Knygnešių 

Pėdsakais, i Bendrija, We’n- 
heim, 1955, 295 pusi.

Savo naujame romane J. 
Švaistas vaizduoja knygnešių 

! gadynę. Nesen ai minėjome mū
sų spaudos atgavimo 50 metų 
sukaktį. Ir štai beveik vienu 
metu susilaukėme dviejų roma
nų, pavaizduojančių tą mūsų 
tautos kovą už spaudos laisvę. 
Apie J. Gliaudog Raidž'ų pasė
lius “Drauge” jau buvo pasisa
kyta. Netrukus duosime ir šios 
naujos os J. Švaisto knygos 
įvertinimą.

• V. Mykolaičio — Putino 

eilėraštis “Į laisvą buitį” gau
tas iš p. K. Simonav'čiaus. Jis 
jį išsikirpo iš vokiečių okupa
cijos metu Kaune ėjusio dien
raščio “Į laisvę” ir kaip suve
nyrą iš Tėvynės išsaugojo. 
Kiek mum žinoma, laisvajam 
pasaulyje jis dar nebuvo at- 
spausd ritas.

• Muzikas Juozas Bertulis

ragina visus studijavusius Klai
pėdos Konservatorijoje o taip 
pat ir jos buvusius mokytojus, 
suvažiuoti į Chicagą š. m. lie
pos m. 1 d. Dainų šventės me
tu. Manoma sušaukti bendrą 
posėdį, o paskui nusitraukti. 
Prašoma atsivežti savo nuo
traukų, o taip pat nuotraukų iš 
Klaipėdos gyvenimo: bendra
bučio, konservatorijos rūmų, 
buv. mokytojų, mirusiųjų kole
gų ir pan. Pageidaujam, kad 
būtų atsivežta raštu paruoštų 
ž'nių apie savo studijas ir to
limesnį po studijų gyvenimą, 
šit'e aprašymai bus perduoti 
muzikos archyvui. Visais su 
šiuo suvažiavimu susijusiais 
klausimais prašomi kreiptis į 
J. Bertulį: 10040 So. Hobart 
Blvd. Los Angeles 47, Cal’f.
• Hilaire Belloc, neseniai mi

ręs garsus anglų rašytojas, ve
dė nepaTstamą kovą beginda
mas lotyniškąją bei katalikiš
kąją civilizaciją ir visomis išga
lėmis prieš'nosi protestantizmo 
bei materializmo užmačioms su
griauti katalikišką krikščiony
bę. šitoje kovoje jį labai dažnai 
paremdavo jo bičiulis Chester- 
ton, kitas garsus anglų rašyto
jas.

H. Belloc buvo kilęs iš miš
rios šeimos. Jo tėvas buvo 
prancūzas, o motina anglė. Be- 
siauklėdamas, jis pasisavino 
dviejų kultūrų pradus. Jis iš
garsėjo savo veikalu “The Path 
to Rome”, kuris pasirodė 1902 
m. ir ligi šiai dienai tebėra jo 
patraukliausia knyga. Per sa
vo ilgą gyvenimą jis išvarė la
bai platų ir įvairų barą. Jis 
buvo poetas, oratorius, istori
kas, polit'kas, le’dėjas, žurna
listas. biografas. Tenka apgai
lestauti, kad jo raštai ligišiol 
tebėra nežinomi lietuviams.

• Vokiečių spaudoje pasirodė 
nuotraukų ir aprašymų apie 
Bruno von Querfurt, gimusį 
973 gale Querfurto pilyje, lai
komą vienu iš krikščion’ų kan
kinių senojoj Prūsų žemėj. Dir
bęs prie imperatoriaus Ottono 
3 kaip rūmų kapelionas, jis bu
vo galop įšvęstas vyskupu ir 
pasiuntė misininkus į Švediją, 
kurie atvertė švedų karalių. 
Prusnose jam pavykę atversti 
i krikščioniu tikėjimą kelis 
šimtus sudavu. Tač'au vienas 
nesutikęs krikščionvbės pri
imti sudavų kunigaikštis, kaip 
skelbiama vokieč'ų spaudoje, 
1009 m. kovo 9 d. užpuolęs jį 
•m palydovais ir drauge su 18 
k'tų misininku vis'ems nukir
tęs galvas. Jis laikomas ant
ruoju Prūsu apaštalu, turėju
sius didesni pasisekimą ir už 
997 m sembu krašte žuvusį 
Adalbertą iš Prahos. Toje vie- 
toie prie Loewent'nsee šalia 
Loetzeno. kur jį aštiko mirtis, 
buvo pastatytas kryž’us, kuris 
ir dabar tebestovi. Tačiau šios 
per Kalėdas pasirodžiusios is
torijos vokiečių spaudoje tik 
dar kartą patvirtina, kad vokie
čiai ten mėgina kurtis svetimo
je. ne jiems priklausiusiose že
mėse.

Smegenys ir kalorijos
Mokslininkai apskaičiuoja, 

kad net įtemptai dirbdamos 
smegenys, pvz. spręsdamos 
aritmetikos uždavinius, per va
landą tesunaudoja dvi kalori
jas energijos. Tačiau apskri
tai, smegenų sunaudojama 
energija nėra taip maža: sme
genys tesudaro vieną penkias
dešimtąją dalį žmogaus kūno 
svorio, o sunaudoja ketvirta
dalį deguonio, kurį organizmas 
gauna, taipgi nemažai sunau
doja cukraus ir riebalų.
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Kultūros fondo reikalu (VIII) Kas vyksta tuo i>ačiu laiku? 

Tuo gi pač u la ku, kai vie-

KAM ATITEKS AMERIKOS LIETUVIŲ I, * •., > ,,. , * * •», _ _ *
" to &.t/vlrua “įstnnnini” nrmnvai

TURTAI?
S. TAMULAITIS, Chicago, III.

liūdni apmąstymai apie mirtį ir 

optimistiški pasiūlymai ateičiai.

Kad ir kaip palankiai mąsty
tume apie savo žemės gyvatos 
reikalus, visi tvirtai žinome di
džiąją tiesą: mūsų egzistencija 
pasaulyje nėra amžina. Žmonės 
mirė ir mirs. Gyvenimo die
nos bėgo ir bėgs nesustodamos. 
Vienintelis ir pats tikrasis 
žmogiškosios būtybės rūpestis 
žemėje nuo amžių buvo ir pa
liks šis: ne tiek ilgiau pratęs
ti medicinos priemonėmis savą
ją gyvybę, k-ek tinkamiau iš
naudoti esamas dienas, įdedant 
į jų pilką turinį gilesnę prasmę 
ir augštesnį savo būties pajau
timą.

Tėvynė, turtai, įpėdiniai

Viltys evantualiai grįšti į 
tėvynę tuo tarpu gerokai suma- 
žėjusios. Antra vertus, koks 
gi procentas, sakykite, iš Ame
rikos lietuvių, atsiradus gali
mybėms, tuoj pat viską metęs 
skubės namo? — Labai menku
tis. Dauguma ne be tam tikro 
pagrindų tars, kad Lietuvai ga
lėsime būti naudingi ir čia. šia
pus vandenyno, remdami ją ki
tais įvairiais būdais. Kurtis iš

vyks ir toliau. Vyks per lengva
pėdiškai sudaromus testamen
tus, per netikėtas mirtis, per 
mišrias vedybas, per rizikingus 
biznius arba šiaip per natūralią, 
niekeno nevaržomą asimiliaci
ją-

Beje, kilnesnieji mūsų tautie
čiai mirdami kartais mažutę 
savo turto dalelę skiria lietuvy
bės reikalams. Vis dėlto tai 
yra tik mažas lašelis prieš jū
ros vandenis. Absoliutinė di
džiuma lietuvių turto (95— 
99%) noroms nenoroms, pa
čiam savininkui visai nenujau- 
čiant, atitenka nelietuviams.

Nuomonės apie mirusių lietuvių 

turtus

ta šitokie “istoriniai” prajovai 
(keliant stiklinėse audras ir iš- 
dirbiinjant kilok as dieviškas 
komedijas), mūsų tautiškosios 
bendruomenės nariai, senieji 
broliai lietuviai, vienas po ki
to pasitraukia, nutyla, amžiams 
užmerkia akis. Taip tęsiasi jau 
40 — 50 metų.

Jų turtai betgi liekasi. Šitų 
kiuopščiai sudėtų turtų pavel
dėtojai tikrieji amerikieč'ai, 
dažniausiai savo geradarių tin
kamai neatsimena ir nuoširdžiai sakyti, 
nepagerbia. Kas jų garbei pa-• 
daroma, paprastai padaroma 
dėl žmon'ų akių, laikinai, tam 
sykiui. Ct vėliau — iš akių ir 
iš atminties. Nors mirtų tė
vas ar motina, įpėdin:s ameri
kietis jauste jaučia, kad čia 
mirė ne savo, o tik svetimo 
krašto žmogus. Žmogus, kuris 
gerai nesuprato Amerikos, o 
Amerika jo. Kuris turėjo daug

niams, meskime pagaliau sykį į mityviau nei priešistoriniais 
tą įkyrėjusį lietuviui būdingą! laikais, —- ir išrasta tūkstan- 
moterišką asmeniškumą bei ’ čiai naujų būdų, kad mirtume 
primity vų, siaurą subjektyvu-, ne savo pačių lovose”, 
mą. Grįškime prie objektyvių
— viešųjų — bendrųjų tautos
reikalų, idant galėtume iš tie
sų vadintis didvyrių žemės sū
numis, kurie ne giedodami salė
se himnus, o tik realiu darbu 
semia stiprybę ^š praeities.

Amerikoje brangiausia ver
tybė žmogui — p'nigas. Paro
dykime, kad vardan mylimos 
tėvynės reikalų mes galime bent 
mirdami dalies tų pinigų atsi

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI Ui C M IK V ILGAI 
2300 VV’efft 51st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto,
2ikl 4 Ir 6 iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 iki 4 ir C iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tcl.PKospect 6-1705 
Rez. tcl. GKovehUl 6-5003

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KCDlkU. llL VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI ST£

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Oflco tel. RE. 7-1168
Res. U‘l. VVAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St,
Ofiso tel. KĖJlaru'e 5-4410 

ltczkl. telef. GlLoveklli 6-0617
Valandos: 1-3 p. u. Ir G-8 p. m. , 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

keistų įpročių ir juokingų “bar- 
Kad lietuvių turtai privalo bariškų” pris:minimų. 

atitekti Lietuvai, o ne viskuo
pertekusiems svetimiesiems, 
apie tai niekas niekur mūsuose 
neužsimena, nerašo, neįtaigoja, 
nedisputuoja, neveda propagan-

Po metų kitų įpėdiniai, norė
dami pasirodyti pilnais ameri
kiečiais ir bent sykį nutraukti 
visus ryšius su ta “old contry”, 
ima gėdyt:s net savo tėvų ir ge-dos. Kam gi to! Gyvenimas te-: 7, , , . .. radarių vardo. O anūkai apiegul slenka 10 pačio išgraužta ... . . ...m Situos žmones jau ne klausytisvaga. Tą vagą taisyti arba pa

kreipti į kitą šoną — jau ne 
mūsų reikalas!...

Savo sunkiai uždirbtus pini-
naujo, ypač senesnio amžiaus Sus
žmogui, nebebūs’ą nei laiko, nei 
noro, nei jėgų. Savo ruožtu mū
sų jaunimas, kuris atvyko Ame
rikon vaikystėje arba kuris gi
mė šiame kontinente, taip pat 
turės visokių išskaičiavimų. Ge
riausiu atveju (neskaitant ma
žų išimčių) jie parvyks į išgar
bintąją tėvų žemę tik pasižiū
rėti, o pasižiūrėję... jąja galu
tinai nusivilti: Mat, L;etuvos 
išvaizda dėl praūžusių karų ir 
gobšių okupantų rankų bus 
skurdoka ir laukujėmis civili-

Pažangos dvasia
Neseniai garsus italų rašyto

jas Giovanni Papini buvo pa
klaustas, ar pažanga turi ko
kios betarpės įtakos į kasdienį 
žmonių gyvenimą. Rašytojas, 
kuris visą laiką yra aktyvus, 
pagalvojęs atsakė:

“Savaime aišku. Stato mums 
bažnyčias, kurios primena ga
ražus; traukinių stotis, kurios 
primena katedras; tapoma pri-

rel. ofiso HE. 4-6009, rcz. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmai

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westem Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PK 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

I V.RADtOSU

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: YVAlbrook 5-3048

nenori. “Gyveno, buvo — gyve
no, buvo! Daug kas buvo ir 
daug kas gyveno. Ar mums tai 
visa rūpi!” Štai kokios kalbos

(LE.MPOS-OkLVS-BATERIJOS)

TAISYMAS 
iamuosedirbtuvės<

-100% —
loarantioa:

per abi Amerikas apie ‘ jų kalbamos.
Kokios iš to viso išvados?

du milionus dolerių kasmet! — 
mūsų senukai, senutės, viengun 
giai ir šiaip miruoliai mirdami: Išvados tokios: 1. Kas mes 
tenuk ša ten, kur jiems atrodo, bebūtume — katalikai, protes- 
geriausia! Ar mums tai rūpi?!.., tantai, ateistai ar liberalai — 

visi esame vienbs šeimos bro- 
Tikrieji mūsų tautiniai rūpės-į jjaį — seserys. Visi mylime tą 

čiau kurie reiškiasi lietuv. laik- pa.tį gimtąjį lizdą. Visi esame 
raščių ir pol:t. žurnalėlių pusią- lietuviai
piuose ir kurie veržiasi iš viešų Į 2. Už tat viskas, ką norime 
žodinių kalbų, sukasi tik apie ęĮarytj didesnio, dėl nuoširdaus 
šiuos 4-ris didžiuosius “gyvybi- pavyzdžio, turijme pirmiausia 
nius lietuvybės ir lietuv. “kul-j pradėti daryti nuo pačių savęs.

klausimus; 1. politika ir tai darbais — veiksmais, o j

ijJJi masasi e
lAiDflina
UUtelevision
Csav. inž. A.Semėnas)

i 3130S.Hal$ted-DA6-6887]

tūros”
(dažniausiai pilstant iš tuščiozacinėmis gėrybėmis tikro ame-. 

rikiečio ji savęsp nepatrauks. O j t. /aU ir e °8es mai n 
jos dvasią, glūdinčią piliakalnių
šlaituose, apleistose sodybose, 
iškirstose giriose ir senų tauti
nių tradicijų bei papročių pali
kimuose. tik retas kuris suge
bės pagauti bei suprasti.

Taigi viskas, ką lietuviai 
Amerikos žemėje sutaupė ir įsi
gijo, netolimoje ateityje paliks 
vertiems ar nevertiems jų įpė
diniams. Jei tų įpėdinių kartais 
neatsiras arba jei jie pasirodys 
esą abejotinos vertės, turtai 
atiteks svetimiesiems. Asmeni
niai įpėdiniai, kuriuos savinin
kai pasirinks, savo ruožtu po 
kokių 20 -40 metų paveldėtuo
sius turtus irgi paliks jau galu
tinei suamerikonėjusiems savo 
“tautiečiams”, o šie pastarieji 
juos arba prašvilps arba šiaip 
kur nors nukiš į svetimas ran
kas.

Liūdnas ir kartu giliai tragiš-

gūs patriotiniai sentimentai (ku
rių visa jėga yra no- darbuose, 
o sakytiniuose — rašytiniuose 
žodžiuose ir kurie saldinami at
siminimų bei dūsavimų cuk
reliu) ; 3. gyvybės palaikymas 
organizacijose (kur viena pa
saulėžiūrinė grupė dėl to pačio 
dalyko nuolat visa gerkle .rėkia 
“taip”, o antra “ne”): 4. įvai
rūs asmeniškumo reikalai (kur 
visad Baltrus baltinamas, o Jo
nas juodinamas).

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurio kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, 
negali romiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą. 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGUl.O Ointment. Jos gydymo

P.&J.JOKUBKA
, . TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

1 0 Pardavlnms ir Taisymas
4102 Archer Avė., at Mozart 

3. Telkdami, skirstydami ir Chicago 32, IU, — TeL lA S-8817 

palikdami savo turtus įpėdi

ne žodžiais 
pešiojimu.

įr ne vienas

BUICK’AS

LIETU VISK AS

AUTOMOBILIS

T A' ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČIN8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 We8t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa dieną ir šeštad. vak.

Ofiso tel. CLlffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kampas 47th Ir Herinltage)
Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Seštad, nuo 2 iki C .vai., ižskyr. sek

1'eL ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINĖS LIGOS

2423 West 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian)

VAL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Seštad. 2—4 popiet 

Trečlad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
I Saki rus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet

Tel.. Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — ENglevvood 4-4979

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westem Avenue 
Chicago 29, 1U. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REyublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

Tel. ofiso VT. 7-0600. rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

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

Ofiso telef. Y Artis 7-1166
Rezidencijos —— STcvvnrt 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvš) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

J

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnhaU 3-0050 
2534 VVest 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. llEmlook 4-7080, neatsakius

skambino CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IK 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 YV. 51st St 
rel. PKospect 8-1223 arba YVE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

6757 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad.
1 0—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Rcpubllc 7-8818. 

