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Jau kuris laikas mūsų spau
doje pasirodo straipsnių lais
vės, individualizmo, liberalizmo, 
autonomizmo klausimais. Labai 
įvairūs, kartais net prieštarau
ją pasisakymai, retkarčiais įsi
liepsnodavę į karštos polemi
kos ugnį, rodo, kad esama dar 
labai nepilno, pas kaikuriuos 
straipsnių autorius net chao
tiško, pagrindinės laisvės pro
blemos supratimo. Buvo tad 
gyvas reikalas lietuvių kaiba 
turėti veikalą, kuriame žmo
giškosios laisvas problema bū
tų panagrinėta iš esmės, supa
žindinta su principais, nušvies
ta jos dialektika ir atskleidžia
ma giliausioji jos prasmė bei 
reikšmė aktualiose mūsų gyve
nimo sąlygose.

Šių metų vasario mėn. vidu
ry mes tokio veikalo ir susi
laukėme. Tai — Stasio Ylos 

•“LAISVES PROBLEMA”. Ta 
aplinkybė, kad šios knygos pa
sirodymas supuolė su mūsų 
Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimu ir natūraliai su tuo su
rištu mūsų tautinės laisvės il
gesio atnaujinimu, simboliškai 
tarsi ją pastatė prie atvirų ir 
laukiančių mūsų skaitančios vi
suomenės sielos durų.
Ne abstrakti filosofinė studija

“Laisvės Problema” nėra ab
strakti filosofinė studija. Au
torius neturi jokių pretenzijų 
tarti naują žodį šios šimtme
čiais žmonijos protus jautri
nančios problemos reikalu. Gry
nai teoretiniams klausimams 
šioje knygoje skiriama tik la
bai, palyginti, maža vietos. Au
torius savo įvedamajame žody 
ją mums labai kukliai pristato, 
kaip pastangą, kilusią iš nuo
širdaus susirūpinimo padėti su
siorientuoti įvairių šiandien 
skelbiamų šūkių bei laisvės 
“idealų” daugybėje. Šio dar
bo imtis jį paskatino įžvelgi
mas pavojingai besivystančio 
dvasinio lūžio ženklų: — Se
kant bendrąją visuomenės nuo
taiką, pajautrintą laisvei, da
rosi lengva politiškai žaisti lais
vės šūkiais, nesvarstant, kas 
yra pati laisvė, kokios jos ri
bos, tikslai ir prasmė, koks san
tykis tarp išorinės ir išvidinės, 
formalinės ir turininės lais
vės (8 p.)

Palyginęs lietuvių tautos iš
laisvinimo pastangas, pradėtas 
“Aušros” laikotarpy ir nešamas 
grynai sveiko tautos instinkto, 
toliau perėjusias politinio vals
tybinio išsilaisvinimo fazę ir 
natūraliai beįeinančias į giles
nio, kultūrinio — dvasinio išsi
laisvinimo kelią, turėjusį jau 
tiesioginį sąlytį su vakarietine 
kultūra, bet pastarosios naujos 
vergijos nutrauktą, ir dabar 
beiškylančiais mūsų tarpe lais
vės šūkiais, autorius mato, kad 
“visa tai sukuria pavojų grįž
ti į anų laikų psichologinį pa
simetimą, kada siekta laisvės 
daugiau instinktiškai nei racio
naliai, daugiau chaotiškai nei 
tikslingai” (t. p.) Siekti tad 
laisvės be josios turinio, tei
singu autoriaus pastebėjimu, 
yra viena didžiausių šiuo metu 
mūsų tautą lydinčių grėsmių. 
Tačiau atgyjant's interesas po
litikai bei jor} primatui, sumen
kėjęs kritiškumas revoliuci
niams laisvės šūkiams, jo nuo
mone, yra laikinio pobūdžio, 
tam tikro dvasinio lūžio ženk
las, išduodąs sumenkusį mūsų 
pajėgumą rinktis ir kitas, lais
vės turiniu paženklintas, 
veiklos sritis. (9 p.)

Iš to pasisakymo paaiški, 
kodėl mūsų autorius ryžosi su 
giliu kultūTininko ir pedagogo 
e t h o s pakedenti laisvės pro
blemą ir paduoti į mūsų ran
kas šį mokslinio turinio vei
kalą ne vien pasisakyti, bet kaip 
nuoširdų pakvietimą rimtai su-
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simąstyti ir įsijungti į pozity
vų asmeninės ir bendruomeni
nės savivaldos ugdymo darbą. 
Laisvės ir savivaldos samprata 

Veikalas turi tris pagrindi
nes dalis. Pirmojoje trumpai, 
bet iš esmės ir aiškiai paduoda
ma laisvės ir savivaldos sam- 
jj ata. Čia autorius, atsirė

męs į tradicinės p h i 1 o s o- 
n h i a p e r e n n i s principus, 
paaiškina laisvės aptartį, 
padalą, savybes. įvedimas jau 
turimos ir naujos lietuviškos fi
losofinės terminijos suteiks la
bai daug naujų atspalvių bei 
gyvybės ypač tiems mūsų in
teligentams bei studentams, ku
rie filosofinius pradmenis pasi
savino svetimą, ne lietuvių kal
ba.

Šioje daly mums paaiškina
ma dvejopas laisvės charakte
ris : iš vienos pusė3 ji yra s a- 
v a i m i n ė galia, išplaukianti iš 
žmogiškosios būties bei prigim
ties ; iš antros — ji yra sąly
ginė galia, priklausanti išori
nių bei išvidinių veiksnių. To-
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liau logiškai ir kiekvienam be 
vargo suprantamai išryškina
mos neveiksmingosios ir veiks
mingosios laisvės žymės. Ilgiau 
sustodamas prie pozityvios, 
veiksmingosios, arba, kaip au
torius ją vadina, turininės, lais
vės, jis supažindina skaitytoją 
su trejopa šios laisvės tvar
ka: — ji yra saistoma pro
tinės, fizinės ir dorinės tvar
kos:

— Kaip galia spręsti, ji sai
stoma protingumo; kaip 
gebėjimas rinktis, ji reikalauja 
tikslingumo; kaip galėji
mas veikti, ji šaukiasi g a r b i n 
gurno. Kitais žodžiais, teigia
moji laisvė įima savin natūra
lią pareigą: spręsti p r o t i fi
gai, rinktis tikslingai ir 
veikti garbingai. (20.)