Ofiso telefonas — UIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzio /ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai.

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1106 D1VERSEY AVĖ.
Tcl. YVE 5-8426

Vai.: 2-5 ir 6-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE _ 5025 NO. PAULINA 
Betliany Metliodist ligoninėje

Tik pūgai susitarimą tcl. AR 1-1493

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublle 7-2290 
specialybe chirurginės tr 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirniad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. I’R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
šeštad. 2—4 p. p. Trečlad. Ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PKospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vuškcvičlūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 Southį Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJA3 IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct.. Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 vai 

vilk. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OI,y«ipio 2-1381

Ofloe VVAlbrook 5-2670.
Rez. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javoit
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. S—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr renius.
4155 So. California Avė., Chicago 

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

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso I’R. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
VAI,, nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tcl. ofiso CA 6-0257, rez. PK 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tek ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

1821 So. flalsted Street 
Rezid. 0600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

loic nrncpqaq’ Tik nrnprmalHaii-' >'pa't>be" palengvins jūsų skaudėj! Kd.s procesas, jis ncpcrmaioau-j ni4 lr Kal5(jite ram|ai miegoti nak
jamai vyko iki šiol, jis, aišku, b- Vurtokitu ją taipgi nuo »kau- 

jdžlų nudegimų. Ji taipgi pašalina 
| nlfžėjt.ną ligos vadinamos PSORIA-

..............................- I SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšinią 
larpplrščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūatančios. suskilusios odos dedir- 
vtnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et... 81.25. Ir 83.60.
Pirkite vuistlnėseChl 
rago) Ir apyllnkšse—
Mlltvaukee, Wlsc..Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, Mi- 
eblgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
noy or«ler J

COMRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų. atsiimti užsili- 
kuHius arba nuai- 
pirkti savo nega
iliam, paskubėkit, 
parduodam pigiai.
Terminas tik iki 

kovo 1 d.

414 W»st 63rd Str.
ENglewood 4-5883

LEUŲLO, Department D. 

6I« W. Eddy St. Chicago M, III.

PIOlAl IR SAI'GIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIKTO4E IK M TOLIAir
K. EIDUKON1S

Turiu naują didelį aunkvežimį 
ir ajjdraudati

6930 M. TalniHn. Chicago 29. UI 
Tcl. GRovcliHI 6-7096

IA ARTI IR TOIJ BAI DŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauju* a|MX'ittlU0 ilklelbt 

slinka ežlmls su pilna np- 
<1 rauda. I’igus Ir sąMiilugas 
pulurim i Imu*.

R ŠERĖNAS
1516 M. YYuod St.. Cltleago V, 

lllluol*. tel. VI 7-2979

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguuia Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų jMfcskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaig;i tisoje Amerikoje.

Turtas virš..................................#57,000,000.00

Atsargos Fondas......................$4,500,000.00

CIIARTERED AND SLPERVINED BĮ TDK 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Mcmlicr of Federal Satiogs and Izani Insurance Corporation 
4VSTIN MACKIEHH H, President

įi.taigos valandoj; Kaediin, įskaitant šeštadienius uuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki
8 vnl. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

SUNIUKI) ĮMUKAI. SAVINKS
M

AlMl) L O A N A S S 011 A 11 O N 
O F CHICAGO 

4192 A4CHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHOHli: Viiyantn 1

L

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAI., kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. tr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTES

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7 — 9 v. v, pagal 

•unitarini,-j. išakytus trečtadtcnlua
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS/
3925 VVest 59th Street

VAI, 1—4 popiet, 6:39 — 8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

TeL ofiso ir buto OLympie 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare. 
Butas 1526 So. I0th A.e, 
Aešladteniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayetb 3 3210. M 
neatsiliepiu, šaukite KEdzIe 3-2S68

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 1 2-2 39 v.

I Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 
Trečiadieni tik Susitarus

Tek ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-88I6

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rcz. 8053 S. Campbell Avė. ..

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. TR 6-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vat. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš

tad. tr sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsilieps viršminėti telefonai 

kaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopcdas - I’rotezlstaa

Aparatal-Protezal. Mod. ban- I dažai. Spėt:, pagalba kojom
(Areh Supports) lr t-t. 

Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
įGRTHGPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 29, Ilk 
Tel. ritonprct <1-5084.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 23 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvS 
756 VVest 35th Street

nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 ir
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Vai.

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

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste ir toliregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 19:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY KRIENU 

2334 8. Oakley Avė., Clitcago M. UI. Tcl. Vlrginia
Entered as Hoeoud-Class Matter Mareli 31, 1916, at Chicago, 

Under tlie Act of Mareli 3. 187 9.

Dr. Nina KRIAUČELIONAITE
(Gydytoja lr chirurgė) 

M4/1ERŲ LIGŲ IK AKUŠERIJOS 
HPFZTALISTfi 

2750 We»t. 71st Street
(Kampas 7lst tr California)

Tel. ofiso ir m. llFpoblIc 7-41 16 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. Šešt. 1-4 p. p.

Kitu laiku pagal eusltarimą

Meniher of the Calhnllc Prese Ass'n 
Publtsbed daily, ėzępt 

l>y the
LilbuHtilan Catholtc Ųiess 
I’HENUMEKATA:
' hteagol lr UiceroJ 
Kitur JAV ir Kanadoje 
Užsienyje

7-6641; 7-0643

Illinois

81IB8CRIPTION KATES
Hundajs, 38.99 per year outsido of Chicago

39.99 per year In Chicago A Cicero
i Hoclety 38.00 per year tu Canada

Metams l’orelgn 311-00 per year.
H metų 8 mCn. 1 tušu39.99 6.09 32.76 31.2538.99 31.60 32.60 31.09

31 1.99 36.60 33.00 31.15
Kedakrlja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne

saugo. Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Hedakclja už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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Vienas iš II baltųjų tėvų
T. Tomo Žiūraičio "Žodis ir gyvenimas" knygos paraštėj

SALOMĖJA N AHKF-LTC N AIT®, Brooklyn, N. Y.

Kai prieš Kalėdų šventes New sako, kad Bažnyčia nėra tarp- 
Yorko lietuviai žurnalistai ger 
bė savo narius, išleidusius kny

fiją. Po jo pavardės einančios 
j dvi raidės O. P. ir sako, kad' jis 
’ pamokslininkų ordinui priklau
so, nuo lotyniško “Ordo Prae- 
dicatorum”.

Lietuvoje vikaravo .Raseiniuo 
se (savo gimtajam apskr.), dir-

gas, jų tarpe buvo ir tėvas To
mas Žiūraitis, O. P., kurio Ven
tos išleista nedidelio, bet dai
laus, formato knyga “Žodis ir 
gyvenimas’’ dabar štai puošia 
mano knygų lentyną.

Simpatiška savo išvaizda ir

tautinė, bet ji yra anttautinė, au vyč’ais, pavasarininkais, 
vadinasi, visuotinė savo paskir- ve(j^ misijas, rekolekcijas, sakė
timi (kad visos tautos būtų iš
ganytos), o tautinė savo reiš
kimosi forma (kad* kiekviena

pamokslus. Tremtyje buvo lie
tuvių kapelionas visoje Augštu- 
tinėje Austrijoje, Amerikon at-

tauta savo būdu ir papročiais vyko 1949 m Kurį laiką profe- 
išganyman keliautų). Anot au- SOriavo Providence kolegijoje, o 
toriaus, visuotinioji katalikų re. įįuo metu yra dvasios vadas

patraukli savo viršeliu, anotmo dvasiniame gyvenime, kaip 
poeto ir žurnalisto Antano Ri- 
mydžio, “v.kriai parašyta kny
ga” negalima perskaityti iš kar
to, vienu ypų, kaip sakoma. Ją 
gali skaityti gabalais, kasdie
niškai sakytume, porcijomis, na 
mie ir traukinyje, nereikalau
damas ypatngo laiko ar atsi
dėjimo. Ir tai gali padaryti to
dėl, kad toje knygoje sudėti ra
šiniai yra trumpi, vidutiniškai 
tik dviejų puslapių ir todėl vie
nam jų perskaityti užtenka ke
leto mnučių laiko.

Religinei-tautinei rimčiai 
Originalus toks knygos su

tvarkymas mūsų knygų pasau
lyje. Naudingas ir praktiškas 
jis mūsų nūdienėse sąlygose.
Skubėdami darbe, traukiniuose 
ir namie, žmonės nebeturi ryž
to susikaupti, mąstyti, o be to 
gyvenimas tik automatas. To
dėl autorius čia kaip tik vie
toje ateina pagalbon. Jis čia pa
tiekia trumpų rašinių religinė
mis tautinėmis temomis.

Žodyje, pavadintame “Įvado 
vietoje”, autorius ir sako: “Kas 
gi labiau skatins susimąstyti, 
jei ne Teiginiai ir tautiniai rū
pesčiai? Esame Dievo kūriniai 
ir tėvų žemės kūdikiai”.

Arti aštuoniasdešimtyje raši
nių autorius kalba įvairiausio
mis temomis. Jos susijusios ir 
su paprastais sekmadieniais, 
ir su metinėmis bažnytinėmis 
šventėmis, ir su tautinėmis šven 
temis. Aiškindamas evangeliją, 
autorius prasikasa pro šimtme-’ Vasario 16 šventės proga, tarp

ligi ja negali paneigti tautišku-

Tėvas Tomas Žiūraitis

Kristus nėra paneigęs žmogiš
kosios prigimties, kurią jis pri
ėmė ir išaugštino.

Šitokia šviesa suprantamas 
autoriaus tautiškumas liete lie
jasi. Kūčių vakaro mistiką pa
liesdamas, autorius su ja suri
ša lietuvio būklę, kai švenč'a- 
mp ir budime; Velykų prisikėli
me jis mato lietuvių religinį ir 
tautinį prisikėlimą; Sekminių 
šv. Dvas'os atsiuntimo šventė
je autorius skiepija viltį, kad 
pati Šventoji Dvasia, kuri “ka£ 
žygiškos dvasios suteikė papras
tiems Genezareto ežero žve
jams”, suteiks jos ir Lietuvos 
kankinamiems žmonėms. Patrio 
tinius motyvus su Tei giniais au
torius suveda ir kitomis progo
mis, ypač tautinių švenčių. Pvz.

čių dulkes ir senąsias tiesas 
bei faktus sugyvenimina.

Todėl ir knygos pradžioje 
A. Maceina, baigdamas savo ne
trumpą rašinį apie “Žodį ir gy
venimą”, sako: “Jis (knygos 
turinys, S. N.) yra labai įvai
rus, kaip ir pats gyvenimas. 
Tačiau po šiuo įvairumu slypi 
vienas bendras bruožas: pastan
ga atidaryti krikščioniškajam 
žodžiui kelią į mūsų gyvenimą... 
Evangelijos negalima paveldė
ti... Evangeliją galima tik įkū
nyti. Štai kodėl pamokslas kaip 
dalyvav'mas Kristaus evangeli- 

' jos nešime per laiką ir erdvę 
pasidaro nuolatinė krikščioniš
koji pareiga tų, kuriems neši
mas yra patikėtas”...

Dar toliau dr. Maceina sako, 
kad knygos autorius gerai su
prato savo pareigą, surašė sa
vo žodžiug ir leidžia juos į pa
saulį, kaip tą Evangelijos sėk
lą, kad ji susirastų sąlygas iš
augti į “gyvastingą krikščioniš. 
ką gyvenimą”.

Religija ir tautiškumas

Šių eilučių autorei, tėvą To
mą pažįstančiai jau nuo tų lai
kų, kai Vilniaus šv. Jono bažny
čioje vokiečių okupacijos laikais 
jis atėjo į pamokslininko vietą 
po kun. Alf. Lipniūno ir buvo 
klausančiųjų pamiltas, atrodo, 
kad ne kas kitas, o savotiška 
šviesa suprasta ir aiškinama re
ligija ir tautiškumas, daro jį 
popularų kaip pamokslininką ir 
kaip plunksnos darbininką.

O šioje jo knygoje pilna tau
tinių ir patriotiaių momentų, re. 
ligijos klausimus aptariant. Gi 
viename savo rašinyje, pavadin
tame kaip tik “Religija ir tau
tiškumas”, autorius net dekla
ruoja: “Tėvynės meilė yra re
liginė dorybė, kurios atmetimas 
būtų gyvenimo plnumo sugrio
vimas”. Ir toliau jis aiškina, kad 
bo reikalo katalikų Bažnyčiai 
prikišama, kad ji savo tarptau
tiniame pobūdyje pražudanti 
paskiros tautos charakterį. Jis

kitų dalykų, jis rašo: “Tankai 
yra bejėgiai sunaikinti tėvynės 
meilę kovotojų širdyse; priešai 
bejėgiai bus, jei nepalaužiama 
viltimi, knygnešių, savanorių ir 
partizanų dvasia gyvensime, ko-

dviejuose kitataučių vienuoly
nuose Metuchen, N. J. Be 
to, dirba su ateitininkais, veda 
rekolekcijas, misijas, rašo spau
dai.

Kaip savo pamokslais jis yra 
gaisus, taip ir žinomas savo ra
šiniais. Pradėjęs Nepriklauso
mos Lietuvos laikraščiuose ir 
kunigų žurnale “Tiesos Kelias”, 
jis tebetęsia čia, rašydamas re
liginėmis tautinėmis, teologinė
mis ir filosofinėmis temomis.

Tada ir paklausiau jį, kas gi 
jį paskatino iš viso tą knygą 
parašyti ir kaip ilgai jos rašy
mas užtrufco. Tėvas Tomas, at
sakydamas. ypač pabrtžė T. Ka
zimiero Žvirblio, O. P. ir T. Alb. 
Rutkausko, O. P. bei lietuvių 
žurnalistų paskatinimą ir įtaką. 
Jis taipgi sakė, kad didelės reikš 
mės turėjo ir dr. A. Maceinos 
dėmesys. O kai dėl parašymo, 
tai jis sakė, kad parašęs per tris 
mėnesius, bet “ją taisiau ir vis 
kondensavau beveik metus lai
ko”. Ir dabar, jis sako, kaip ir 
kiekvienas autorius, taip ir jis,

jaučiąsis, kad rankraštį 
reikėję ilgiau palaikyti.

dar

O kai Vėliau tėvą Tomą kita 
proga sutikau, tai į klausimą 
kok os kitos problemos, be jau 
knygoje paliestų, jam rūpi, jis 
atsakė: “esmėje vis tos pačios. 
Visi esame tremtiniai, bet mū
sų spausdintas žodis yra di
džiausias tremtyje, net pas sa

ligi jos mokymas viešosiose mo
kyklose ir valstybės bei federa
linė parama privačioms ipokyk- 

loms, kurių absoliutinė daugu
ma JAV yra katalikiškos. Ka
dangi nuo 1925 m. valstybės 
nuo Bažnyčios atskirimo princi
pas yra taikomas ir valstybėms 
(taigi, ir lokalinėm valdžiom), 
labai pasidarė svarbu, kokius 
santykius Augščiausias Teis
mas išinterpretuos kaip nepa- 
žeidžiančius Pirmojo priedo tei
sių.

Iki šiol, tradciškai, visų re
ligijų bažnyčios ir mokyklos bei 
religinių reikalų institucijos ne
moka mokesčių nei Federalineii 
nei valstybių valdžiai. Sitai yra 
visuotinai priimta. Kunigai ir 
pastoriai bei teologijos studen
tai yra atleidžiami nuo karinės 
prievolės. Gnkluotos pajėgos 
turi valdžios apmokamus kape
lionus. Kleras naudojasi dideliu 
prestižu. Kongresas turi savo 

. kapelioną (protestantą), šių pri

mokyklose reguliarių valandų 
metu ji nebūtų mokoma. Tai e- 
sąs sekmadieninių mokyklų rei
kalas. Gi katalikai sako, jog Vi
sų dominacijų religijos moky
mas viešosiose mokyklose bei 
valstybinė parama privačiom 
mokyklom, duodant nemokamą 
transpęrtaciją, vadovėlius ir 
pan. nesipriešina valstybės nuo 
BažnyA>s atskyrimo dėsniui, 
jeigu toji parama nėra diskri
minacinė, proteguojanti vieną 
kurią bažnytinę bendruomenę.