Šią trejopą tvarką pritaikius 
negatyvinei laisvei, skiriamos 
trys laisvės rūšys: fizinė, pro
tinė ir dorinė. Probėgšmiais 
autorius dar trumpai paliečia 
laisvės atbaigimo klausimą. Pa
sinaudota — Jacąues Maritaino 
koncepcija, skiriančia pradinę 
laisvę nuo atbaigiamosios lais
vės — “liberte autonome”, Sta
sys Yla duoda jai lietuvišką 
terminą — s avivaldos lais
vė ir pasirenka ją sau baze 
tolimesnei pasirinktos proble
mos sklaidai.

Savivaldos laisvė

Kas yfa savivaldos laisvė? 
Štai autoriaus pat.ektoji aptar- 
tis:

— Savivalda yra savarankus 
žmogaus veikimas bei pasireiš
kimas savitos tvarkos rėmuose, 
siekiant savito žmogiškojo tiks
lo. (28 p.) Padavęs šią aptar
tį, jis tuoj pastebi, kad savi
valdos sąvokoje neišskiriamai 
yra įjungti du atžvilgiai: ben
drinis žmog škasis ir individu
alinis: “Savivalda tad reiškia 
ne išskirtinai individualų žmo
gaus savarankumą, bet sude
rintą su bendruoju, žmogiš
kuoju. Kitais žodžiais, savi
valda reiškiasi ne absoliutaus 
individualumo, bet bendrojo 
žmogiškumo ribose”, (t. p.)

Ryšium su šiais teigimais 
mūsų autorius pakartotinai ir 
nedviprasmiškai pabrėžia ir gi

na prigimtojo įstatymo ir žmo
giškosios prigimties primatą. 
Išeidamas iš šio principo, jis 
savo veikale nurodo ir į indivi
dualinės savivaldos ribas ir nu
stato jos vietą bendruomeninės 
savivaldos vertybių hierarchi
joje. Individualinės savivaldos 
įjungimas į bendruomeninę au
toriaus labai vaizdžiai parodo
mas ne kaip josios suvaržy
mas, bet, priešingai, kaip jo
sios klestėjimo, augimo, brendi
mo sąlygą. “Laisvė, kuri s ek- 
tų atsiriboti nuo prigimtinės 
savo 1 /arkos, reikštų nebe s a- 
v i v a 1 d o s, bet anarchi
jos laisvę.” (25 p.)

Ir. .e atyvo.4 vaidmuo
Ši0 teoretinio skyriaus pabai

goje Stasys Yla dar trumpai 
sustoja prie iniciatyvos ro
lės savivaldoje. Pr mindamas 
mums tradicinė? filosofijos gė
rio ir t esos ryšį su žmogaus 
valios ir proto galiomis, pabrė
žia, kad gėrio ir tiesos trauka 
veda į savivaldos tikslą. Pri
gimtinės tvarkos derinime su 
ta tikslo krypt mi nešančia 
trauka, autoriaus gražiu pasa
kymu, išskleidž'a žmogiškosios 
savivaldos iniciatyva. Pratęsda
mas šią minčių eigą, jis klausia: 
koks tos iniciatyvos santykis su 
dieviškąja tvarka ir trauka?

Čia nejučiomis jis atsiduria 
teologinių problemų plotmėje, 
būtent—susiduria su malo
nės klausimu. Tačiau ne kon
troversija jam rūpi, tik noras 
pratęsti žmogiškosios savivaldos 
sąvoką iki galutinių konsekven- 
cijų. Todėl jis, pasinaudojęs 
Bažnyčios mokymu, šiaip at
baigia visą vaizdą:
— “Žmogaus savivaldos laisvei 
išsiskleisti reikia trijų dalykų
— tvarkos, traukos ir pagalbos. 
Tai yra lyg trys sąlygos, pa
tikinančios savivaldos tikslin
gumą, prasmingumą ir veiks
mingumą. (37 p.)
Autonomistiniy laisvės pažiūrų 

kilmė ir raida

Toks tai idealinis žmogiško
sios savivaldos vaizdas, kurį 
mums, nors trumpai, bet vaiz
džiai autorius pristato pirmojo
je daly. Jį realizuoti mūsų as
meniniame ir tautiniame gyve
nime, laisvei bręsti ir augti — 
tai savaime iš viso to plaukiąs 
uždavinys. Ne kas kita, tik 
šis didis noras matyti žmogiš
kosios savivaldos brendimą pa- 
gyvėjant bene buvo ir mūsų 
autoriaus pagrindiniu akstinu 
rašyti šį veikalą. Jis negalėjo 
abejingai praeiti pro šalį įvai
rioms vis ryškiau besireiškian
čioms autonomistinėms bei li- 
beralistinėms tendencijoms. 
Antrojoje savo knygos dalyje 
jis labai vykusiai mus supažin
dina su autonomistinių lais
vės pažiūrų kilme ir raida. Tai, 
sakytume, lyg trumpa šiuo 
klausimu enciklopedijėlė lietu
viu kalba, šioj daly daugelis 
galės rasti puikų, gerai išba
lansuotą, logiškai susietų fak
tų grandinėn išaustą pastarų
jų šimtmečių kultūros istoriją.
Į pilną kultūrinį išsilaisvinimą

Trečiojoje daly šis naujųjų 
amžių istorijos laikotarpy susi
formavęs, iki galutinių liūdnų 
konsekvencijų išaugęs autono- 
mistinis — 1 beralistinis žmo
gaus paveikslas pereina per 
aštrią, logiškai pagrįstą mūsų 
autoriaus kritiką. Skaitytojai 
šiuose puslapiuose pajus mūsų 
autorių ypatingai ryšk'ai — 
kaip gyvai susirūpinusį, visa 
savo būtybe pasišventusį ne 
tik ginti amžinąją tiesą, iš am
žinosios Laisvės įaugusį žmo
giškosios laisvės — savivaldos 
idealą, bet dar daugiau — prieš 
jo akis at8;stos žmogus dina
miškai kviečiąs nedelsiant ap- 
s'spręsįi, neeikvoti jėgų roman
tinėse svajonėse bei praeities 
klaidose, ir optimistiškai tikįs, 
kad meg galime bręsti laisvei 
ir pradėti naują tarpsnį mūsų

tautos kely į pilną kultūrinį iš
silaisvinimą.

Ketvirtą knygos dalį sudaro 
sistemingai sugrupuotų išnašų 
bei pastabų skyrius, pavadin
tas “Autonominių pažiūrų at
garsiai Lietuvoje ir lietuvių iš
eivijoje”. Nors tai ir nesuda
ro integralinės šio veikalo 
konstrukcijos dalies, tačiau 
kaip dokumdntas, ilgo ir kruop
štaus darbo vaisius, rodos, vie
nintelis dabar tokios rūšies 
mums prieinamas šaltinis, dau
geliu. atžvilgiu yra vienas iš 
vertingiausių mūsų autoriaus 
šioje knygoje mums patiektųjų 
dovanų.

Galima būtų kalbėti apie 
“Laisvės problemą” kaip visu
mą, lyginti jos dalis, vertinti 
mokslinius, etinius, religinius ir 
kitus jos aspektus. Kaikam gal 
atrodys neįprasti kaikurie lie
tuviški filosofiniai terminai, 
pvz. “formalinė laisvė”. Tačiau 
autorius juk ir nenorėjo gvil
denti laisvės problemos visoje 
jos plotmėje: “Problema yra 
daug platesnė, negu vienos 
knygos rėmuose būtų galima ją j 

pakankamai pilnai išnagrinėtį. j 
Skaitytojas jaus trūkumų, kaip 
tai jaučia ir pats autorius. Šiam 
pastarajam rūp'ėio problemos 
sprendimag ne visoje jos apim
tyje, bet daugiau autonominės 
— savivaldinėg laisvės ribose.” 
(175 p.) Kad šito autorius bus 
pasiekęs, galė3 įsitikinti kiek
vienas perskaitęs jo knygą.

Reikia tik laukti, kad šis pir

Vitalija Bogutaitė

Ats isveikinant
Man išeinant po kojomis suposi Sėmė.
Gimtai; namas atvėrė vaikystės žaizdas.
Dar palaukt kvietė jis.
Senas beržas nuleidęs šakas apkabino:
Mano rankomis ritosi šaltos jo ašaros. 
Vaiduokliškai baltos šakos 
Surakino rankas. . . ir likau 
Jų glėby.

Vėl pajutau nenutraukiamą ryšį su žeme.
Žali beržo lapu, liepsnojo
Saulėleidy,
Ir praviri namų langai šaukė:
Pasilik nuostabioj mūs tyloj.

Vaikystė
Neliūdėk, jei šiandien sugrįstu į šiuos namus. 
Dar kartų praveriu apsamanojusias duris 
Ir įžengiu —
Ant stalo guli apdulkėję mano knygos.
Sudegus žvakė,
Ir vaško jūra supadulkių kalnus. ..

Štai, mano kambarys, toks nepažįstamas 
Ir keistas, kaip tie žmonės —
Norėjau vėl užtvenkt duris,
Lai girgžda!
Bet mane apėmė beribis ilgesys 
Žemei,
Kurioj buvau
Ir vėl — kurią apleidau.

masis tokio masto ir tokio gy
lio aktualias mums laisvės pro
blemas pajudinęs veikalas ras
tų atgarsio mūsų inteligentų ir 
studijas gilinančio jaunimo tar
pe ir pateisintų autoriaus viltį, 
kad “Netiesioginiai šis darbas 
gal patarnaus įvadu į mūsiš
kes laisvės problemas” (10 p.)

Dar galima pridurti, kad šva
riai, skoningai atliktas spaudos 
darbas Immaculata spaustu
vėje, Putname ir patrauklus 
mūsų jaunosios dail. Ados Kor
sakaitės aplankas daro “Lais
vės Problemą” tikrai mielą pa
imti į rankas ir sekti autoriaus 
minčių giją.

(Metrika: Stasys Yla, Lais
vės problema, spauda ir išleidi
mas Immaculata, Putnam, 
Conn. 246 p., aplankas Ados 
Korsakaitės, kaina nepažymė
ta).

• Adolfas S. Butkys, mūsų 
bendradarbės N. Butkienės sū
nus, nors ir būdamas silpnesnės 
sveikatos (paliestas paraly
žiaus) dėka savo gabumų ir 
ryžtingumo baigė Albright ko
legiją, gaudamas bakalaureato 
laipsnį iš ekonomikos.

• Amerikos Lietuvių Kata

likų istorija ruošiamasi išleisti 
JAVse. To užsimojimo vadovy
bėje yra dr. Ant. Kučas, prof. 
S. Sužiedėlis, prel. Pr. Juras, 
dr. V. Gidžiūnas, OFM, ir kun. 
J. Karalius. Stropiai renkama 
medžiaga.

MUZIKAS ZENONAS NOMEIKA — PRIE SAVO VARGONŲ

.To koncertas Įvyks rytoj, kovo 11 d. 3 v. p.p. šv. Kryžiaus bažnyčio
je. Išpildys kūriniu* Dupre, Bneh, Reger, Gudinant, Frnnck. Z. No- 
nieika muzikos studijas baigė Paryžiuje pas komp. Dupre.

RELIGINIO MENO PARODA
Rytoj, sekmadienį, kovo 11 

d., tuoj po muziko Zenono No- 
meikos vargonų koncerto (į- 
vykstančio šv. Kryžiaus bažny
čioje 3:30 v. po pietų) bus ati
daryta religinio meno paroda 
Šv. Kryžiaus parapijos salė
je, 4551 So. Wood str. Salė ne
seniai dail, A. Valeškos išdeko- 
ruota ir jauki. Atidarymo iš
kilmės įvyks 5 vai. p. p. J jas 
iš Clevelando atvyksta JAV 
Liet. Bendruomenės valdybos 
pirm. St. Barzdukas.

Parodoje dalyvauja 35 daili
ninkai su arti 150 kūrinių. 
Stipriai atstovaujami vitražai, 
o taipgi grafika, tapyba, mo
zaika, skulptūra, keramika, au
diniai, drožiniai, metalo išdir
biniai, architektūra.

Gausiai dalyvauja JAV lietu
viai dailininkai iš Chicagos, 
New Yorko, Bostono* Cleve
lando, Rochesterio, Toledo, —

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Aleksandras Flateris, kal

bėdamas socialiniame semestre 
apie žmogų ir visuomenę pasi
sakė už asmenines priemones- 
tobulinti visuomeninį gyvenimą 
ir pasisakė prieš visuomenines 
priemones, pasireiškiančias re
voliucijomis, prievarta, ir kitais 
panašiais reiškiniais. Asmeni
nių priemonių tarpe pagrindinę 
vietą užima žmogaus mokymas. 
Tik mokymo ir mokymosi keliu 
mes paprastai pasisaviname 
augštas dorines normas ir ge
rus papročius. Priešingai, ap
leidžiant dorinį mokymą suda
roma proga įvairiems neasme- 
niškiems visuomenio klausimo 
sprendimo būdams.