Augščiausiasis Teismas yra 
nusprendęs (ir tai šiuo metu yra 
konstituciškai, kad valstybė ne
gali vemti vaikus prisiekti JAV 
vėliavai, jei vaikų religija tokią 
priesaiką draudžia, kad miesto 
savivaldybė negali uždrausti iš 
namų į namus nešoti religinę 
literatūrą, nors žmonės tam 
meste to ir reikalautų, kad 
viešosiose mokyklose negalima

dėstyti religijos mokyklos pas
tatuose reguliarių mokyklos va 
landų laiku, bet kad mokyklos 
gali išleisti mokinius reguliarių 
pamokų metu -eiti mokytis reli- 
g'jos į savas bažnyčias, jeigu 

(Nukelta į 4 pusk)
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T R E E ESTIMATE 
Work,Any Electrical 

Call STANLEY 
REpublic 7-5767 

MCKNSKlk — BO\1»EI>

CHICAGO L A w N 
ELECTRICAL C O. 

6203 S. VVhipple
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vuosius jis nevisada randa vie- suteikimas religijai ne-
tos. Rė kia daugiau vienybės, Skomas Bažnyčios ir valsty-Kalba per Amerikos Baisą, vie- — ------- ------ o—  , . . . „

tos lietuvių radįjo programas, sąmoningumo, knygnešių dva- J^ncipo 
skaito amerikiečiams paskaitas sios, atsimenant, kad mes ne

savo ugnimi žėruojam, mes neapie lietuvių tautos genocidą. 
Dalyvauja lietuvių žurnalistų 
veikloje, buvęs New Yorko sky
riaus pirmininku ir besidarbuo
jąs centro valdyboje.

Autorius apie knygą
Dalyvaujant tos pačios Liet. 

Žurnalistų sąjungos centro val
dybos darbe, šių eilučių autorei 
su tėvu Tomu nesykį yra tekę 
jo knygos klausimu pasikalbėti. 
Gi pereitame valdybos posėdy
je, kai jau buvo užbaigti visi 
oficialūs darbai, valdyba savo 
tarpe ir pasidžiagė faktu, kad

auklėjimo ir religijos mokymo 
srity yra iškilę dideli skirtu- 

sau aplinkui šviesą liejam. Tokiu maL kurių Ųęi šiol nebuvo įma- Į 
būdu tremtiniais išklydę — did. * *“
vyriais sugrįsime i”

Toks tad yra tas “baltasis tė
vas” (popularus pavadnimas 
žmonėse nuo tų vienuolių dėvi
mų baltų abitų) Tomas, vienas 
iš astuonių, šiuo metu Ameriko
je esančių to pamokslininkų or
dino vienuolių. Viso, kiek pri
simename, Lietuvoje jų yra vie
nuolika. “Kur dar trys?” Tėvą 
Tomą klausiu, o jis ir sako: 
“vienas už geležinės uždangos

ta knyga išėjo ir gerų atgarsių Tėvynėje, antras Anglijoje, o 
susilaukia. | trečias — Vokietijoje”.

Apie Bažnyčią ir valstybę
VYTAUTAS VARDYS, Milwaukee, Wisc.

Prieš porą savaičių visai ne
tikėtai darbą baigė Senato Tei
sių Komiteto Pakomisija Kons
titucinėms teisėms. Šiai grunei 
vadovavo Šen. Hennmgs (D- 
Missouri). Nariai buvo Šen. Lan 
ger ir, regis, Mahoney. Pakomi- 
sijos tikslas išnagrinėti religi
jos laisvės interpretaciją, lais-

vosime vardan tos Lietuvos , o V£g, garantuotos pirmam Kons- 
nūdieniams tremtiniams jis pri
mena, kad “būti tėvynės lais
vės šaukliu svetur — mūsų šven 
toji pareiga”.

žodžiu ir plunksna

Su šiuo trumpų rašinių arba, 
sakytumei, pamokslų rinkiniu, 
Tėvas Tomas jau penktą kartą 
pasirodo viešumai su savo kny
ga. Ligi šio laiko nuo 1943 m., 
kada išėjo jo pirmoji knyga 
“Eucharistija” — kasdieninė 
mūsų stiprybė”, dar išleistos ir 
šios knygos: “Į kovą garbingą” 
1944 m., tais pač'ais metais pa
sirodė “Nevystančios rožės”, 
paskui po dvejų metų “Lietuva 
tautinio atgimimo keliais”, ir 
dar po dvejų (1948 m.) buvo 
išleista “Nevystančių rožių” ant 
roji laida. Šiuo metu autorius 
rašo stud'ją daktaratui gauti — 
“Asmenybės esmė”. Studija ren 
giama vokiečių kalba, ir ateinan 
čiais metais tėvas Tomas vyks į 
Salzburgą, Austriją, tos savo te. 
zės ginti. Lietuvoje rankrašty
je paliko jo parengtas 700 psl. 
lietuviškai-prancūziškas žody
nas.

Rašyti tėvas Tomas pradėjo 
beveik tuo pač'u metu, kai į do
mininkonus įstojo. O tai buvo 
1933 m. Nuo pat vaikystės ža
vėjęsis dvasininko pašaukimu, 
Raseiniuose tada jis susitiko 
kun. K. Žvirblį, O. P., vėliau su
sipažino ir su domininkonu pro- 
vinciolu, žymiu pamokslininku 
tėvu Boneventūra Pauliuku 
(Paulium), O. P., ir tai nulėmė 
jo pasirinkimą. Jam patiko tas 
pamokslininkų ordinas. Kunigu 
jis buvo įšventintas 1939 m. 
Belgijoje. Tėvas Tomas yra mo
kęsis Vokietijoje, Belgijoje, Lie
tuvoje ir Austrijoje. Vilniuje bai 
gė teologiją ir Salzburge filoso-

from
noma suderinti. Bendrai paė
mus, sekularistai teigia, jog 
valstybė (fed. ar atskirų vals
tybių valdžia) negali, pagal 
konstituciją, remti jokios religi 
jos jok'u būdu, išskyrus tradi
ciškai priimtas, augščiau minė
tas privilegijas. Todėl jie prieši
nasi bet kokios religijos moky
mui viešosiose mokyklose ir bet 
kok'ai paramai privačiom mo
kyklom. Protestantai, kad ir pa 
laiko idėją, jog mokyklinio am
žiaus vaikus reikia mokyti re
ligijos, sutinka, kad viešosiose

nuostatu -prasilenkiančiu) vals
tybių, lokalinės ar federalinės 
valdžios veiksmų?”

Neseniai Pakomisija surinko 
atsakymus, kurių duomenys dar 
nepaskelbti. Po to buvo galvo
jama padaryti viešus apklausi
nėjimus, per kuriuos dar paryš- 
kėtų įvairių grupių ir asmenų 
nuomonės religijos laisvės klau
simu. Tačiau prieš porą savai
čių buvo trumpai pranešta, jog

titucijos priede, kuris sako, jog 
“Kongresas neišleis jokio įsta
tymo liečiančio religijos suvals- apklausinėj’mų, kaip planuota, 
tybinimą ar draudžiančio lais- nebebus ir kad Pakomisija bai- 
vę religijos praktiką”. Religinės gia savo darbą. Tuo pat metu 
laisvės samprata įvairių grupių, išryškėjo, jog buvo iškilęs kon- 
valstybių ir Augšč. Teismo yra fliktas pačiam komitete, ypač 
buvusi įvairiai aiškinama ir, rei tarp komiteto patarėjų, žodžiu, 
kia pripažinti, labai kontraver- j ši investigacija baigėsi kaip ir 
siškai. Pakomisija buvo norėju
si patirsi ar Augščiausiasis Teis 
mas aiškina šią konstitucijos 
dalį taip, kaip įvairūs kompe-
tentingi žmonės JAV tąją dalį 
supranta.

Klausimų lapai profesijoms

Pakomisija buvo išleidusi klau 
simų lapą, kurį išsiuntinėjo įvai 
riems asmenims, jų tarpe uni
versitetų dėstytojams, klausda
mas religinės laisvės interpre
taciją liečiančių paaiškinimų. Pa 
grindiniai klausimai buvo šie: 
1) “Ar, Jūsų nuomone, fraze 
(Kongresas) neišleis jokio įsta
tymo, liečiančio religijos auvals- 
tybinimą ar draudžiančio laisvą 
religijos praktiką yra draudi
mas Federal’nef valdžiai tiesio
giniai ar netiesioginiai remti re
ligijas ir religines sektas?” 2) 
“Ar, Jūsų nuomone, tasis išsireiš 
kimas konstitucijoje uždraudžia 
išskirtinį kurios paskiros baž
nyčios ar religinės sektos trak
tavimą, leisdamas, kad valdžia 
padėtų religijai bendrai arba 
atskirom bažnyčioms ar sek
toms be diskriminacijos?” 3) 
“Ar, Jūsų nuomone, laisva re
ligijos praktika apsaugoja ateis 
tus, propaguojant netikėjimą J 
religiją?” ir 4) “Ar, Jūsų nuo
mone, Augšč’ausias JAV Teis
mas tiksliai yra interpretavęs 
religijos la:svės nuostatą, pa
naudodamas 14-tąjį Konstitu

discount 
per year

AKORDEONO PAMOKOS
Derinimas ir Taisymas

visos, liečiančios religinių bend
ruomenių santykius JAV: nu
tarta apie tai nekalbėti.

Ką reiškia tikėjimo laisvė

Dėl kurių priežasčių ši taip 
įdomi investigacija nutraukta? 
Atsakyti į šį klausimą reiškia 
paliesti vieną pačių opiausių 
JAV pol'tinių ir kultūrinių pro
blemų: Bažnyčios ir valstybės 
santykius bei valstybinę para
mą privačioms mokykloms.

Pirmasis konstitucinis prie
das uždraudė Kongresui įvesti 
valstybinę religiją, ne valsty
bėms. Kaikuriose valstybėse re
ligija paliko suvalstybinta iki 
1830 m. (Massachusetts). Kai- 
kur religinė diskriminacija bu
vo įstatymais palaikoma iki 
1870 m. (New Jersey draudimas 
katalikams būti valdininkais). 
Iki 1925 m. valstybės laisvai ga
lėjo le’sti įvairius įstatymus, 
suderinamus su savo konstituci
jom, kurie kontroliuotų religi
ją. Nuo 1925 Pirmojo konstitu
cinio priedo laisvės JAV Augš
čiausias Teismas ėmė ginti ne 
tik prieš federalinę valdžią, bet 
ir prieš valstybes. Kilo klausi
mas kokius įstatymus gali iš
leisti ne tik Kongresas, bet ir 
valstybės, kurie nepažeistų vi
suotinai priimto Bažnyčios nuo 
valstybės atskyrimo principo, 
kuris tradiciškai buvo taikomas, 
tik federalinės valdžios sferai.

SPECIALIAI PRADEDANTIEMS 
C Pamokos ............................. $12.00

Su nemokamu pasinaudojimu 
akordeonu.

Tiktai susitarus.

JOHN BLUMBERG
(Lietuvis)

4107 Archer Avenue, Chicago, III. 
TeL AR 1-3453 arba VI 7-0350

THE TRUE FLENIBLE

FIREPLACE CURTAIM
Modera Home... Modera Hearth

Modera Flezscreen — capturing 
all the burnlng lovellness of your 
lienrth. Tmprinonlng all dangerous 
Hpurks. Uniptill slides it open ins- 
tantly, Easlly. Flexscreen — The 
true flexlble flreplace curtaln ls on 
display now.

HEARTH A HOME
240 Edvvards St Lombard, III. 

Tei. Lombard 4640

Featuring the 
New Trendą In 

Styled Hair Cnts

HELENE CŪRTIS
PERMANENT WAVES
Incladlng HAIR CUT 
and HAIR STYLING

Hair Coloring 
for Your New Coiffure

Ig Our Specialty

COTTAGE 
BEAUTY SALOM
4094 Archer VI 7-0553
Thla ig a Lith'n Beauty Salon.

cijos priedą kaip draudimą (su Į Opiausias klausimas pasidarė re

AUTO FINANCING

s&Drorors Banks
47th Street and Ashland Avenue

• JOKIO EKSTRA PRIMOKfiJIMO:

Mes skaitome tik 4% diskonto metams, kuomet 
jūs finansuojate iki 50% jįisų naujo automobilio 
kainos. Jei finansuojate virš 50%, mūsų kaina vis- 
tiek yra žema, 5% diskonto metams. Jokio pa
tarnavimo mokesčio; jokio “mortgage fee” ; jo
kių buhalterijos išlaidų. Palyginkite šį planą su 
bet kuriuo kitu.

• GROUP CREDIT LIFE INSURANCE APSAUGA:

Didžiausia gyvybės draudimo bendrovė Pasauly
je... Metropolitan... sumokės balansą jūsų sko- 

, los, jei jūs mirtumėtė. Jūsų automobilis liktų jūsų 
šeimai, “free and clear”. ši apsauga jums nekai
nuos nei vieno cento daugiau.
Vis daugiau ir daugiau žmonių naudojasi mūsų že
mos kainos, apsaugotu planu pirkdami naujus au
tomobilius. Kodėl ne jūs?

• TIPIŠKI PAVYZDŽIAI DROVERS ŽEMOS KAINOS 
PLANO

—- - ► 12
Menth*

lt
Menths

24
Monlhr

30
Monthr

Amounf
W ant • d Monthiy

Poymant
MonlhlyPaym«nt MonfhlyPayment MonthiyPoymenJ

50% or
Len Financed 
(4% Diicevnt
per Year)

$1000.00
1200.00
1500.00

$ 86.66 
104.00 
130.00

$58.88
70.66
83.33

$45.00
54.00
67.50

$36.66
44.00
55.00

More than
50% Financed 
(5% Ditceunl 
per Year)

$1000.00
1200.00 
1500.00

$ 87.50 
105.00 
131.25

$59.72
71.66
■89.58

$45.83
55.00
68.75

$37.50
45.00
56.25

DĖMESIO: Jūs galite finansuoti didesnes ar mažesnes
siuuas iNtffal reikalą. (Vartotu automobilių ratos propor

cingai žemos)

Atvykite, rašykite arba telefonuokite dėl pilnesnių in
formacijų apie Drovers žemos kainos, apsaugotą, auto 
finansavimo planą... Pasiųskite kuponą:

The Droveri Banks -
47lh Street & Ashland Avenue *
Chicago 9, lllinoit
Gentie ment
fleaie lend, without obligation, Information regordlng your new flnance plon

Bhone YArds 7-7000

(D

I

.Stata

I plon to bvyi
□ NtW CA«
□ USEO CA« 
(Chock Ono)

New Issue
MANHATTAN MERCURY

CORPORATION
(A Colorado Corporation)

Offering 1,500,000 Shares CommAn Stock 
Nota Assessable

Par Vaiue 10 e Per Share 
Offering Price 20 c Per Share

The Company ls contlnuing ite mercury exploratlon program on Its 
propertles In the Ord Mercury Mining Distrlct of Glla County, Arizo
na, 23 mllea south of the town of Payson.
The Company ls deverstfylng lts mlnlng actlvltles by contlnuing the 
exploration for uranlutn and Vanadlum on lts Red Hllls group of 
propertles ln the Owens Mining Distrlct, Mohave County, Arizona: 
and has ten other unpentented mlnlng clalms ln the Cottonwood 
Mining Distrlct of Mohave County, Arizona, whlch are to be explored 
for Urentum and Copper.
These Seeurltles are offered as a speculatlon.

A Copy Of The Offering Clrcular May Be Obtalned From The
Underwrlters:

INVTMMENT SERVICE CO 
SIS 17th Street 

Itenver 2 Colorado 
l*hone AMhitrst R.OS7S 

Teletype — I)N 7®<l
(Pleose Detach Here)

GENERAL INVE8TINO CORP. 
80 VVall Street 

New York, N»*w York 
Phone l)Owling Green 7-1600 

Teletype — N Y 1-3300

1NVESTMENT 8ERV1NG COMPANY
First National Bank llutldlng
Denver 2, Colorado

Please send me a copy of the Offering Clrcular relatlng to MAN
HATTAN MERCURY CORPORATION.
NAME
ADDRESS
CITY .................................................................. STATE
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Modernios JAV literatūros metmenys
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles

(tęsinys)
Prarastoji karta ir kas toliau?

Prarastos kartos temos suda
ro modei nioje amerikietiškoje 
literatūroje didelį barą. Bet 
jau ima už tos temos kištis ki
ta, daug prasmingesnė, nes ati-, 
tinka plačių sluogsnių veidui te- 
ma: tylioji karta (silent gene- 
ration). Atmetus Hemingway 
audrų draskomą žmogų, visur 
gyvena k ti žmonės, kurie nesi
ryžta ir nesidomi žvilgtelti už 
savo horizonto; kuriems akira
čio linija yra gyvenimo intere
sų pabaiga; kurie skendi savo 
dvasios problemose ir konflik
tuose. Ir tie konfliktai mik
roskopiški kitiems,- yra milži
nai jiems. Tam kritikai teikia 
Silent Generation etiketę.