Savo paskaitoje prelegentas 
plačiau apsistojo prie keturių 
faktorių, turinčių didelės reikš
mės visuomeniniam ugdymui. 
Tie faktoriai yra: tauta, istori
nis laikotarpis, visuomeninė pa
dėtis ii* socialinė aplinka.

Tautos turi įvairių savitumų, 
kurie pasireiškia jų visuomeni
niame gyvenime. Tačiau ta pa
ti tauta vienokį visuomeninį 
gyvenimą gyvena mūsų amžiuje 
ir visai kitokį gyveno keletą 
šimtmečių anksčiau. Tautos 
nėra vienalytės ir savo viduje: 
čia yra įvairių žmonių grupių, 
luomų, išsilavinimo ir pareigų 
skirtumų. Pagaliau, mūsų vi
suomeniniam susiformavimui 
turi didelės reikšmės tie kon
kretūs žmonės, su kuriais kar
tu mes dirbame ar bendrauja
me. Tačiau jų reikšmė nėra 
absoliutinė: tarpe gerų pasitai
ko blogų ir priešingai. Dvyli
kos apaštalų tarpe vienas buvo 
Judas, o dviejų pasmerktų ant 
kryžiaus galvažudžių tarpe vie
nas buvo geras žmogus.

Visuomenine dezorganizaci
ja prelegentas pavadino tokią 
būklę, kad visuomenėje priemo
nės siekti gėriui mažėja, o siek
ti blogiui didėja. Tada žmonių 
veiksmai imama skirstyti ne į 
gerus ir blogus, bet į malonius 
ir nemalonius, naudingus ir ne- 
naud'ngus. Plataus masto de
zorganizacijos reiškinių žmoni
ja yra turėjusi pora kartų an
ksčiau, ir atrodo, kad tokio lai
kotarpio esame susilaukę dabar.

• Naujame leidiny “A Mo- 
dern Apostle” angliškai apra
šomas gyvenimas arkiv. Jurgio 
Matulaičio - Matulevičiaus. Kny 
gutėje pranešama apie pradėtą 
to tauraus lietuvio beatifikaci
jos bylą, pavyzdžiai paryškina
mi išklausytų maldų atvejai, su
glaustai patiekiamos jo gyve
nimo datos. Knygelė turi 24 
pusi., gaunama pas leidėją — 
kun. K. Matulaitį, MIC, Marian 
Seminary, Clarcndon Hills, III.

• Dail. Jonas Subačius deko

ruoja šv. Dvasios bažnyčią Ncw 
Hyde Parke, N. Y.

vyresnės kartos ir naujosios, 
tremtiniai ir vietiniai. Savo kū
rinius iš Kanados atsiuntė A. 
Tamošaitienė ir J. Bakis, iš 
Prancūzijos — K. Račkus, Ant. 
Mončys, T. Valius, Vyt. Kasiu
lis; iš Australijos B. Milaknis.

Už geriausius kūrinius bus 
paskirta pirma premija — $300 
ir keturios premijos po -100. 
Jury kom'sijon kviečiami meno 
specialistai iš augštųjų Chica
gos mokyklų (universitetų) ir 
ta'pgi lietuviai, kurie ėjo jury 
komisijos pareigas, atrinkdami 
parodon atgabentus kūrinius.

Parodos techniško įrengimo 
darbus atlieka rengimo komisi
jos pirm. dail. A. Valeška su 
savo studijos talkininkais. Pa
roda tęsis iki Velykų pirmos 
dienos imtinai.

• Juoktis sveika — šitokia 
antrašte Vaiva išleido du tome
liu juokų, kuriuos surinko Va
lys Viksva ir Vacys Varpa (sla
pyvardžiai). Knygos — kišeni
nio formato; I tomas — 110 
pusi., II— 113; abudu tomai 
kainuoja po $2. Viršelyje pa
žymima, kad rinkinyje yra 300 
juokų ir kad 100 iš jų — juo
kai iki ašarų. Tiesa, yra savo 
sąmojumi itin patrauklių juokų, 
bet galima ir abudu tomeliu 
perskaityti... be ašarų. Rinki
nio redaktoriai stengėsi parink
ti švaresnius juokus, tačiau 
koks trejetas bus prasmukusių 
ir necenzūriškų. Stengtasi jieš- 
koti aktualaus humoro ir kele
tas yra neblogų iš sovietų oku
pacijos Lietuvoje. Daryta pa
stangų įvesti ir lietuviško hu
moro, yra pvz. šis tas iš vysk. 
Valančiaus sąmojaus. Politiniu 
atžvilgiu autoriai — demokra
tai. Jie gana simpatingai atsi
liepia pvz. apie Sleževičių, dr. 
Karvelį, bet jau autoritatyvinį 
režimą atstovavusius tautinin
kus vietomis padilgina.

Visdėlto daugelyje tariamų 
juokų beveik nėra sąmojaus. 
Lengvai buvo galima trečdalį 
apleisti, rinkinys būtų išėjęs 
brandesnis. Ypač silpna iliustra
cinė pusė. Nei sąmojaus, nei rei
kiamo kuklumo. Atrodo, kad 
patys autoriai tą juto ir įžan
goje teisinosi, kad jų paveiks
lai nėra taip blogi, kaip Holly- 
woodo, bet argi Hollywoodas 
yra lietuviams pavyzdys. Mes 
turime taurias pačių lietuvių 
tradicijas ir nėra jokio reikalo 
svetimų ne'giamybes savintis. 
Gaila, kad vietomis vertimas 
perdaug žodiškas, daroma ne
mažai ir kalbos klaidų (pvz. 
“kad” teberašoma su bendra
timi).

• Prof. VI. Jakubėno kompo
zicija “Miško šventė” fotografi
niu būdu nukopijuota ir pasiųs
ta į Muencheną, kur kovo 18 d. 
bus išpildyta demonstruojant 
lietuvišką muziką. Ir kaikurie 
kiti simfoniniai prof. VI. Jaku
bėno kūriniai fotokopijuojami 
ir siunčiami į Europą, kur bus 
panaudoti iškilus reikalui.

• Dr. Jonas Adamavicius kli
nikinės medicinos gydytojų su
važiavime Chicagoje demons
travo naują būdą skrandžie 
žaizdoms gydyti, tuo klausimu 
turėdamas parodėlę eksponatų 
salėje.