Čechovas kadais tarė: didelis 
rašytojas ir didelė literatūra 
turi mus kažin kur vesti. Vesti, 
t. y., rodyti naujus kelius, nau
jus akiračius.

Visa pokario amerikietiško
ji literatūra gyvena keistame 
skausmo paroksizme — jo su
dėtyje girdime prancūzų, rusų, 
anglų, aidus, kurie tač:au at
kartojami savaimingai. Gal tai 
ir ne aidai, gal tai bendras dar
nus choras, atstovaująs jau ne 
tautinę, bet globalinę, žmoni
jos literatūrą.

“Būti gyvam reiškia dir
ginti nervų galūnes”, tarė apo- 
kal'ptikas Faulkneris. “Jeigu 
Kristus grįžtų, mes jį skubėtu- 
mėm prikalti prie kryžiaus; jei
gu grįžtų Venera, jai duotumėm 
išviečių valytojos darbą”.

Koks pesimizmo kupinas 
žvilgsnis į visus tuos prakeik
tuosius klausimus. Žmonės ap
link mus nėra karingos “pra
rastos kartos” atstovai. Jie 
yra savoj aplinkoj. Tačiau gy
venimo be suvokiamos jų 
prasmės bėgimas glušina juos. 
Jie yra savotiški dvasiniai DP 
savo normaliame gyvenime. 
Nežinomo ilgesys, noras turėti 

* tai, kas neturėta ir neprarasta, 
verčia juos suvokti savo gyve- 
n'mo neprasmingumą, bet ne
teikia jiems aiškiai suformu
luotos teorijos.

Silent Generation dabar ima 
įsigyventi visuose kontinen
tuose. Neturėjimas iliuzijų — 
žmogui teikia kanč:as. Gyveni
mas virsta, kaip jau seniau nu
sakė Ribaut: tamsus sapnas. Ar 
ątsvers “tylios kartos” siautė
jimą American Dream iliuzi
jos?

Ir kaip pasenę atrodo pasau
liui tie seniai: Rousseau su jo 
tikėj:mu į visuomenės sutar
tį, Whitman su jo svaja bro
liškos demokratijos ir Dosto
jevskis su jo perlų jieškojimu 
tamsiausioje sieloje...

Kur mes praregime, kad ne
bus sustota ties Dark Dream, 
kur matome, kad didžioji ame
rikietiškoji literatūra pralau
žė tą “Tylios kartos” suokal
bį ir žėri skaistesnėmis varso
mis?

Štai Williams ir Milierio 
dramos “Streetcar named desi- 
re” ir “Death of a salesman.” 
Kritika beviltiškame Blanche 
paskendime iliuzijoje įžūri sub- 
tyliausias Čechovo gaidas; ir 
Milierio melancholija teikia vil
čių, kad amerikietiškasis rašy
tojas virš Dark Driam mato 
skaisčias vaivorykštes.

Paralelė ir rusų literatūra
Bet keista paralelė su prieš

karine rusų literatūra. Prieš
revoliucinė rusų literatūra bu
vo pilna nuojautų, fatumo ran-l 
kos jutimo, apatijos ir bėgimo 
į simbolius bei paniką. Kaip 
rusų priešrevoliucinis romanas, 
taip jų poezija jautė riedėjimą 
į kažin kokį sunkiai suvokiamą 
didelį kataklizmą. Tą keistą 
paralelę taip lengva praregėti 
modernioje amerikietiškoje ir 
pasaulinėje literatūroje.

Ką žada tos nuojautos? Mes,, 
tremtiniai, nuskendę lig ausų.

savo tremties problemose ne
matome ir nejuntame, kad pa
sauliui raštas ima pranašauti 
negandą. Idealai, kuriuos šimt
mečiais puoselėjo Europa, griu
vo karų siaube, skurde ir var
ge, kaip kortų nameliai. Filoso
fija, lyg sugriuvusi kryžkelėje 
be rodyklių, atsnkė į tai egzis
tencializmu. /Amerika atsakė 
į tai fatumo adoraH%, ir žmo
gaus degradacija i “lėlės su 
pjuvenų prikimšta galva” rolę.

Jeigu gyvenimą tvarko akla
sis likimas, kaip lengva tapti 
dvas'aiu bon-vivant’u a la He- 
mū-gway. Viskas taip papras
ta : tarp fiziologinio gimimo yra 
fiziologinis gyvenimas, be nuo
jautos apie siekius, nuskrie
jančius už akiračio. Gyventi 
reik'a kartą, tik vieną trumpą 
kartą. Ir tas gyvenimas tėra 
tik fiziologinė mąstančio sutvė
rimo funkcija.

Lošt Generation ir Silent Ge
neration problemos, kaip vis
kas gyven'me, bus kada nors 
išgyventos, jos sulauks reakci
jos ’baironiškų protestų, gims 
gi jieškanti prasmės karta (to
kia artima mūsų idealistinei 
rryvenimo sampratai), gims 
kartą, kurią drįskime dabar 
avansu pavadinti kad ir For- 
ward going Generation (atleis
kite, kad imame ne lietuviškai 
-kambantį vardą).

Kitataučio požiūris

Toks mano, kitataučio, po
žiūris į amerikietišką ideologi-; 
nį chaosą, kiek jis prasiveržia 
literatūroje. Mūsų literatūros 
tradicijos tolimos nuo “praras
tos kartos” kulto. Mes dabar 
esame priverstinai išblokšti iš 
savo žemės. Iš vieno krašto 
mes artėjame prie prarastos 
kartos sąvokos. Mes esame 
nykstantieji. Esame tragiš
kai nykstančioji karta sveti
muose akiračiuose. Ir čia mū
sų “nykstančios kartos” pro
blema yra tragiškesnė už 
Pound, Wolf ir Hemingway iš
pustytą Post Generation tra
gediją. Koks tragizmas ne pa
čiam, užsidėjus Child Haroldo 
apsiaustą valkatauti po svietą, 
bet pajusti ant savęs kraujais 
kvepiantį genocido alsavimą. 
Ir tada sočios Amerikos pro
blemos mums atrodo tik pro
blemėlėmis.

Kaip džiugu, kad mes instink

tyviai juntame “nykstančios 
kartos” problemą mumyse. Ma 
zalaitė ir Baronas yra pirmo
sios kregždės, palietusios tą 
šiurpią problemą (Negesti3, 
Antrasis krantas). Landsber
gis, Kralikaūakas, Budavas ir 
kiti negali jos išvengti.

Nereikia pamiršt1, kad šnek
telėjome apie modernųjį ameri
kietiškos prozos pasaulį, ir ne
galime daryti kokių nors drą
sių išvadų. Stovime per arti 
milžiniško pastato. Neapžvel
giame jo istorinėje perspekty
voje, ka'p neapžvelgiame isto
rinėje perspektyvoje' ir mūsų 
“nykstančios kartos” proble
mos jos tolesnėje kelionėje.

• Kurios šviesos nušvies rytoj 
tą milžiną pastatą? Kuriom 
problemom ir temom sudun
dės rytoj tas milžiniškas ame
rikietiškos literatūros orkes
tras? Kurias mintis ryt-poryt 
aprekš tie didieji ir tikrieji 
pasaulio diktatoriai, rašytojai, 
mes nesiimame spręsti, nes tai 
būtų tik pigūs pranašavimai. 

(Pabaiga)
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TELEVIZIJOS FOHOGRAFAI 
Tik pas nūs pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų m6n. pilną garan

tiją — darbas Ir dalys.
a Nemokamai vidaus airteną Ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją,
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

=30C30E=======30C30CZ=C====>

rJJ

Vestuvių nuotraukos 
AugStos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe
Precin Photo Studio

INC.
EDVARDAS ULIS. sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas Vlrgirna 7-248)

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIOCII TNOJC4J- NAUJAUSI KRAUSTYMO 

H&ų Merų PATYRIMAS- PIRUS IR SĄŽININGAS AATARNAUMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V. 69 St. CHICAGO $€, ILL- T«i. WAIU>«k 6-9209

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tol. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELAKEUAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome, afideivitus. Pasinaudokite.

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už 9160.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas. ,

T«L REeley 3 - 471J
ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEMT ROOSEVELT ROAD

Felis Raudonis, sav. ir menadžnrla 
Krautuvė ątldaryta sekmadieniais nuo U iki 4;>0.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE TVIRTAI. APDUAl'STO.I $16,0110,004) IŠTAIGOJE. AUKŠČIAUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Už PAID UI» INVFSTMEN- 
TU SĄSKAITAS, KITI TAI TYMO SKYIUA1: OPTIONAIa BONUS. KAUSIU, IK VAKAU1JV SKYKIAI. GALITE TA f PYTI IK U t K I AIŠKI S SU 
TAUPYKITE 141A1DAS 16KEIČ1ANT ČEKIUS IK APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS IftKEIČIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI Oil SĄLYGOM. SUŽINOT MCSU AUKOTA DIVIDENDĄ IK KITAS IN

I’OKMAUIJAS PAAAUKIT — GROVEHILL O-7&75, * * "

CHICAGO SAVIHGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERH AVĖ.
PIRM. 12 VAU-M VAU; ANTKAIL UI PENKT. 9 iki 4 VAK.; KET. 0 IKI H vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VIS^ DIENA; SĖST. V IKI 2 POPIET

Bažnyčia ir valstybe

(Atkelta iš 3 pusi.)
tėvai raštiškai duoda sutikimą. 
Taipgi Augšč. Teisinas yra nu
sprendęs, kad valstybės gali duo 
ti viešas transportacijos priemo 
nes privačių mokyklų moki
niams nemokamai nuvežti į mo
kyklą ir atgal į namus ir jog 
š'tokia prąktika nepažeidžia Baž 
nyčios nuo valstybės atskyrimo 
principo. Teismas išaiškino, jog 
tokios formos parama esanti 
skiriama ne Bažnyčiai ar jos 
mokyklai, bet vaikams.

Tylėti apie opias vietas

Ką tik sul'kviduota Pakomi- 
sįja norėjo išsiaiškinti ar tokia 
Augšč. Teismo interpretacija a- 
titinka plačiosios visuomenės 
nuomones. Tačiau šiuo metu 
klausimas toliau aiškinamas ne
bebus. Gandai sako, jog Pako
misijos tolimesnius tyrinėjimus 
sustabdė sluogsniai, kuriems at
rodė, jog Pakomisijos išsiunti
nėti klausimai buvę prokatali- 
kiškai suformuluoti. Kiti šalti
niai nurodo, jog viešų apklau
sinėjimų nebus, visoms domina- 
cijom to prašant. Komitetas, at 
rodo, buvo norėjęs vieną ap
klausinėjimų pusę pakreipti vie
niem simpatinga, kitą kitiem 
palankia kryptim. Taip galvoti 
pagrindą duoda gana keistokas 
darbo organizavimas: raštu ap
klausinėjimai buvo vedami vie
no legalnio patarėjo, vieši ap
klausinėjimai turėjo būti veda
mi kito.

Atrodo, jog paskutinysis aiš
kinimas yra teisingesnis: Baž
nyčios ir valstybės santykių auk 
Įėjimo ir mokymo srity aišk'ni- 
mas sukelia didžiules audras ir 
didelius ginčus, kurie Kongre
so politikam yra labai neparan
kūs, nes suskaldo elektoratą. 
Dėl šios pat priežasties Kongre 
sas jau bent kelis kartus yra 
atmetęs įstatymo projektus, siū
lančius federalinę paramą priva
čioms mokykloms. Priežastis, 
kodėl sunku laukti pasikeičiant 
Bažnyčios ir valstybės santykių 
interpretacijos yra katalikų 
naudai vykstanti tarpkonfesinė

konkurencija. Kol protestantai 
nenustos baiminęsi katalikybės 
didesnio išsiplėtimo — federa
linė pagalba privačiom mokyk
lom ar leidimas dėstyti religiją 
viešosiose mokyklose praktiš
kai reikštų didesnę pagalbą ka
talikam, kadangi tie yra stropes 
ni ir noriau parama naudojasi 
— tolei sunku laukti, kad Baž
nyčios ir valstybės santykiai bū
tų išaiškinti kitokia nei dabar 
prasme.

Katalikams gi šis faktas ture 
tų priminti, jog šiame krašte 
esame mažumoje, turėtų išaiš
kinti, kodėl tiek daug įvairių 
rinkliavų būna mūsų bažnyčio
se, kodėl tie tėvai, kurie leidžia 
vaikus į privačias mokyklas, tu 
ri mokėti dvigubus mokesčius: 
mokesčius vietinei valdžiai mo
kyklų išlaikymui, ir mokestį už 
vaikų mokslą parapijos mokyk
lai. Katalikam reiktų įsisąmo
ninti, jog jiems daugiau negu 
kam šiame krašte reikia dabo
ti, kad civilinės laisvės būtų 
garantuotos visiems ir turimos 
religinės la'svės nebūtų susiau
rintos.

Kompozitorius Sibelius
Garsus suomių kompozito

rius Sibelius yra žinomas visa
me kultūringame pasaulyje. 
Kaip "Time” rašo, jo muzika 
yra rimta ir gili; Sibelius — tai 
kažkas panašaus į sodietišką ir 
ištvermingą Brahmsą. 1900 me
tais atrodė revoliuaionieriškas; 
1910 m. — drąsus; 1920 m. — 
individualus; 1930 m. — senos 
mados. Nuo to laiko jį gaubia 
prideramos pagalbos abuoju
mas. Paskutinį savo svarbesnį 
kūrinį paskelbė 1926 m., kai
buvo 61 metų amžiaus.

Nepersenia1 Sibelius pabaigė 
90 metų amžiaus. Jo gimtadie 
nio sukaktį koncertai: atšven
tė visos pasaulio sostinės; net
gi tolimasis Tokyo.

TELEVIZIJOS
v Radi* Aea-atu Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKU8, 4517 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8037

PRANAS SALEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.)

Susitarimui skambinkite — VIctory 2-8486
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

Atįara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad. 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki 9 vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

CRANE SAVINGS AN*nsįSAN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletbiewicz, prea.; E. R. Pletkieukz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštua dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės honus. Taupytojams patarnauviinai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki 310,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
ąntr. ir peakt 9 iki 5; treč. uždaryta, o iešt. nuo 9 iki vidurdienio

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 

PEČIAUS ALIEJŲ
'DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lįVT2?

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai 
“ i. R«........................

keletą blo 1
Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pat'
'įpus, Turį daug metų patyrimų perkraustymo darbe.

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

Sibelius paskutinį pusamžį 
praleido savo tyliuose namuo
se, kurie yra 25 mylios nuo Hel- 
sink o. Jo gyvenimas yra ra
mus ir be didesnių sukrėtimų. 
Daug skaito ypač istorinių kū
rinių, klauso per radiją kon
certų ir dirba. Niekas nežino, 
kokio pobūdžio yra jo naujieji 
kūr'niai. Taipgi nežinia, ar 
jau pabaigė savo 8 simfoniją ir 
ar pradėjo 9-ją.

Garsusis kompozitorius giliai 
pamėgęs gamtą ir tai atsispin-

Rūpestingai įr pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Teisi. — HUmbold 6-1038

di ir jo kompozicijose. Dėl to 
jo kūriniai patinka žmonėms, 
perpilantiems koncertų sales, 
nes leidžia pajusti gamtos jė
gas ir kaimo žmogaus galią.

Duoną ir |\alrlau akonlngna
boikotai kepa

BRUHO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLifside 4-6376..
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat IA- 
Ounčla | visus artimuosius 

misatua. ,

PARKHOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Cermab Rd., Cicero, III, 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 

Willia.m J. Grigelaitis, sav.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-471? 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuvifkoje 

ištaigoje BRIGHTOH SAVIHGS and LOAHI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N

4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.
CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antr&d., penkt&d. Ir 
•eSt. 9 v. ryto iki 4:S0 p. p.

Trečlad. » ryto iki 1J v., o 
Ketvirtad. » vat Iki 8 vak.

PERKRAUSTYMAI — MO VING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų ir 

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai:
8410 S. LITUANICA AVIU CHICAGO, DLL.
ANTANAS VILIMAS

Telefonas — FBonttor 6-1888

tolimų diatai

JONAS G RA 01NSKAS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos

“Parduodam pigiau, taisoni geriau"

J. G- TELEV1SION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address Systeip) išnuomavimui

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GfiLfiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVfiMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai; ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIUIJS

2T43 Weti 691h Sireet Tel. PRospeel 6-0781
 (priešais šv. Kryžiaus ligoninę)

SINCLAIR Gazolino Stotis

S8E

11 PAGALBA"
Taisome automobilių motorus. Lyginame jdaužinius ir 

ilenkimtis. Dažome ir atliekame h airius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, prihūnante sii tilkiku j Įvairias vietas. 
Parduodame akumiliatoriua, padanga*! ir kL automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel. REpublic 7-9842. Namy tel. WAIbrook 5-5934

S
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Dantės "Dieviškoji komedija"
ELENA TUMUS NĖ, Los Angeles

Neseniai suėjo 400 metų kaip lija” įeina pirmą kartą į žody- 
pasirodė nemirtingojo Dantės ną tik su renesansu, ir tik po

kūrinys pavadintas “Dieviš
koji komedija”. Tai sudaro 
progą mums įdėti šį vertingą 
straipsnį. Red.

“e la sua volontate e nostra 
pace”

(Paradiso, UI, 85)
Ilgą laiką, ypač vėlyvojo re

nesanso metu, “Dieviškoji ko
medija” laikyta didaktiniu kū
riniu. Joje norėta įžiūrėti 
Dantės pastangos perduoti po
etiniame rėme katalikiškąją 
dogmą, filosofiją, samprotavi
mus apie pomirtinį gyvenimą. 
Todėl ilgą laiką buvo nagrinė
jami “Dieviškosios komedijos” 
turinys, autoriaus pareiškimai; 
žiūrimi,* ar jie neprieštarauja 
Šv. Tomo Akviniečio metafizi
kai etc. Taip susidarė tomai 
knygų, aiškiną istorinių įvykių, 
paminėtų “Dieviškoje komedi
joje”, prasmę, genezę, santy
kius ir kita.

Tik, palyginti, visai neseniai 
moderniosios kritikos mokslas 
atrado nepaprastą kūrinio for
mos didybę ir sąmoningai pra
dėjo suprasti, analizuoti for
mos meistriškumą, jos nuosta
bų atitikimą turiniui ir pama
tė, kad "Dieviškosios komedi-

keturių šimtų metų J. J. Rous- 
seau pradėjo skelbti, jog civi-

kiaig realistiniais vąitdaia, cb-. Ąr. 
jektais, aprašymais ir simbo- , bruožas yra idealų augštumas 
lia s, kad kaikurie kritikai dar' ir jų pastovumas. Visa tai iki 
ir šiandien tebetiki, jog Dantė1 tragiško šiurpumo yra atvąiz- 
iŠ tiktųjų turėjo regėti vizijas1 duota ir Dantės veikale. Jau 
to, ką rasė. “Inferno” 25-toje ant Pragaro vartų skaitome: 
giesmėje Dantė vaizduoja vadi
namąją vagių-gyvačių meta
morfozę. Vagių rankos yra su-

lizacija visiškai sugadino žmo-;rištos gyvatėmis ir jie laikas 
gų, todėl, esą, reikalinga grįž- nuo laiko keičiasi patyg pavir8.
ti atgal “į gamtą”, į natūralias 
gyvenimo sąlygas. Dar vėliau, 
kai Paryžiuje buvo pastatytas 
altorius protui, žmogus pasi
rinko augščiausiu idealu save 
patį ir savo protą, išaugo į 
kraštutinį individualistą ir nuo 
to laiko tebėra blaškomas, su
niuręs ir neramus, savy suski
lęs.

Vadinamasis viduramžių ar
ba “amžinybės pajutimo” laiko
tarpis kiekvienoje kultūroje bei 
civilizacijoje yra meno atžvil
giu pats vaisingiausias, nes jis 
išduoda iš savęs didžiausios ver
tės’ meno kūrinius, nors jų gal 
ir neperdaugiausiai. Tokie mo
numentai yra Egipto pirami
dės, romaniškosios ir gotiško
sios katedros, Dantės “Dieviš
koji komedija” ir t.t. Jie gims
ta, kadangi tos epochos žmo
nės supfanta ir realiai išgyve
na antgamtinį gyvenimą; jie 
dar tebėra organiškoji kosmoso 
dalis; kosmoso aktyvaus ir su 
jais bendraujančio, pilno gyvų 
ženklų ir lemtingų pasireiškimų. 
Dievo Apvaizda tebėra savai-

dami į gyvates. Visa tai Dan
tė — pasakotojas perduoda su 
smulkiausiomis detalėmis, įvilk
tomis į augščiausios kokybės 
poetinį rūbą, ir dažnam skaity
tojui pereina per nugarą šiur
pas, kai vienas iš tos siaubin
gai keistos scenos veikėjų, ste
bėdamas tą formų pasikeitimą, 
savo draugui, besikeičiančiam į 
baisųjį šliužą, sušunka; "Ai, 
Agnello, kaip tu keitiesi! Va, 
džTbar tu esi nei vienas, nei 
du”.

O V I N O
A BENIULIS atlieka įvairius 

perkrauatyraua ir pervežimus 

ii tolimų ir artimų atstumų. 

TeL RI. 7-7075 arba 

RE 7-9842

Per mane eina kelias į skaus 
mingąjį miestą;

per mane kelias į amžinąjį 
kentėjimą; 

per mane kelias į tarpą žuvu
siųjų žmonių.

Teisingumas įkvėpė mano Di- 
dyjį Sukūrėją;

Mane sukūrė Dieviškoji Jėga.l 
(NuReita į 7 pusi.)

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBLLGAS benzinas, įvairių r ūžiu alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Pirestone padangos.
1934 Wcst 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESA8, patyręs auto specialistas

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. Drauge”.

Lietuviu Prekybos Namai
Baldai geriausių Amerikos firmų, be brokų, sugadinimų, kainos be užprasymų, 

Klijentų sąskaitos neparduodamos Financų kompanijoms.

SPECIALUS PASIŪLYMAS VASARIO MĖNESI
Trijų kambarių modemiški baldai už žemiausią kainą Amerikoje!

Buys Everything Vou Need For A Cozy
3-R00MHOMU^nei-.

... ,me suprantamas ir nediskutuo-jos” kokybe ir pasisekimas glu-,. , . . . - ... .,, , , , tinas faktorius, gi žemiškieji
autoritetai tebėra Kūrėjo pa
siuntiniai ir Jo valios reiškė- 

I jai. Deja jiems, jei jie tuo 
nėra.

Dantės kūrinio struktūra, ku- Visa ui meg randamc įr Dan. 
ri is karto atrodo taip papras- į_gg kūrįnjo formoje; ji yra vie

ninga, tobulai suplanuota, lo-

di ne vien tiktai pasirinktos me
džiagos vertėje, bet, gal labiau
siai, jos suformavime ir patie
kime.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokiu Rūšių 
MEDŽIAGA

ta, tikrenybėje yra labai komp
likuota, ki pati veikalo forma 
yra taip turtinga, kad kritikai 
kasmet parašo naujų knygų, 
straipsnių ir interpretacijų ry
šium su pakartotinomis veika- įįc 
lo analizėmis. - Į

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So, Halsted St,

Tel. VIctory 2-1272 '
giška, santūri, bet aiški ir pa-! Apkainavimą ir Prekių Pristaty- 
prasta. Supernatūraliniai arba' Teikiame Nemokamai
antgamt mai reiškimai, teolo- Į 8 val ryto iki 6 val. vakaro įr 
ginės dogmos bei filosofinės1 šeštadieniais iki 8 vai, vakaro. 

yra pavaizduojamos:os to-

Meno kūrinio forma — laiko ' 
filosofijos išraiška

Kiekvienas kūrėjas ar meni-į 
ninkas yra visada savosios! 
epochos vaikas. Jis atstovau-, 
ja ir apreiškia gyvenamąjį lai
kotarpį meno veikale savo kū-į 
rinio forma. Vienok, “Forma1 
yra daugeliui paslaptį”, paša-' 
k'ė Gocthe, ir, iš tikrųjų, ją yra į 
be galo sunku skaityti ir su
prasti.

Kaip jau minėjau, daug kas 
laikė, o gal dar ir dabar tebe
laiko Dantę viduramžišku, o 
kartu didaktišku, vien dėl to, 
kad jis rašė apie pomirtinį gy
venimą, filosofiją, katalikų 
Bažnyčios dogmą. Tai buvę 
aktualu ir būdinga aniems lai
kams. Tačiau, jeigu giliau per- 
svarstome temų aktualumą, pri
einame išvados, kad šios temos 
yra lygiai taip pat aktualios ir 
mūsų laikais. Šiandien vysk. 
Fulton SHecno, Ourslcrio ir ki
tų knygos yra vadinamos “best 
-selteriai”; žymiausi mūsų lai
kų rašytojai ir Nobelio litera
tūrinės premijos laureatai 
svarsto kančios ir nuodėmės 
problemas; o juk dar tik pra
eitais metais sukėlė didelio su 
sidomėjimo ir komenta rus na u 
joji G. Pappini knyga apie pra
garą.

Taigi, Dantės medžiaga yra 
populari visais amžiais — ji1 
yra universalinė ir pagrindinė; 
tik jos poetinis išsprendimas 
yra ne tik “dantiškas“, bet 
kartu ir v'duramžiškas, atsklei
džiąs visą turtingumą, gilumą, 
problemas ir grožį viduramžiš
kosios tradicijos ir kultūros, 
ant kurios pagrindų ir mūsų 
pasaulio elvil'zaeija tebestovi.

Daug kas dar ir šiandien te- 
l»ebijo vidui amžių. Jam tuojau 
pat prieš akis pasivaidina ra
ganos, inkvizicijos, ekskomutr- 
kos su visais jų siaubingaisiais 
palydovais... Iš tikrųjų gi, vi
duriniai ainžai buvo daugeliu 
atžvilgių nuostabus laikas, ir 
tada žmogus greičiausia buvo 
laimingesnis, negu kad vakar 
ar šiandien. Žodis “mclancho-

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA .
Didžiausias lituanistikos židinys, lietuvių kultūros paminklas

Iš suprojektuotų 20—21 tomo septyni jau išspausdinti, kiti rengiami. 

Redaktoriai visą bE r,tošinio darbų, pagal atskiras raides pasiskiistę 

iki galo.

Laikas įsigyti, nes nuo VIII tomo bE bus Bpuusdinaina tik prenu
meratoriams.

Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent už vieną tomą. visi išėjusieji 
tomai siunė-iami iš karto. Likusios sumos mokėjimas išdėstomas užsisa
kiusiam priimtinomis dalimis. \ ieno tomo kaina J.A.V. $7.75, visur 

kitur $8.00.

Užsakymai siųstini šiuo adresu:

J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 
265 C Street, South Boston 27, Mass. 

PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS!

GIZID’C S E L F01X1 lU 9 SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202 
Vasario man. 2, 3, 4 d. d.

Sekmadieniais neskaitome taksų
LIBERAL TERMS!

•M

FKAPIN FINE OHAMPAGNE
OOGNAO FįflJi $5.49

MARTELE THREE STAR COGNAC Fifth $5.09

GOED EEAI COGNAC Fifth $3-89

<«KAIN ALOOHOL, .190 PROOF ( CSP Fifth $4.89

IMPORTU) CANAD1AN YVHJSKEY Fifth $5.09

VODKA, 80 procf Fifth $2.69

CINZĄ NO VERMOUTH
Sweet or Dry Fifth $1-39

BEI E ROSE Fl. A VOKEI)
LIUCEI RS Fifth $2 89

( HAR I REI SE (UKEEN), 110 proof Fifth $675

I.OU'EN BRAU BEKK 
Ott.SC <»f 24 ItotllcH $8-55

2-jų dalių vilnos ar nylon sofa ir fo
telis naujausio stiliaus Rcg. 249.00, 
dabar .......................... '.............. .$149.00

2-jų dalių sofa-nakčiai lova su puikia
kėde Reg. 150.00, dabar .............. 99.00

Nylon ar vilna modernūs foteliai par
duodami $99.00, dabar.................. 49 00

9x12 kilimai 100Ų vilna naujausių 
spalvų Rcg. $89.00, dabar............ 49.00

27x54 vilnos kilimėliai pavyzdžiai, ri
botas kiekis reg. parduodami 
$17.50, dabar .................................. 5.00

Meno mokyklų padirbtos puikios lem
pos. Naujausių spalvų ir stiliaus, 
reg. $35.00, dabar ...................... 19.00

Knygoms spintos su stiklo durimis 
reg. $49.00, dabar.......................... 29.00

Knygų spintos riešuto ar ąžuolo su 
stiklo durim Reg. $69.00, dabar 40.00

Kilimai grynos vilnos garantuoti 10 
metų, parduodami po $150.00, da
bar ................................................ 109.00

Sofos su puikiais nakčiai Simona mat
racais, naujausių 'spalvų Reg. 
$250.00. dabar i>o .................... .. 175.00

5 dalių valgomojo kambario baldai 
ąžuolo spalvos Reg. $150.00. dabar’ 90.00

6 dalių valgomiej. raudęno medžio, ar
riešuto spalvos Reg. $400.00, da
bar ................................................. .250.00

Televizijos 21 inch. Admiral, RCA,

Dumont, Admiral, \Vestinghouse, 
Motorola, Zenith vieniems metams
garantuoti šį mėnesį po ............. 149.00

Atskiros medžio komodos, riešuto ar
ąžuolo Rcg. $49.00, dabar...........  24.00

2- jų dalių ąžuolo miegamieji patrauk
laus stiliaus Reg. $150.00, dabar . 99.00

3- jų dalių miegamieji mahagoni, rie
šuto, ąžuolo medžio reg. $250.00, 
dabar ........ ......................,......... 149.00

5 dalių miegamieji puikaus moder
naus stiliaus reg. $299.00, dabar . 199.00

7 dalių miegamieji Brazilijos raudon
medžio: pirkti iš New York paro
dos, likę tik du setai reg. $750.00, 
dabar ...................................... . 499.00

Šaldytuvai 6 pėdų — Westinghousc 
ar Admiral, parduodami $189.00, 
dabar ........................■................ 149.00

8 eub. šaldytuvai reg. $200.00, dabar 170.00 
Virimui purcelano plytos reg. $130.00

dabar .........................................,, 89,00
Virimui plytos poreelano Universąl, 

Crow|i, Norgc parduodamos $169.
00, dabar ....................................... 129.00
dabar .........................     129.00

5 dalių Fornnea stalai, naujo stiliaus 
Reg. $69.00, dabar .....................  39.00

7 dalių chromo Formicą stalai 3 kart.
chromuoti reg. $130. dabar 99.90

9x12 linoleuni įvairių spalvų Reg.
$8.90, dabar po ............................. ,5.50

FURNITURE CENTER. Ine.
3222 South Halsted Street
įmonė atidaryta pirmad. ir ket- 
virtad. 9-9:30; kitom dienom 9-6.

............................................. Telefonas — VIctory 2-4226
Įmonės Vedėjas Sekmadieniais įmone atidaryta 

JUSTAS LIEPOMIS nuo 10 iki 5 valandos vakare.
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
• Lietuvos baleto 30 nL bu

vo atžymėta sukaktis. Ta pro
ga buvo pastatytas L. Delibo 
bak tas “Kopelija”. Pastatyme 
pasirodė ir pirmieji šio spek
taklio dalyviai. Ta proga “Tie
soje” buvo paskelbtas “LTSR 
valstybinio akademinio operos 
ir baleto teatro vyr. baletmeis
terio” V. Grivičko straipsnis, 
kuriame apžvelgtas baleto dar
bas per 30 metų ir nenuneigti 
net "buržuazinės Lietuvos” 
nuopelnai. Dabartinės trupės 
pagrindines pajėgas sudaro 
jaunieji H. Banys, H. Kunavi- 
čiua, V. Grivickas, R. Janavi
čiūtė, L. Ruzgaitė, R. Grigoro- 
vaitė, A. Tumalevičiūt'ė, V. 
Brazdytis, I. Kalvaitytė, L. 
šveikauskaitė, R. Jomantaitė, 
Z. Jomantas, R. Stankūnevi- 
čiūtė, V. Sauleika ir kt. Bale
tas “Ant marių ki-anto” buvo 
pastatytas Rygoje, o šiuo me
tu statomas Lvive ir bolševiki
nių miestų teatruose.

Baleto scenoje yra pasirodęs 
visai pagal naują redakciją 
V. Grivičko pastatytas “Don
kichotas”. Vilniuje prie dešimt
metės muzikos mokyklos pri
augantiems baleto kadrams ug
dyti veikia baleto studija. Be
veik visas jos vyriausias kursas 
šiemet pasiųstas į Leningradą, 
baigti horeografinės mokyklos. 
M. Juozapaitytė ir B. Kelbaus- 
kas apdovanoti “LTSR liaudies 
artistų vardais”, o J. Jovaišai- 
t’ė, G. Sabaliauskaitė, T. Sven- 
t'ckaitė, H. Banys, P. Baravy
kas, H. Kunavičius, V. Grivic
kas — “LTSR nusipelnusių ar
tistų vardais”.