• Lituanistikos Instituto ta

ryba1 nusistatė leisti serijinį sa
vo leidinį. Autoriams už atski
rus veikalus ir stra'psnius nu
matomas honoraras.

• Gražina Gustaitytė-Krivie- 
kienė, Vokietijoje išleidusi gra
žų savo motinos dainų rinkinį 
“Dainos", iliustruotą V. Petra
vičiaus, dirba prie antrojo vei
kalo apie lietuviškas dainas.
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III. PRANCCZŲ KULTŲROS BRUOŽAI

Menas ir literatūra
t * '»

A. J. GREIMAS, Egiptas

Prancūzų politinis mintijimas' įmones: prancūziškasis Fordas
yra šiuo metu gyvesnis negu 
kada nors, ir nuolatinis kon
krečios socialinės realybės ir 
žmonijos likimo problemų na
grinėjimas yra, turbūt, vienas 
iš įmanomų būdų šių dienų 
Prancūzijos misiją suprasti ir 
teaLzuoti. Priešingai negu Vo
kietija, toji istorijos filosofijų 
žemė — maitintoja, kurios filo
sofinė mintis šiuo metu gali 
būti apibūdinama — su Heide- 
ggeriu ir Jaspers — kaip istori
jos neigimas — nūdienis pran
cūzų p o 1 i t i š kai - filosofinis 
mintyjimas polarizuotas apie 
marksizmą ir save apibūdinąs 
ryšium su juo, ar opozicijoje 
prieš jį — tyrinėja kelius, ku
riais ima žygiuoti ateitis. Iš 
dviejų, daug triukšmo savo pa
sirodymu sukėlusių veikalų: 
Merleau-Ponty “Dialektikos 
nuotykių” ir Raymond Aron 
“Intelektualų opiumo”, ypač 
pirmajam, užėmusiam griežtą 
priešsartrišką poziciją, bus lem
ta charakterizuoti, mūsų many
mu, visai naują prancūzų poli
tinės minties etapą.

Prancūzijos kairieji. “Les 
Temps Modernes”, Jean-Paul 
Sartre’o redaguojamas žurna
las, išleido pernai specialų nu
merį, skirtą prancūzų kairiojo 
politinio sparno genezei anali
zuoti ir naujam kairumo sąvo
kos aptarimui jieškoti. Bendra
darbių tarpe, pradedant Dionys 
Mascolo ir baigiant Alfred Sau- 
vy, o drauge nepamirštant, ži
noma, ir Simone de Beauvoir, 
pagarsėjusią savo paskutiniais 
veikalais (“Silpnoji lytis” ir 
“Mandarinai”) galima surasti 
kuone visus žymesniųjų pran
cūzų kairiųjų (ne komunistų) 
vadus.

Automobilių gamyba nors jr
nuolat sumušdama savo pačios 
ankstyvesnius rekordus (pažy
mėtinas, pvz., 1954 metų pro
dukcijos padidėjimas 20,6 pro
centais, palyginant su 1953 me
tais, ir 23,5% padidėjimas 1955 
metais, palyginus su 1954 me
tais) nuogąstauja dėl savo atei
ties ir baiminasi dėl toje pačio
je srityje pasiektų rezultatų Vo
kietijoje, kuri, 1953 m. paga
minusi tiek pat automobilių 
kaip ir Prancūzija, 1954 metais 
pagamino jau 690,588 mašinas, 
tuo tarpu kai Prancūzija tepa
siekė tik 600,040 mašinų skai
čių. Norėdama atsilaikyti prieš - 
Vokietijos konkurenciją ir prieš ! 
vis didėjančius Amerikos kapi
talo investavimus Europos au
tomobilių pramonėje, Prancūzi
ja pereitais metais ėmėsi kon
centruoti ir pergrupuoti savo

įsijungė į Simca, Citroen ir 
Panhard pasirašė bendradarbia
vimo gamyboje susitarimus ir 
pagaliau -- Latil, Renault ir 
Somua,' susidėjo į vieną bendro
vę. . . <

Muzika ir statistika. Negin
čijamas faktas: statistika įsi
skverbia visur. Tai dar vienas 
epochos ženklų, štai, pvz., Pa
ryžiuje duotų koncertų skaičių 
palyginimai leidžia mums užre
gistruoti žymų orkestro kon
certų sumažėjimą (282 per 1937 
—8 m. sezoną, bet jau tik 180 
— pereitų metų tuo pačiu lai
kotarpiu) ir solistinių koncer
tų: pianino, smuiko, violončelės, 
klaveseno, vargonų — skai
čiaus, padidėjimą (153—1937- 
8 metų sezone, liet jau 217— 
1954-5 metais). — Ar tai eko
nominių faktorių įtaka, ar sko 
nio keitimasis? Ar gal abu 
drauge.

kuris turi savo vardu gatvę Pa- sumenkėjimo ir vis didesnio 
ryžiuje. publikos abuojumo. Charakte-

Naajo režlsoriaus iškilimas: ringą ir rašytojų, kviečiamų 
AleNU.i'dye Ą«truc, vienintelis ięJ dalyvauti jury komisijose lai- 
prancūzų režisorių, buvo pripa-į kysena: toks Andrė Maurois ar' 
žintas ir gavo atžymėj mą per- Georgės Duhartiel dalyvauja, 
nykščiame Venecijos filmų fes-1 pavyzdžiui, 19 ir 16 jury komi- 
tivalyje. I sijų, tuo tarpu kai Albert Ca-

mus — griežtai atsisako tos

Pasaulio teatrų rendez-vous 
Paryžiuje, užsitęsęs nuo pereitų 
metų gegužės mėn. 8 d. iki lie
pos mėn. 23 d., sutraukė į Tarp
tautinį Dramos Meno festivalį, 
nekalbant ap'.e žymiausius pro
vincijos teatrus, net 21 valsty
bės geriausias teatro trupes 
Tai antroji tokios rūšies tarp
tautinė manifestacija, kuri įro
dė, kad Paryžiaus miesto ini
ciatyva, sutikta pradžioje su di
deliu skepticizmu, nebuvo tuš
čia ir atitiko bendruosius Te
atro Menę pareikalavimus.