• Vilniuje ir Kaune buvo su
ruošta “naujų lietuviškų origi
nalių spektaklių nūdienę tema
tika peržiūra”. Per ją Minsko 
J. Kupalos vardo teatro vyr. rė
žis. Mozoleckaja nurodė, kad 
Lietuvoje yra daugiau nacio
nalinių teatrų, negu Gudijoje. 
Dail. Kurilka iš Maskvos iškė

lė “augštą Lietuvos teatrų 
spektaklių apiforminimo kultū
rą”. Vyr. teatrų ir muzikinių įs
taigų valdybos atstovas Kliuč- 
nikovas iš Maskvos pabrėžė, 
kad “lietuvių dramaturgų lai
mėjimai toli išeina už respubli
kos ribų”. TLSR "kultūros mi- 
nisteris” Smilgevičius iškėlė 
“originaliosios dramaturgijos 
tematikos siaurumą ir nurodė, 
kad dar nematome scenoje dar- 

i bin'nko paveikslo, trūksta pje
sių vaikams ir jaunimui”. Su
tarta kasmet vienoje iš Pabal
tijo respublikų sostinių rengti' 
“geriausių Pabaltijo teatrų spėk 
taklių peržiūras — festivalius”. 
Pirmasis toks “Pabaltijo teatri
nis pavasaris” ruošiamas 1956 
m. Taline.

• šį rudeni Kaune buvo su
organizuota vietos dailininkų 
paroda, kurioj buvo išstatyt' 
367 kūriniai. Iš jų iškelti R. 
Kalpoko “Rugiapiūtė Nevėžio 
slėnyje” ir kiti darbai, nuotai
kingi, lyriški L. Kazoko kūri
niai, išbaigti A. Žmuidzinavi
čiaus, t «.ip pat J. Šileikos pei- 
sažai A. Mickevičiaus vietovių 
temomis. Būdingu laikomas jo 
darbas “Senojo Kauno vaiz
das” B. Klovos mozaika “Lietu
vaitė su Kanklėmis” ir kiti. 
Menkesniais laikomi N. Agie- 
jevo, D. Setkaus ir kitų pana
šių darbai. Iš Kauno skulpto
rių daugiau pasižymi K. Bagdo
nas su savo biustais, Vladas 
Žuklys su “A. Strazdu” ir kt. 
darbais. H. Rudzinsko ir J 
Mozūraitės skulptūros bei ofor
tai. Grafikai gausiausiai atsto
vavo D. Tarabildienė, pateikusi 
iliustracijas P. Cvirkos knygai 
“Mikučio vargai”. Skoningai 
nupieštus knygų viršelius išsta
tė D. Bačėnas, D. Armalius ir 
R. Kalpokas. Lankytojų dėmesj 
taip pat patraukė St. Ušinsko 
ir F. Ušinskaitės dekoratyviniai 
vitražiniai stiklo dirbiniai, V. 
Manomaičio odos dirbiniai, S. 

Rimantienės sidabro, gintaro

sagės bei kiti atminai. Dailinin
kai P. Paškevičius ir A. Savic
kas kom. spaudoje pareiškė pa
rodoje pasigedę “paveikslų ir 
etiudų, vaizduojančių naujas 
statybas, fabrikus bei kitus ta
rybinio gyvenimo reiškinius”. 
Kauno dailininkų sąjungos fi
lialo valdybai prikišta, kad 
“tarp dailininkų nevysto kriti
kos bei savikritikos”.

• Amold Zweigo romaną
“Mindaugas Antrasis” ypač ke
lia Lietuvos bolševikinė spau
da. Jame įrodinėjama, kaip 
okupantai stengėsi iš Lietuvos 
viską išvežti, kaip, anot "Tie
sos”, "Letuvos Taryba”, bur
žuazinių nacionalistų sąmbūris, 
buvo pasirengęs šliaužioti ke
liais prieš vokiečius ir bučiuoti 
jiems rankas už tai, kad šie 
savo geležiniu kumščiu Slopino 
revoliucinę liaudį”. Girdi, "aš
trus buržuazinių nacionalistų 
demaskavimas aktualus ir mū
sų dienomis, kai lietuvių tauta 
stato sau tiesų, laimingą gyve
nimą”...

)
• Lietuviai skulptoriai p. Vai 

vada ir B. Puodžius nulipdė 
monumentinę Lenino ir Stalino 
skulptūrą, kuri buvo išstatyta 
“visasąjunginėje žemės ūkio 
parodoje Maskvoje”. Ta skulp
tūra susidomėjo ir kitų kraštų 
komunistai. Ji buvo taip pat iš
statyti Leipcigo parodoje, be to, 
parodoje, surengtoje raudono
sios Kinijos sostinėje, Pekino 
mieste. Panašūs “kūriniai” Mi
kėno, Aleksandravičiaus, Pun- 
dziaus, Vaivados ir kt. “ekspo
nuojami” ir kitų respublikų 
dailės muzėjuose.

• A. Venclovos 50 m. sukak
ti bolševikai iškilmingai atžy
mėjo. Jis yra parašęs sovieti
nės Lietuvos valstybinio himno 
žodžius ir dabar pasidaręs visi
škas bolševikinis okupantų gy- 
rėjas. Skelbiant jo ankstesnę 
veiklą, buvo ypač išryškintas 
“Trečiojo fronto” apšaukto 
"antifašistinių lietuvių rašyto
jų spaudos organų”, vaidmuo.

Kai kurie iš Venclovos senųjų 
bendrininkų trečiafrontininkų 
dabar tebegyvena laisvajame 
pasaulyje.

Dėl ko rašoma?
Prancūzų literatūros žurnale 

"Nouvelles Litteraires” Fran
cis de Miomandre primena, kad 
prieš kiek laiko paskelbtoje 
anketoje buvę kreiptasi j eilę 
rašytojų, klausiant, kodėl jie 
rašą. Anketos atsakymai pra- 
l'nksmino Edmondą Jaloux, 
kuris nustebo, kad niekam ne
atėjo mintin papraščiausias ir 
suprantamiausias atsakymas: 
“Nes tai man sudaro malonu
mą”.

Tuo taTpu atsakymuose rašo
ma iškalbingai, išdidžiai ir gau
siai, a'Skinant kūi-ybos didžiuo
sius tikslus, pasiuntinybę, pasi- 
tamavimą visuomenei ir pan. 
Daugelis rašytojų kukliai tvir
tino, rašą, kad išreikštų savo 
pažiūras arba kad iškeltų sa
vo ryšį su gyvenamu. Niekas

neprisipažino, kad rašymas tei
kia malonumo.

Kiek kitaip nei Jaloux ta te
ma rašo Julien Green. Savo 
dienoraštyje jig prisipažįsta: 
“Kam rašyti? Nėra jokio tiks
lo to klausti. Rašai, nes esi 
pasaulyje tam, kad rašytum. 
Dėl ko? Klausimas ne vietoje. 
Jis tau visai nerūpi".

Miomandre mano, kad tik to
kiu būdu galima visą reikalą 
spręsti. Pagunda savo rašymą 
pateisinti tikėjimu, užimama 
vieta, pažiūromis yra kenks- 
m'nga, nes, jei jai bus pasiduo
ta, tai kas rašoma bus dirbti
na ar sugadinta: "Medžio už
davinys yra duoti vaisių, o ne 
nagrinėti, kam turi tarnauti”.

Tyli naktis, kuri atneša poilsi Į 
darbininkui, yra piktadario die-l 
na, kurioj jis keliasi anksti, kadi 
padarytų skriaudą, ir kai jo dar.' 
bas pabaigtas, jis nedrįsta už
migti. — V. .J. Budrikua

ere.
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AIR CCNDITIONED

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNĖNAS

6402 g. Fairfleld Avė., Ctilcago a* 
(S-člas augštas, durys po kairei, arti 
68-člos gatves ir Califomla Avė.) 

duoda tremtinys prie* karą baigęs
Čikagos universitetą.
__ I dol. 25 et. vai. — privačios.
VERTIMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, UI.

STASYS METRIKIS 
Savininkas ir krautuvės 

įsteigėjas

Jau virš 15 mėty sąžinin
gai patarnauja lietu
viams, parūpindami švie
žius jr skanius produktus. 
Todėl geriausi žmonės — 
kaip eiliniai, taip ir pro
fesionalai — iš arti ir toli 
lanko

METRIKIU 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVĖ
1804 Wesl 471h Slr.

Arti YVood Str.

Chicago 9, Illinois 
Telef. YArds 7-8393

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 
VALGIŲ BŪSTINE

Whether You Are Old & Gray 
Or. Young and Gay

Dancing Is Wonderlul
The FRED ASTAIRE Way

Offering Ali Steps & Styles
Fred Astaire Studios 

1623 West Melrose
Tel. EA 7-5588

(Near Lincoln-Belmont-Ashland)
NOW

ANNOUNCING THE OPENING 
OF OUR NEW STUDIO AT 

4050 MILWAUKEE, Tel. PA 5-2916 
Open 10 A.M. to 10 P.M.

A dancing dollar will do it foryau! 
Check the šeriai number on your 
dollar bills Now. If three of these 
numbers are alike, this is your 
iucky Day! That dollar entitles 
you to $25. worth of dancing in- 
struction at Fred Astaire’s TODAY

f

}( DREAMER J
Wake up and come to us for 
your new positiųn. Get out oi 
your present rut, choose your 
location and plan your future 
with us.

PAGE PERSONNEL

314972 N. Central
PEnsacola 6-2163 (my) 

MRS. WHITE

WE BUY PAPERS
’ 65c PER 100

RAGS, IRON, METAL, ETC.
JOHN COZZI

EU. 3-3143 S A. 2-5259

JUNK
Htgheet prlces pald for copper, 

brase, lead, rags. paper and Iron
brought to our yard.

Huron Paper Stock Co.
2534 W. Huron Street

DIekens 2-1030

SCANDINAVIAN
BUILDERS

Specialist9 in Acoustic Tile 
Compiete Buiiding Service. 
Alterations—Acoustic Tile 
Remodeling—Porch Repair 

We Do Our Ov.n Work 
NO M1DDLEMAN! 

RELIABLE WORKMEN 
ENGLEVVOOD 4-2534

NUO SAUSIO 1 D., 1956 M.
MŪSŲ TAUPYTOJAI GAUS

įjKŠTESNlUS

4.

*

District investment taupo
mos sąskaitos gali jums pelnyti 
iki 20% augštesnius dividendus 
negu paprastos. Mūsų naujieji 
iš anksto apmokami certifi- 
cates teikia ilgalaiki didesnį pel
ną.

Saugus, be svyravimų inves
tavimas Agency of the Federal 
Government apdraustas nuo 
bet kokių nuostolių.

Galite atidaryti investavimo 
taup. sąskaitą įnešant $100 ar
ba daugiau indėlių po $100. Di
videndų čekiai siunčiami kas 
šeši mėnesiai.

Iš anksto apmokami certifi- 
cates yra parduodami blokais 
—10 po $75 už certificate. 
Kiekvienas $75 investavimas 
pasieks pilną certificate nomi
nalinę $100 vertę po 98 mėn.

MUKT 5AYINCS
, WSTW(T

and LOAN A5SOCIATION

3430 South Halsted Street 
C t I f f•I d• 4-0104

JOS9M M. MOZBUS

Chicagog švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street
Chicago 9, BĮ.

Telef: LAfayette 8-S085
Gamina )uo«t*s, takelius, juosteles 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms. Taip pat galima 
gauti ir knygų.

PAINTED DESERT 
URANIUM & OIL CO.

A VVashington Corporation
Engaged in exploration for Uranium and other metais on pro- 
perties in the Daybreak Uranium area, Spokane County, and 

in Ferry County, VVashington; also in 
Grand and San Juan Counties, Utah.

PUBLIC OFFERING
12,000,000 shares of common Capital stock at 1 c per share 

fully paid, and non-assessable.

Write for Offering Circular to 
W. M. Fredericks, Secretary-Treasurer 

725 Peyton Buiiding, Spokane 1, VVashington
The Statutory Statcmcnt fUetl wlth the State of VVashington is a vali - 
able for lnspectlon at the Company’9 Office, 737 Peyton BuUding,

Spokane, Wa9hington.

W. M. Fredericks, Secy-Treas. Phono MndLson 1851.
725 Peyton nullding 
Spokane 1, VVashington

Please send me Offering Circular on 
PAINTED DESERT URANIUM & OIL CO.

Name (print) ............................................................................................................

Street ............................................................................................................................... z \
City..................................................................... State ................................

RiiuiuuniuiHiiiBiiuiiuuumminniiiuiUUuintiiniiuiiiiniitRiiniiiniiiiininiuniiiitnjiiiiuniiiniuuiiitiiii^iituiiinuiiiiiniiiuiiiHiiuiiiiiinjiiuiinuiiui'.iiiiii'j'iiuii'irjii^iiiur.HiR'.iuuiiiiiiiniuiiiiiu

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 471h St., Tel. LA 3-9670 |

[!iimiuianiinaiiniiiiiii«niniiiuiiii:ii!ii!iiiiniuiiiinnmiiiimiiii»iwuiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiniiinniiii!iitiiiiiiiinwiiiiiii!tiiiniiiii!iiiiiii

Mes siunčiame apdraustus siuntinius | LIETUVĄ, Ukraijlną, Rusiją Ir 
visus Rytų Europos kraStus. Pradedant 1956 m. didelė nuolaida daik
tams. užsakomiems Anglijoje.

J KAM IE N S K I
J A N I Q U E TRADINGCO.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

2314 W. Chicago Avė., netoli Oakley Avė., Chicago 22, UI. 
Telefonas — BRunstvičk 8-6780.

Persiuntimo Ir muitų mokesčiai apmokami mūsų įstaigoj. šeimos 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite i mūsų Jstalgą

dėl Informacijų Ir kainaraščlų.
Įstaiga atidaryta kasdien, ieštad. ir sekmad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Jis parūpintų Jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDINO COMPANT
AMERICAN INDEMNITY COMPANT

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

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANT
INDU8TRIAL INSURANCE COMPANT 

MA8SACHUSETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE IN8URANCE COMPANT
PEARL A88URANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVER8AL INSURANCE COMPANT

WERTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WE8TERN CASUALTT & SURETT COMPANT

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CEntraI 6-5206
J?

ir
F U E L P I L

RANGE & FURNACE OIL 

Call any time

CALUMET 5-6475 or 6479

BLUEFIRE OILS

-f

AR NORITE BŪTI KUNIGAIS?

TSvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus J kunigus. TSvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja lalkraAčlus; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai: 
darbuokltės po Panelės Pvenčlaustos vėliava; 
stokite J Tėvų Marijonų Kongregaciją; rąžy
kite novlclų vedėjui. Lalfike pažymėkite klek 
mokslo baigėte, kiek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Lalėką siųskite žemiau paduotu 
ajlresu.

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

dirbtų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, apaustuvėse. rastinėse, 
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami moką kokĮ amatą.. Norintiems 
pramokti kokio, amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimą Ir sveikatą Dievui ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. SusiraS.vkite su novlcljato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj Ir užbaigtus mokslus.

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

•>0<><XX><X><><XX><X><><><X)<XXX>0<>0<XX><XXHX)<X>0<><K><>0-00<>000<><><><>fyO

K. GASimS„oZ“AcBv
Priima moteriškų kostiumų Ir paltų užsakymus.
Iš {vairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329
6715
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“Dieviškoji komedija”

(Atkelta iš 5 pusi.)
Aukščiausioji Išmintis 

ir Pirmoji Meilė.
Prieš mane nebuvo sukurta 
jokių kitų daiktų, kaip tik 

amžini;
Todėl aš pasilieku amžinai.
Palikite viltį, kurie čia įei

nate.”
(“Inferno”, III, 1-9)

Kaip jau minėjau, dėliai te
beegzistuojančio organiškojo 
ryš^o su visata, viduramžių žmo 
gui pasaulio ir gamtos reiški
niai bei istor'niai įvykiai buvo 
simboliški ir nepaprasti. Dėl 
tos, bet ne dėl didaktinių; prie
žasčių, jis mėgo alegorinę for
mą, kaip geriausiai pajėgiančią 
jo mąstyseną išreikšti. Todėl 
ir Dantės kūrinys yra augš 
čiausios rūšies alegorija, turin 
ti net keturias prasmes ir reikš
mes: tiesiog'nę arba literarinę, 
istorinę, moralinę ir anogoginę.

Kūrinio struktūra ir forma

Šventosios Trejybės garbei 
veikalas yra padalytas į tris 
pagrindines dalis: Inferno, Pur- 
gątorio ir Parad’so (Pragarą,
Skaistyklą ir Dangų), kurių 
kiekviena turi po 33 giesmes.
Prie pirmosios dalies yra pri 
dėta dar viena giesmė, 
tarnauja kaip įvadas į 
“D'eviškąją komediją”, 
būdu gaunasi 100 giesmių, o 
tas skaičius buvo viduramžiais 
laikomas tobulu ir reikšmingu.