Pekino operos Paryžiuje pa
sirodymas buvo, turbūt, pats 
didžiausias pereitų metų teatro 
gyvenime įvykis. Šiam pasise
kimui išaiškinti neužtenka pri
minti vien tik Paryž'aus publi
kos ypatingą susidomėjimą į-, 
vairiomis tautinio meno mani
festacijomis. Pekino opera ati
dengė visai naują, originalų ir 
koherentišką sceninį pasaulį ir 
parodė visiškai subrendusį kinų 
meną.

Louis Jouvet, neseniai miręs 
žymus prancūzų režisorius ir 
aktorius, jau irgi turi Paryžiuje 
skverą savo vardu, prieš pat 
Athenee Teatrą, kuriame jis 
taip ilgai dirbo ir savo geriau
sius pastatymus kūrė. Nuo šios 
dienos, — kaip teisingai skve
ro atidarymo kalboje pastebė
jo Henri Jeanson, — Louis Jou
vet galės nepavydėti Antoine’ui,

Jo pastatytas . ir premijuo
tas filmas, Les Mauvaises Reri- 
contres, — tai protingai ir jau
triai papasakota .istorija, kurios 
intryga vyksta garsiame "egzis
tencialistų" ’ Saint-Germain-des 
-Prcs kvaftalc. Jos atmosfera, 
autoriaus perduota su dideliu 
švelnumu ir rimt mi, primena 
Balzac’o “Prarastąsias iliuzi
jas”. Režisorius, vos 33 metų 
“jaunuolis", yra prancūzų ki
nematografijoje jaunosios kar
tos atstovas, jieškąs naujų, skir 
tingų nuo Clouzot ar Renė Clair 
kelių kino mene.

Lenktynės dėl 981 literatū
rinės premijos. Ponui J. Van- 
grevenynge, daug kantrybės tu 
rinčiam humoristui, pavyko ap
skaičiuoti, kad Prancūzijoje iš 
viso kasmet išdalinama 981 li
teratūrinė premija. Toks premi
jų antplūdis, nereikia ir aiškin
ti, veda prie jų vertės visiško

REMODELING—REPAIRING
Rumpus Rooms 

Attic, Basement Flats 
Porch Enelosures 
Free Estimates

J. IPPOLITO & SON 
BRunsivick 8-2708

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI! 

Pilnas namo atre,montavimas 
General Contracting 

Namus statome 
pagal užsakymą 

Apskaičiavimai nemokamai 
Mieste ir priemiesčiuose 

Tel. HU 6-3247

gas romanukas tebuvo vertas 
tiktai kritikos padrąsinimo ir 
santūrių publikos simpatijų.

DR. IRENA KURAS

Tvl. ofiso HE. 4-6090, rez. 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. II- sekmad.

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ

SPECIALISTE
7156 South Western Avenue

(MEDICAL UU1LD1NG) 
Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fl'štad. 1) 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Ofice U-l. RE. 7-1108
Res. U-l. WAlbrook 5-3705

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. REliance 5.4410 

Rezid. tęief. GRovehlU U-0617 
Valandos: 1-8 p; m. Ir 6-8 p. m. 

Fenktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

PIGIAI IR SAUGIAI +

PERKJRAUSTAU
BALDU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU ,

K. EIDUKCNiS"
M O V I N G

A. BENIULIS atlieka įvairiu.- į 
perkraustymus ir pervežimu? j 
iš tolimų ir artimų atstumų

Tel. BI 7-7075 arba 
RE 7-9842

e--

P.&J.JOKUBKA
IV, DEIMANTAI IR LAIKRODZIA 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozarr 

Chicago 82, III. — TeL g A 8-8617

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatu Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
JA. RIMKUS, 4617 S. 8awyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8087 

Ežf~r - .^SaTFl ^Ss"i 3 t J 3

Turiu naują didelj sunkvežim) 
ir apdraudaa

6930 S. Talman, Chicago 29, III 
Tel GRovehill 6-7096

STATYBŲ 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PKISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, I’rnz.
3039 So. Halsted sfe

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
J Raštinė atidara kasdien nuo

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

MOVlNC

r>w 1$ TOLI IR ARTI
NAUJI OIDEII TBOK4I-NAUJAUSI MfAUSTW0 {MNK/AI 

UJių METŲ PATT/HMAS - PiGUS IPSĄtlNINdAS PATARNAV/MAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-3209

garbės, o Andrė Malraux —- te
priklauso tik vienam jury.

Pažymėtina ir tąi, kad peręi- 
tais metais buvo premijuoti 
keli gerai žinomi rašytojai, ku-* 
rių garbei buvo visai nereika
lingas papildomas įvertinimas:
Jean Schlumberger, pavyzdžiui, vak. šeštadieniais vai. Trečia
gavo Didžiąją Valstybinę Lite-
ratūros premiją, o Julės Super- Re* telef. tVAibrook 5-507# 
vielle — Prancūzų Akademijos 
Literatūrinę premiją. Kiek ma
žiau gal žinomas Renė Masson, 
už savo “Les comperes de mi- 
sericorde”, — romanas, kurio

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. W ėst era Avenue
Vai.; kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai.

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-480#

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:36 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak

Ofiso tel. CLiffside 4-2890
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street ’

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

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšakyr. sek

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West •P’t Street

. . . Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 rytopagrind nls herojus yra lietuvis 2iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
tremtinys - gavęs Populisti- 1 Si.’““
nio Romano premiją.

Bonjour Tristesse tebetęsia, 
prancūzišku pavadinimu, savo 
best—scllerio karjerą Ameriko
je ir net Vokietijoje. “Tiesiog 
neįtikėtina, — pareiškė Renė 
Julliard, knygos leidėjas, —
“jei ir toliau taip eis, romanas 
atneš panelei Francoise Sagan 
300 milionų frankų“. Nereikia 
nei pridėti, kad šis nepilname
tės merginos parašytas žaismin-

feL ofiso GR. 0-539U, PR. 0-4733

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

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

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 ▼. vak, 
Seštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-S 

Telef. TOvvnliall 3-0959 
2534 West 68th Street

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

skambino CEntral 0-2294.

popiet.
Ofiso tcl.PHospcct 6-1795 
Rez. tel. GRovehlU 6-5003

DR. YL. 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. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
di-auda. Pigus ir sąžiningas 
puta mūvimas.

R ŠERĖNAS
4510 S. Wood St., Chicago B,

Illinois, tel. VI 7-2972

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-232-1

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovchill 6-8101

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 5-0700 
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso Ir buto tel. HEndock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU II? VIDAUS LIGOS

6757 South Weatern Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—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. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEO. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South M'estera Avenue

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

sokmadieniais uždaryta

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesaus, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš....................... .. . .$57,000,000.00

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation

JUST1N MACKIEWICH, Prcsident

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.\. »*.

STAMIARII raiHIAL SAVIM,S
«i

t ANO LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

[įPjjĮi'į 4102 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginiu 7-1 141

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSK

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO ' SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. ’ Chicago 36, III.

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, D1

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. _
1800 S. Halsted St Chicago 8, IU.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tel. VIrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI. 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 telefonas — BIsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TrečiUd. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublic 7-2290
SPECIALYBft CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

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

Ofiso t.ief. YArds 7-1100
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gat.vO) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFFICE — lliitt D1VF.RSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bethany Methodlst ligoninėje 

Tik pagal susitarimų tel. AR 1-1493

Tel. ofiso: DAriube 6-1126

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 Pltospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vielute)

GYDYTOJA IR CHIRURQfi 
6248 South 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
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-8 vai. 

vak. .šeštadieniais 10-2.
Ofiso iy buto tel. OLympic 2-1A81

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofice WAlbrook 5-2670.
Rez. Hllltop 5-1560

Or. Alezander J. Javoit
(JOVAIŠAS)

iYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
HARQUE1TE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 Mest 63rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

'Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

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

susitarimu išskyrus trečiadienius
2422 M’est Marųuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 M’est 59th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pūgai sutarti

Tel. ofiso Ir buto OLympic 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. lOth Avė. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITĖ
(Gydytoia Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IK AKUŠERIJOS 
SPU'lALISTE 

8750 We«t 71st Street
(Kampas 71st ir Caiifornia)

Tel. ofiso ir m REpubllo 7-4140 
VaJ. 11-2 ir 6-9 ▼. v. šešt. 1-4 p. p

l Priėmimus tik pugul susitarimų.

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

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

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

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

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.fi-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps viršminėti telefonai 
šaukito Idlduay 3-0001

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tek ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-6659 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 M’est 35th Street 

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

v irs za

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu n.kių Jt-mplmų, kuris 

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

4712 South Ashland Avenae 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Seštad 10:30 
iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždara.

įy P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ify Orthopedas - ProtezLsta* 

Aparatai-Protezal, Mod. ban
| dažai. Spec. pagalba kojom 

(Areli Supports) Ir t.t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEBIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 03ril St. Chicago 29, UI.

Tel. 1’Kospect 0-5084.

Rcmkite dien. Draugą!
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 b. Oakley Avė., Chicago 8, III. Tel. Vlrglnla 7-0641; 7-0042

Entered M Becond-Ckias Matter Murch 81, 1916, at Chicago, Illinois 
Unde, the Act of March 3, 1879.

Member of the Catholic Press Ass’n 
Publlzhed dally, ezept Hundays, 

by the
Lithuanlan Catholic Prese
PRENUMERATA: 
ChlcagoJ Ir Cicero!
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Užsienyje

Soclety
Mitams

*9.00
»8.00

311.00

SUBSCRIPTION RATE8 
$8.00 per year outslde of Chicago 
$9.00 per year in Chicago A Cicero 
$8.00 per year ln Canada
Forelgn $11.00 per year.

metų 3 mėn. 1 m4n.
B.00 $2.76 $1.26
$4.60 $2.60 $1.00
$6.60 $3.00 $1.36

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą
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MARIANAPOLY GALĖTUME ĮKI RTI

4. LIETUVIŲ UNIVERSITETĄ
PETRAS .HJRC.fi LA, Fniondale, N. .1.J

Pradinės mokyklos lietuvių 
parapijose ir augštesr.iosios 
mokyklos (akademijos — HS) 
seserų vienuolynuose yra val
džios pripažintos, o jų išduoda
mi diplomai atidaro duris į ki
tas augštesnes amerikiečių mo
kyklas. Tokias teises nuo pat 
pradžios gavo ir Marianapoly 
įsteigta augštesnioji mokykla 
bei kolegija. Valdžios nustaty
toji mokslo programa šiose lie
tuvių mokyklose turi būti išei
nama angliškai. Bet kažkurio
se vyskupijose jau seniai buvo 
leista lietuvaičių seserų veda
mose mūsų parapijų mokyklose 
kasdien vieną valandą lietuviš
kai dėstyti religiją ir lietuvių 
kalbą (po pusvalandį). Bent se
niau seserų mokytojų dauguma 
stropiai mokė vaikus lietuviškai 
melstis, giedoti, dainuoti, dekla
muoti ir vaidinti. Taip auklė
jamų vaikučių pasirodymais 
viešumoje džiaugėsi jų tėvai, 
giminės, klebonai ir vietos lie
tuvių bendruomenė.

Marianapoly (bent pirmame 
j° gyvavimo dešimtmetyje) bu
vo lietuviškai dėstoma religija, 
1 etuvių kalba bei literatūra, 
Lietuvos istorija ir geografija. 
Negana to. Kaikuriose augšites- 
niose amerikiečių mokyklose 
(HS), Columbia universitete ir 
kaikur kitur dėstoma lietuvių 
kalba. Atseit lituanistiniai mok
iai valdžios yra leidžiami lietu
vių kilmės moksleiviams dėsty
ti ne tik lietuvių, bet ir ameri
kiečių mokyklose, jei tiktai tuo 
kas pasirūpina! Taigi tuo la
biau Marianapolyje negalime ti
kėtis betkokių kliūčių dėstyti 
lituanistiniams mokslams, jei 
šie mokslai nenuskriaudžia val
džios nustatytos ir privalomos 
visuotinio mokslo programos.

Kultūrinis centras
Kadangi lietuviškajai inteli

gentijai auklėti beį mokslinti li
tuanistiniai mokslai yra būti
nai reikalingi ir jie Mariana- 
polio steigėjų buvo pat pradžio
je įvesti ir kadangi valdžia ne
varžo katalikų vienuolijų, pa
sižymėjusių pedagoginiu darbu, 
— Marianapoly šių mokslų pro
grama turėtų būti gerokai iš
plėsta. Studijų ir auklėjimo 
reikalui reiktų įsteigti Lietu
vos arba Lituanistikos mažėjų 
su Lietuvos bažnytinio bei tau- 

i tinio meno, kultūros ir laisvės 
kovų skyriais, kuriuose atsi
spindėtų Vytauto Didžojo bei 
Karo muzėjai, Čiurlionio gale
rija ir kitos mūsų kultūrinės 
bei tautinės vertybės. Tuo bū
du Marianapolis taptų didžiau
siu laisvam pasauly lietuvių vy
rų a u g š tesą io jo . bei . augštojo 
mokslo centru ir galėtų moks
linti išsyk po kelis tūkstančius 
lietuvių. Atkursima Lietuvių 
kolegija (jei ne tuojau, tai il
gainiui) turėtų išsivystyti į Lie
tuvių universitetą ir vykdyti 
tuos uždavinius, kuriuos lais
voje mūsų Tėvynėje vykdė Vy
tauto Didžiojo universiteto Te
ologijos-Filosofijos ir Humani
tarinių Mokslų fakultetai, Litu
anistikos institutas, Pedagogi
nis institutas ir Lietuvos Moks
lų akademija.