Giesmės yra parašytos 3-jų Architektūra už geležinės 
eilučių stanza arba posmeliu, uždangos
vadinamu terce rimą. Pirmoji I
ir trečioji posmelio eilutės ri- Architektų kongresas, įvykęs 
muojasi; gi antroji pirmojo sovietiniame Berlyne, sutraukė 
posmelio eilutė rimuojasi su

ž’n'škos patirties ir pasiruoši
mo, o tai pat ir augštos mora
lės sintezė tegali pagimdyti to
kio įvairumo, paprastumo ir 
vienybės kūrinį. Antra vertus, 
ar nereiktų paskirti daugiau 
dėmesio ir tai visuomenei, iš 
kurios Dantė išaugo ir kurioje 
jis subrendo kaip žmogus ir 
menininkas?

Ih’.-itė ir mūsų laikai

Dantė Alighieri turėjo gerbė
jų visais laikais, bet ypač mū
sų laikams jo įtaka yra nuo
stabiai didelė. Mano įsitikini
mu jo kūrinio studijos turėjo 
lcm'amos reikšmės beveik vi
siems didiesiems šių dienų an
glosaksų poezijos kritikams ir 
rašytojams. Galimas dalykas, 
kad jo įtakoje Ezra Pound—
“ii miglior fabro” — tvirtino, 
jog paprastas objektas poezi
joje yra visada girt'nas ir pa
kankamas simbolis. Dantės at- černyšchev, Maskvos Archi- 
spindžių randu ir pas Frostą,, te^tūros akademijos viceprezi- 
Audeną, Cummings, Frey ir ki- lentas, ir Alexander Vlassov 
tus, nekalbant jau apie didy- Maskvos miesto vyriausias archi 
ų T S Eliot. i tektas, kuris su statybininkų de-

Šalia formos grožybių ir į vai- legaciJa važinė jo'po J. A. Vals- 
rumų Dantė davė ir vienintelį tybeų.
tikrąjį atsakymą šių laikų žmo-l Kaip ir visi Sovietų mokslinin- 
gui, su pasiilgimu bei ieškan- ar menininkų suvažiavimai, 
čiam harmonijos ir taikos. Tas šis architektų kongre-
atsakymas yra:

visą
Tuo

“Mūsų taika ir ramybė glūdi 
Jo Valios išpildyme...”

1 (“e la sua volontate e nostra
pace”)

(Paradiso, III, 85)
Bet kas šiandieną Dantės 

klauso ?

pirmąja ir trečiąja eilute se
kančio posmelio. Mūsų laikų, 
ypač nordiškosios dvasios žmo
gus nebevertina tokios simetri
jos ir, nors žavisi šia techni
ka, pats nebepajėgia (tur būt,

7

I Iteivork SterBng SUverware, 
Spoou:', Forks and Knivas. 

Make New Onės out of Old.
For Information call 

JOE KKOB, 5110 S. California 
GKovehilI 6-5041

ligoms ir daugelį greičiau nuva
ro j kapus negu turint normalų
svorį.

Tačiau iš kitos pusės gydyto
jai primena, kad nereikia jau 
taip eiti iš proto siekiant suplo
nėjimo. Tam tikras riebalų kie
kis organizme yra maisto atsar
ga, kuri kūne saugo proteinus; 
riebesnis žmogus krisdamas ma
žiau savo organizmui pakenkia 
susitrenkimu; riebalai palaiko ši 
limą ir tara tikras jų kiekis pa
laiko odos švelnumą ir gražes
nes linijas.

Lietuvos pajūryje — Nidoje

locaor: -zjocuon:

architektus ir urbanistus beveik 
išimtinai iš valstybių už geleži
nės uždangos. Kongreso preteks 
tas: Architektūros akademijos 
Rytiniame Berlyne inauguracija.
Bet tikrasis uždavinys: suvažia-1 visuose 
vusiems nurodyti maskvinę ru-

kadangi nebeturi laiko susi- i architektūros liniją, pagal
kaupti) pasiduoti panašiai me
no disciplinai, kad išgautų Dan
tei lygų artistinį efektą.

Veikalas yra pasakojimas 
pirmojo asmens balsu, ir visi 
įvykiai skaitytojui yra perduo
dami per Dantės —pasakotojo 
— sielos prizmę. Šis pasakoto
jas — Dantė — stengiasi būti 
kaip galima šaltas ir objekty
vus. Šalia jo skaįtytojas su
tinka ir antrąjį Dantę — Pilig
rimą — ir jau patsai stebi tą 
nuostabų dvasinį atsivertimą ir 
psichologinę dramą, kuri vyks
ta to įdomaus keliauninko sie
loje.

Iš tikro, sunku būtų ir tiks
liai nustatyti Dantės kūrinio li
teratūrinę formą ir žanrą. Vie
ni jį vadina epu, nes “Dieviško
je komedijoje” randame krei
pinių į mūzas, net į pačią Cal- 
liopę, kaip tai daroma klasi
niame epe; randame vieną pa
grindinį herojų ir daugelį įvy
kių, randame kelionę į požemį; 
įvesti mitologiniai charakteriai 
ir antgamtiniai reiškiniai ir ki
ta. Pats autorius davė savo 
kūriniui “Commedia’os” vardą, 
ir be abejo joje nesunku rasti 
draminio elemento; apstu dia
logo bei psichologinės dramos 
požymių. Be to, “Dieviškoji ko
medija” yra poezijos kūrinys. 
Kai ka« ją vadina net poema. 
Ji yra rimuota ir turi aiškų ir 
vienodą ritmą, yra išpuošta 
originaliomis ir nemirštančio
mis kalbos figūromis. Be jau
minėto epinio elemento, čia ra
sime ir visas lyrines poezijos 
formas: pastoralę, elegiją, sati 
rą, odę ir himnus, supintus į 
vieną nuostabų poetinį vainiką. 
Šalia to, "Dieviškoje komedi
joje” rasime ir kitų literatūri
nių formų užuomazgas kaip 
tai istorinio, psichologinio, pa
pročių romano; novelės (r 
“short story", simbolinės ir

. ekspresionistinės ritamos.
Šitas formų gausumas eina 

ranka rankon su dideliu nuotai
kos ii- kūrinio atmosferos įvai
rumu. Tiktai didelėj* dvasios, 
nepaprastai aštraus proto, mil-

kurią turi orientuotis visos so
vietinėje sferoje esančios valsty
bės. Suvažiavimui vadovavo Ser-

sas neišvengė propagandinių pa
gyrų Maskvai, bei aiškiai pabrė
žė gyvenimo kontrastus tarp 
“vispusiškai laimingo ir švie
saus” komunistinėse valstybėse 
ir “skurdaus, vargingo masių gy 
venimo” imperialistiniuose kraš
tuose, ypač J. A. V-se. Beveik 
visi kalbėtojai aiškiai pasisakė 
prieš J. A. Valstybių modernią
ją architektūrą.

Pagrindinę kalbą suvažiavi
mui pasakė buvęs komunistų 
partijos Rytiniame Berlyne ge
neralinis sekretorius Walter Ul
bricht.

Ulbricht palyginimu, kamba
rių minimalus aukštis J. A. Vals 
tybėse esąs 2.28 m., o Maskvoje 

pastatuose kambarių 
aukštis — 3’iO m. (Kai, iš tik
ro, Rusijoje apartamentų dydis 
vienam asmeniui neturi viršyti 
90 kvadratinių pėdų, o Anglijoje 
minimalinė norma naujuose pas

tatuose yra 450 kvadratinių pė
dų). |

Chernyšchev paskelbė, kad 50 
architektų iš liaudies demokrati
nių respiiblikų yra pakviesta 9 
mėnesių kursams į Sovietų Ar
chitektūros akademiją. Laike 
kursų jie nuolkt keliausią po So
vietų Sąjungą, studijuodami So
vietu statybos metodus ir mies
tų planavimą.

Kūno svoris ir sveikata

Mokslo žurnalai atkreipia dė
mesį, kad — reikia saugotis per- 
didelio svorio, bet taip pat rei
kia vengti ir kito kraštutinumo: 
badavimo, kurs kenktų sveika
tai. Gyvybės apdraudos įstaigų 
surinktieji duomenys rodo, kad 
perdidelis svoris padeda žmogu
je išsivystyti cukrinei ligai, aug- 
štam kraujo spaudimui, širdies

Telei. KEpublic /3-6i»ų3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

rmtnmavimmi

AITAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

SOPHIE BARČUS.
RADIO PROGRAMA

te VVOES stoties — Ranga 
4HO PJllMAD. IKJ PENKTAI)

S:46 Iki 9:30 vai. ryte

SESTAI). 8:30 Iki 9:30 ryte 
i'ikMADIKNNIU vak nuo 7—» » 

SEKAI). 8:3©—»:30 v. r. Iš
WOPA 1490 kU.

Cbtcago 29, UI. HEmlock ♦•241’1
7121 So ROCKWELL S'l

autore

GUŽAUSKŲ
BEVERLY H1LLS GfiLINYCIA
Geriausios gėlės dSl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 63RD STREET 
Tel. PRospect 8-0883 ir PR 8-0434

Perskaitę 

kitiems!

‘Draugą", duokite

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. VVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
Mfr-MU 746M — 7-8601 Automobiliam* vieta 

TUma, kuria gyvens kltoee miesto dalyse: gaualoM
koplyčią arčiau Jūsų namų.

Tremties ūkanose pasirink vadovu kultūros žurnalą

AIDUS
“Aiduose” telkiasi lietuviai mokslininkai, rašytojai ir dailininkai, 

savo kūryba tiesdami kelius į šviesesnę tautos ateitį. 

Prenumerata: visur 6 dol. metams

Adresas: 680 Bushvvick Avė., Brookiyn 21, N. Y.

Westwood Liųuors
2441 VVEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

BERLINER KUEMMEL. Mempe,
A. G. gamybos, 96 proof, $4.98

NAPOLECN, importuotas iš Prancūzijos
(konjakas — senoje dulkėtoje bonkoje)• $6-00

ZUBROVVKA, su importuota žole, 86 proof $3-73

LEMON-ICE likeris, 70 proof $3-89

JULE HENRY, 3 Star prancūziškas konjakas $5-00

SKAIDRIOJI, 4 syk valyta degtinė, 80 proof $3-55

BOAL, Madeiros 95 metų senumo vynas,
- apipultoje bonkoje $3.06

LACRJMA CHRISTI DEL VESUV1O
1949 metų Italijos vynas $1-75

ROŽIŲ VYNAS, itališkas $1-75

HAPPY BIRTIIDAY — vyšnių daniškas likeris,
specialiai nupigintas, buvo $8.66, dabar $5,89

FOX HEAD 100. WAUKEMIIA. Wlnc., alus
24 kėny dėžė

0
$3.69

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. 
Importuota iš Europos zubruvka; Vokietijos, Prancūzijos, 
Italijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. 
Turime gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904 
metų. Užsakant didesnį kiekį pristatome į namus.

ALEKSAM ŠIMKŪNAM (Joniškietis)

Budriko metinis pre-inventorinis 
Deimantų, Laikrodėlių Išpardavimas

40% NUOLAIDA — DIDELĖ SUTAUPĄ «

Štai čionai! Tai išpardavimas, kurio jūs lankėta? __ jr dėl geros
priežasties I Mes turime puikiausią pasirinkimą deimantiniu 
brangenybių — laikrodžių, žiedų, auskarų, špilkų, rankžiedžių, 
karolių, kolionikų (euff links) ir daug kitokių dailių dalykų! 
Ateikite, pasirinkite ir pasinaudokite 40% nuolaida jau ir taip 
numažinta nuo originalės kainos! Ateikite anksti... Tai yra 
nepalyginama proga!

Štai keletas pavyzdžių iš didelio pasirinkimo:

2 deimantiniai žiedai, kaip paveiksle, vertės $100,
40% nuok, už $60.00

Vyriškas deimantinis žiedas vertės $300, už ......... •.. $180.00
2 deimantiniai žiedai, vertės $200, už .......................... $120.00
Ketvirtad. karato žiedai vertes $60, už ......................... $36.00

Elgin, Gruen, Benrus laikrodėliai, Parker rašomos plunksnos, 
Shaeffers, Wateimans plunksnos. Rogers silverware, sieniniai 
laikrodžiai, lėkštės, blanketai, kaldros, patefonai, mažos radijos, 
elektriniai toasteriai, automatiški kavos perkolatoriai — 40%

nuolaida. Lengvi išmokėjimai.
Lietuviški gintaro išdirbiniai.

J. F. Budrik Furniture
( I N C O R P O R A T E D )

3241 So. Halsted St. Tel.: CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketv irtad. vakarais iki 9:30 PJf. Sekinad. 10-5.

Budriko Lietuviška Radijo Valanda leidžiama kiekvieną ketvir
tadienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš WHFC radijo stoties,

i450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru.
g - ' ' ' ' - - ............

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

1914 West 11 Ith Street
Viens* blokas ano kapinio.

INdšlsnciss paminklams planą 
pari rinkimus mieste.

TeleL CEdarcreit 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GKovehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2109

JOHN F. ELDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam*- Mes turime koplyčias
imas dieną ir nak- įMT visose Chicagos Ir
4. Reikale Saukite Rmy.in.ndn dalyse ii
muB- tuojąu patamaujam-

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd., Riverside, DL Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. IIALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 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, III. Tel. OLympic 2-1003

2IGMUN0 (ZUOYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET - ’ YArds 7-0781

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

1 2S14 W 23rd* PLACE V Ir ginta 7-6672
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SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguoja dr S. ALIONAS

Pasitarimai

Pasitarti visada žmogui rei-jir v eną vaiką, o ana pasileidė- 
kėjo. Tariasi visi veiksniai, lė, tai turi vieną vyrą keturis
valdantys ir einantys iš val
džių, tariasi laikraščių redakto
riai, tariasi visos politinės ir 
apolitinės grupės, tariasi Len
tos, kaip nurašyti žinią iš El
tos bililetenio apie partizanus

vaikus ir septynias simpatijas. 
Arba aną tai š:aip jau nemoka 
nei rengtis, pietų neverda, vy
rą badu marina, pinigus į ban
kus deda ir užkeikia, ir plau
kus kasdien dažo, ir šiaip jau,

ir pasakyti, kad štai, Rastenis(ir sena, ir ž'la, ir su velniu rei- 
Lenta prakirto geležinę uždan-' kalų turi.
gą ir sužinojo, per Vilniaus ra 
diją, kad partizanai kvočiami 
iš miškų, tariasi visi visur ir 
visada. Apie tą Lentą mes ne* 
kalbėsime, kaip nekalba visi 
rimti laikraščiai pavz., Times 
ar Chicago Tribūne ,nes ta Len
ta tėra skilta užkalti prakiuru
siai kasai tai žmonių grupei, ku-

Pamatė porą besikalbant kur 
nors, kad ir tokiame dideliam 
kaime Chicago j, ir tuoj p'kti- 
nasi: “Matai, žiūriu pro rakto 
skylutę, o jie kalbasi paleistu
viai ir nieko. Kad nors pasibu
čiuotų. Net nugarą įskaudo 
bežiūrint, o jie nieko.” O pas
kui ka! su kitu pasitarimus daro

ri Letuvoj ant visų leidinių negali prisipažinti, kad nieko 
dėdavo užrašą: “Karo cenzūros nematė, juk vis ką nors turėjo 
leista.” Mes čia kalbėsime apie matyti ir tai ko nematė papa-
kitus pasitarimus.

Svarbiausia, kad dabar taria
si, anot Balio Pavabalio, kurio 
eilėraštį šiame numery ta pro
ga ir spausdinam su kitu “Ba
lys, kad tas Petras kvailys”, 
žodž'u sueina pasitarti ponai ar 
panelės, kad, vot, anas tai kiau
lė paskutinis, šiaip ir anaip, o 
kai sustinka tą aną, tai tai ki
tas šia p ir dar va kaip, kaip 

. toj dainoj, aguonėles sėja. Anas, 
va, eina kasdien įkaušęs ir dar 
vadinasi lietuviu, o iš tikrųjų 
tai tiesiog lietuvybę į grabą 
skandina. O kai pats lašelį nu
geria tai jau čia reik’a, taip 
sakant, Amerikai mus priglau
dusiai iždą subalansuoti ir šiaip 
jau lietuviškam entuziazmui ir 
patriotiškumui pakelti. Gi vi 
sos draugijos rengia tam ba
lnis su išgėrimais, kad sutvir
tėtų kasoj ir kovoj.

Sueina pasitarimui moterėlės 
ir sako. vot, aš tai skaistumo 
paveikslas, aš turiu vieną vyrą

sako ja. Pasitarimai turi būti 
konkretūs ir neiti veltui, nes 
juk koks bus pasitarimas jei 
tavo draugas juose bus ne pei
kiamas, o giriamas.

Sueina ir kalbasi plunksnos 
draugai, kad anas rašo tokiam 
laikrašty už pinigus kuriame 
turėtu nerašyti, bet kai jie pa
tys dirba fabrike pas kokį nors 
kultūrbolševiką, gir'škai šne
kant, pinigus sunaudoja komu
nizmo skleidimui, tai gerai, žo
dž'u, pasitarimai vyksta kiek
vieną valandą, kiekvienoj vietoj, 
kiekvienoj grupėj, luome ir 
kiekvienas randa ką apie kitą 
pasakyti.

Meg gerbdami šitą gerą lie
tuvių privalumą, pasakyti savo 
draugui apie kitą draugą teisy
bę, užgiedame:

Ar žinai, mieloj tu,
J: durna net gaila...
Kai tavęs nebus kartu 
Tai tu būsi kvaila.

M. J. A

Turim valdžią mes pamaldžią
Tai bent gerą turim valdiią: 
Baranausko žodžiais — saldiią. 
Anei rašto, anei druko —- 
Vien Švilpynė politruko.

Turim valdiią, turim valdiią. 
Kremliaus budeliams pamaldžią. 
Jei nebus to pamaldumo,
Ir valdžios neliks nė dūmo.

„Šilkai ir Vilkai"

Nebesulaukdami, kad Ameri
ka ir kitos karalystės, pradėtų 
nors kiaušinių karą prieš nuož
mų neprietelių maskolių, paskel
bėme patys būtinai kryžiaus šal
tąjį karą savo tarpe. Ir todėlei 
turime jau du fondus ir dvi val
džias: vieną Reutlingene, kitą 
Ryme. Tat, sekdami seną žemai
tišką patarlę: “Kur du pešasi j— 
trečias naudą nešasi”, išleidžia
me ir apskelbiame Aukso gro- 
matas. Tatgi, padėk mums, Per
kūne.

Mes šviesiausias Pliumpis iš 
žemaičių žemės, iš Apvaizdos 
mylistos bei malonės tapom iš
kelti būtinai į naujus rikiuojan
čius veiksnius ir didžius kuni
gaikščių žemaičių, taipgi kaip

tiems, arba Toronto moteliuose 
alaus nekantriai belaukiantiems,' 
apgarsiname visiems jogei nebe
matydami pilietinio karo pabai
gos, šaukiame į didį žygį pa
tiems atsivaduoti žemaičių že
mę, o Lietuvą atvaduoti palie
kant Vlikui ir diplomatams, ka-1 
da ras tam laiko po barnių ir 
nepagados, jei nebus kritę šal
tojo mūšio laukuose...

Todėl reikalaujame sau Alto 
paklusnumo ir Balfo prietelys- 
tės, idant mūsų narsūs bajorai 
ir kareiviai alkani nekęstų bei 
aprėdyti liemenėmis būtų nuo 
šalčio baisybės. Taipogi mes tei- 
kiamės išleisti Miss Raseinių 
Magdę, kaip Mūsų širdies rakti- 
ninkę ir meilingą pasiuntinę į 
Vlikingeno pilį ir reikalaujame 
dauggalinčių tos pilies bajorų, 
idant Mūsų pasiuntinys būtų

savo narsiais bajorais traukti 
per Prūsus atsivaduoti savo Že
maitiją, kuri mums priklauso 
nuo senobės, vėlgi nelaukdami 
jūsų šaltojo karo pabaigos. Mes 
žadame apenč atstatyti žemai
čių kunigaikštystę su sostine 
Kuliuose ir su visais demokra
tiškais išraitymais: kas norės, 
galės garbinti vadus, seimus, žal 
čius, perkūnus arba partijas.

O jei mūsų pasiuntinybės raš
tus per ramumą ir nusižemini
mą neniekindami išklausysite, 
žinodami Mūsų norą, savo raštu 
apreikšti teiksitės, idant pagal 
jūsų atrašą galėtumėm rėdyti 
tolesnius žingsnius savo. žino
kite taip pat, jog ketindami ka
rus bei vaidus ir su Mumis pra
dėti, galite būtinai užsitraukti 
didžių rūstybių Mūsų, nes tada 
Mes su savo nariais, bajorais

Pora paveikslų iš modernaus meno parodos.

AUKSO GROMATA
ALB. PLIUMPIS

seka: Rietavo hetmonas, Kulių 
vajavodas, Telšių kaštelionus, 
Raseinių starostas, Skuodo jo- 
mylistas ir t.t. ir dėlei to gar
singai apskelbiam visiems ir 
kiekvienam visame sviete daug- 
galintiems Žemaičių bajorams, 
narsiems ir tikrai meilingiems 
kareiviams, mieliausiems priete- 
liams mūsų visiems visur esan
tiems: kaipogi Pūčio pilyje ant 
sunkių kardų snaudžiantiems, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
miškuose dieną ir naktį narsin- 
giems bajorams su baltomis meš 
komis besigrumiantiems, taipo
gi Brooklyno saliūnuose narsiai 
bekovojantiems, ar Sidnėjaus 
alinėse bedūmojantiems, ar Bue 
nos Aires smuklėse besikikenan-

priimtas su priderama garbe 
ir šlove, pasitinkant prie pilies 
vartų su duona ir druska ir ra
go garsais iš visų pilies bokštų. 
Ęitus Mūsų garbingus pasiun
tinius, kurie taipogi liglaiku iš
brazdėjo į Valakų žemę, į Rymo 
kunigaikštystę, reikalaujame, 
idant būtų priimti su didžia go
done ir paties rymiono kuni
gaikščio būtų sočiai pavaišinti 
vynu bei makaronais. ,

šlovingi mūsų pasiuntiniai 
teiksis meilingai jums apreikšti, 
jogei Mes, išsikasę vėlgi karo 
kirvius, ketiname Patys vieni su

trauksime kiaurai per visą Lie
tuvą, pamušdami sau kalnėnus, 
suvalskinius, zanavykus, kap
sus, rokiškėnus ir sustosime at
sipūsti tik už Dzūkijos rubežių, 
nebepalikdami jums nič nieko.

Išduotas paviete Karčiamos 
Ružavos, metuose šiuose ir anuo 
se, kada taikos konferencijomis 
snigo ir veiksniai su diploma
tais per naktis nemigo.

Šviesiausias Pliumpis, iš vi
sų veiksnių veiksniausias ir 
rykiuojančiausias, Jūsų val- 
dymieras.

Po Naujų metų sutikimo piliečiai nutari grįžti J vaikystę ir gerti 
tik pieną.

PASTABOS BE
Kultūrininkai Vienybės 

akimis
Vienybė Nr. 4 rašo: “Vieny

bės konkurso fronte vyksta 
negailestinga kova, ir tuo tarpu 
dar neaišku, kas bug tie dešimt 
ryškiaušiųjų.

Kandidatai, kurie balsavimų 
pradžioje buvo priešakinėse li
nijose, dabar yra atsil kę. Tai 
ypač ryšku laikrašt'ninku sek- 
tore. Bronys Raila, kuris pra
džioje buvo tolokai atsilikęs, 
staiga pralaužė frontą... Jam 
gali būti pavojinga tik Emilija 
Cekienė, nes Salomėja Narke- 
liūnaitė, kuri pradžioje “nešė” 
kitus kandidatus dabar yra 
treč'oje vietoje.

Dar labiau v’ngiuotas fron
tas rašytojų sektore. kur An
tanas Gustaitis ir Nelė Maza- 
laitė eina, kaip sakoma, “neck- 
to neck”. Tuo labiau, kad Jo
nas Aistis jiedviem lipa ant 
kulnų... (Visi trys nedidelio 
ūgio. S. 0.)

KOMENTARŲ
Studentai, Šilbajoris, Bilėnas, 

Kavolis ir Zauniūtė, tebėra pa
čiame lenktynių įkarštyje. 
Sportininkų nedaug — vos trys, 
bet vienas jų — tikras lenkty
nių arkly3..."

Perskaitęs apie tas varžybas 
siaubingai aršias, vienas ameri
kietis kultūrininkų vardus pa
laikė arklių vardais ir teiravosi 
už kurį arklį kiek statyti.

Škėma Gliaudą pavijo 
Olimpe

Dvigubą laureatą Gliaudą, 
olimpietį (A. Škėmos žodžiais 
tariant) pagaliau pavijo pats 
A. Škėma, tapdamas dvigubu 
laureatu. Dabar abu dvigubi 
laureatai, dvigubi olimpiečiai, 
dvigubi bičiuliai, tik Gliaudos 
sumos* ir veikalai dvigubai sto
resnį.

Caro kareiviai mušasi
Prieš kiek laiko išėjo J. švais

to knyga Petras Širvokas, o

Balys Pavabalys

KAS UŽ AKIŲ, TĄ IR PEIKIU
Man visur neblogai,
Kada stiklą keliu.
Jei ką peikia draugai, 
Aš pritart jiems galiu. 
Peikia Petrą Balys,
Nes tas Petra8 — kvailys. 
Ir aš pats su Baliu 
Jį peikiu, kiek galiu.

Kai sėdėsiu kitur, 
Petras Balį ten peiks. 
Aš pritarsiu jam, šiur, 
Ir sakysiu: būk sveiks.

Kai sėdės jie abu,
Ką kalbės — nesvarbu, 
Nes abu, kaip žinia, 
Ries į ragą mane.

Vis tik įdomus puslapis

pereitų metų pabaigoje ir Jur- 
g'o Jankaus Senas kareivis Ma- 
tatutis. Kadangi abu buvo ca
ro kareiviai, abu narsiai karia
vo ir vėl'au abu iš realaus pa
saulio į pasakų pasaulį nuėjo, 
abu su šv. Petru diskusijas ve
dė, tai, kaip atrodo iš Naujie
nose sausio 24 d. išspausdinto 
tuo reikalu pranešimo, karas 
tarp abiejų veteranų bus gana 
linksmas. Bet iš tikro buvo tik 
du rašytojai ir daug kareivių, 
nenuostabu, kad kai kurių gy
venimas ir panašus.

Patarimas Moteriai
Lietuvių moterų žurnalą “Mo

teris”, nelabai dar daug mote
rų ligi šiol skaito. Pagal Ameri
kos laikraščių statistiką, apie 
100 amerikiečių laikraščių duo
da priedus vyrams, kuriuos 
skaito išimtinai moterys. Mes 
siūlome prenumeratos pakėli
mui lietuvių moterų laikraštį 
pavadinti “Vyras”.

Aš jums įteikiu šį krepšį, kad pri- 
sidėtumšte daug puikių naujų me
tų vilčių. ,

Tėvai palaukite
Lietuviam patriotam išlei- 

dž'antiem dukteris už arabų, 
žydų, vokiečių, ukrainiečių ir 
kitų, patariame palaukti, nes 
jau dabar Anglijos karalienės 
Elzbietos sūnui Charles jieško- 
ma žmona. Ką žinai, gali tapti 
tavo duktė ne žydienė, arabienė, 
ar vokiet:enė, bet karalienė.

Pirmiausia pavaišinti
Politikas paprašė rašytoją, 

kad šis jam parašytų kalbą. Ra 
šytojas jam atsakė: “Pirmiau
sia pakvieskite mane pietų, kad 
galėčiau pamatyti, kaip jūsų 
burna atsidaro ir galėčiau jai 
pritaikyti atitinkamus žodžius”.

Nuslėpė
“Tėviškės Žiburiuose” dr. 

Lingaila ginčijasi su Girnium 
dėl slapyvardžio ir melo. Lin
gaila sakosi, kad jis yra Rašy
tojų draugijos narys. Kadangi 
B. Babrausko, Rašytojų drau
gijos pirmininko, patiektuose 
sąrašuose tokio Lingailos ne
randame tai manome, kad B. 
Babrauskas iš .sarmatos, dėl 
Lingailos straipsnio, gelbėda
mas draugijos prestižą, tyčiom 
Lingailą praleido sąrašuose.

Į krepšį
Šiuo metu Naujienos, Laisvo

ji Lietuva, Vilnius ir Michailo- 
vo Už sugrįžimą į tėvynę ve
nas kitą vadina bendradarbiais. 
To nusiklausęs Jurgio Jankaus 
Matatutis, nieko nesuprasda
mas kas kaltas, šūktelėjo: jei 
ilgiau taip tęsis tai visi keturi 
prašau į vieną krepšį.”

Ar nyksta gajumas
“Tėviškės Žiburiai” Nr. 4 ra

šo, kad lietuvių tremtinių tar
pe nyksta gajumas. Gal ir taip, 
bet jei tremtiniai ir būtų gajūs, 
jie didintų ne lietuvių tautą, 
bet kanad:ečių, amerikiečių, 
braziliečių, australiečių ir kitų. 
Nes “Tėvas signataras buvęs, o 
sūnus net ne lietuvis”.

Ožkiška naujiena
Naujienos sausio 25 d. Nr. 

parašė, kad smuklėje, 2052 W. 
North rastas pamestas kūdikis, 
kurig atiduotas Anti-Cruelty 
Society 157 W. Grand st. svei
kas ir tinkąs įsūnyti. Tuo tar
pu Chicagos Sun Times diena 
pr’eš tai parašė, kad toj pačioj 
tavernoj rastas paliktas ožkiu- 
kas, sveikas ir tinkąs įsūnyti. 
Kag;, Kid yra ožkiukas ir ber
niukas, bet čia turime ir tre
čią Kid, tai tą, kuris tą ožkiu- 
ką naujieną Naujienose patal- 
p'no.

— Dirva Nr. 3 šitaip prisi
pažino: “Ir pasaulis, ir žmonės, 
toli gražu, ne visada nori būti 
miglą į akis pučiami. Ypač jei 
ji perilgai pučiama.”

— Albany, N. Y. vagis pavo
gė iš garažo įrankius, dviratį, 
radijo aparatą ir priedui gara
žo sargą — savin'nko šunį.

Š. R. Gytis

PRIE ŠALTINĖLIO
Kad tau pajūry nebūt vėsu, 
Tave, tėvyne, baran vesiu: 
Tavo šaltinių vanduo gėlus — 
Pakeist jį gali tiktai alus.

Bare tarp musių palubėj 
Skaistus mėnulis sužibės, 

.Nuo pievon krentančios vėsos 
Alaus bokalas aprasos.

Iš kampe barškančios dėžės 
Kaimo svirtelė sugirgždės 
Ir sems alutį kibirais 
Ponia su minko kailiniais.

Cigaro dūmų rutuliais 
Ant baro rūkas nusileis, 
Alum palaistytu taku 
Prajos artojas su fraku.
Įraudęs airis taps draugu, 
Stiklą išgers be pinigų. 
Vadinsiu: “O my lieber John, 
Tave išrinksiu aš valdžion.”

Lenkas man brolis praeities, 
Jam dėsiu ranką ant pet'es 
Vilnius bus amžiams Lietuvos, 
Be diplomatų ir kovos...

Kuomet kris saulė vakaruos, 
Šefas ir Vlikas bus baruos,
Ir prie alaus tvankiuos garuos 
Veiksniai visi kooperuos.

Pirma pirk automobili, 
o paskui paklausk ar myli.

Spygliuotos įvairenybes
— Kartą klasėje mokytoja 

Miss Billis paklausė Jackąue- 
lline:

— Ką tu darysi kai busi dide
lė, kaip tavo mama?

— Pereisiu ant dietos,—sku
biai atsakė vaikas.

★
— Mrs. D. L. Colvin 73 m. 

blaivininkų vadė, kaip spauda 
skelbia, mirė Floridoje. Tai rim
tas įspėjimas visiems blaivinin
kams.

Politikas: Šitas miškas ne medinis, 
šitas miškas ąžuolinis.

Kartais dūšioj kažinkas svyla, 
Rodos sprogs ir viską išardys, 
Ligi stokjardų stogo pakyla 
Išsiilgusi meilės širdis.

— Rytinio vizito metu 726

palatos pacientas perpykęs rėkė 
daktarui:

— Toji idiotė sesuo vakar 8 
vai. vakaro mano elektrinę ant
klodę (per klaidą) įjungė į au
tomatinę duonos skrudinimo 
plytelę (tostą) ant mano stalo 
ir dėlto aš per visą naktį kas 
keturios minutės buvau išme
tamas iš lovos!

★
— Montgomery, Alabama po-

licin'nkas įsikaušusį vairuotoją, 
kai pastarasis iššaukė jame įta
rimą, sulaikęs savo greitveži- 
mį prieš žalią šviesą.

★
— Paliekant nuošaly kitus 

vargus plačiose erdvėse, pir
miesiems ateiviams nereikėjo 
eikvoti pusvalandžio kiekvieną 
rytą ieškant vietos savo deng
tam vežimui pasistatyti.

★
— Karalienės Elzbietos siuvė

jas Hardy Amieg nevisai pri
taria “plokščiai linijai” ir ka
ralienės drabužius pataiso kai- 
kur labiau išryškindamas mote
riškumą. Ne visos nori būti 
karalienėm, bet visos graiiom.