Suprantama įvardintų Lietu
vos mokslo įstaigų programa 
būtų atitinkamai suglausta ir 
pritaikyta momento reikalams 
bei išeivių gyvenimo sąlygoms. 
Tarp kitko teologinius, filoso
finius, lituanistinius ir gal neit 
kitus mokslus Marianapolio 
universitete galėtų išeiti ir Ma
rijonų Kunigų seminarijos klie
rikai — panašiai, kaip Lietuvos 
Metropolijos Kunigų seminari-

DTENKASTTS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

A. Valeška Aušros Vaitai

Religinio meno parodoje, kuri atidaroma ryloj, šv. Kryžiaus par salėje, Cliicagoįe, išstatyta dail. Valeškos 

vitražu, jo tapytu paveikslu. Dail. A. Valeška yra religinio meno parodos religinio komiteto pirmininkas.

jos klierikai tuos mokslus stu
dijuodavo Vytauto Didžiojo 
un-to Teologijos-Filosofijos fa
kultete. Kadangi toks vienin
telis laisvam pasauly lietuvių 
universitetas kartu būtų ir 
augštoji lituanistikos mokykla, 
gal būtų įžvelgtas reikalas su
darant galimybę, Šv. Kazimiero 
kolegijos klierikams iš Romos 
atvykti Marianapolin ir čia iš
eiti bent lituanistinius moks
lus. Manding visiems būsi
miems kunigams lietuviams dar 
prieš įstojant į kunigų semina
riją būtų labai naudinga čia 
išeiti gerą vispusiško auklėjimo 
bei fizinio lavinimo mokyklą, o 
šiaip klierikams bent gerai su
sipažinti su praktine pedagogi
ka, naudojama pilnutiniam ug
dymui. Juk naujas kunigas lie
tuvis šiuo negerovės metu, ka
da mūsų tauta pergyvena di
džiausią tragediją tėviškėje ii

susiduria su dideliais nutautį- 
mo pavojais laisvėje (!), priva
lo reikštis kaip nepailstantis 
apaštalas, lituanistas, kultūri
ninkas, visuomenininkas ir ak
tyvus pedagogas.

Profesūra

Tokio universiteto profesūrai 
sudaryti kolkas dar, ačiū Die
vui, turime stiprių pajėgų, su
brendusių ir savo sritypatyrusių 
dar N. Lietuvoje. Be to, išti
sa eilė lietuvių profesorių, ku
rie šiandien dirba JAV, Kana
dos ir kitų kraštų universite
tuose, mielai sutiktų persikel
ti į Lietuvių universitetą Maria
napoly ir, pasišvęsdami kil
niam tikslui, bent pradžioje pa
sitenkintų kiek mažesniu atlygi
nimu iki medžiaginės šios įstai
gos būklė pagerėtų. Tam tik
rus mokslo dalykus pagal susi
tarimą galėtų dėstyti ir tie pro

fesoriai, asistentai bei dėstyto
jai, kurie gyventų kituose mies
tuose ir galėtų atvykti trum
pam laikui k. a.: profesorių ta
rybos posėdin, paskaitoms skai
tyti, kvotimams pravesti ir pan. 
Nemažą profesūros dalį galėtų 
sudaryti patys tėvai marijonai, 
turintieji doktoratą, patyrimo 
pedagoginiam darbe ir t.t. Kiti 
marijonai (tėvai ir broliai) eitų 
vyresnybės pavestas pareigas 
universiteto administracijos, 
ūkio ir kitose srityse. Jie visi 
kaip Marijonų Vienuolijos na
riai, dirbantieji dargi savo įs
taigoje, kurios pensionate gau
na visą išlaikymą, paprastai 
atskiro atlyginimo negauna. 
Tad iš šalies tektų kviesti paly
ginti nedaug personalo, kuriam 
reiktų algą mokėti. Tuo būdu 
profesūros sudarymo atžvilgiu 
nebūtų sunkumų dėl to, kad 

(Nukelta j 4 pu.;'.?
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Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (cheeking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

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

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

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

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tol.: Vlrginia 7 - 6430

ARTHRITIS
BE1NG CON9UERED BY NEW DfSCOVERIES!
A Varmai Banį Y—» dbeoveriea 

naw world 
af rallef and happtaaee for 
many formorty "hopalme” vtc- 
Oma ot artkrlMa and rhouma- 
Mam. cancar, moltlple aelero- 
aia, poBo. eerebral paley, epl- 
lepay, attikai, headachea, 
heart and aeoraa ot »ther dla- 
aaaaa. New racorda are betng 
mada la ttfe-aartng and rallef. 
Bvaa If yon kava fcaao told 
thara la no kopa, don’t glva 
op. Aak your local chlropractor 
and wrlto today for 71 pagos 
of frsa proof of anuudng re- 
auMs for yonracU and alek 
fritnda.

WMTE TODAY TO:

Arthritic Hand

SKARS CHIROFRACTIC HOSPITAL Dept. 111 DENVER, COLO.

Mes Mokame Didesnius Dividendus
MES UŽMOKAME JUMS UŽ TAI, KAD TAUPYTUMĖTE... IR NORIME ĮPRATINTI JUS PRADĖTI TAUPYTI SU MUMIS

VELTUI PLIUŠINIS ZUIKUTIS
ATIDARANT NAUJĄ SĄSKAITĄ ARBA PAPILDANT 

TURIMĄ $5.00 VAIKUČIAMS

VELTUI PERLŲ KAROLAI Atidarant Naują Sąskaitą arba papildžius Turimą $100.00 ar Daugiau

ĮGAUKITE “TAUPYMO MANIJĄ” DABAR... IR TĘSKITE TAUPYMĄ, ATIDEDAMI NORS KIEK 

KAS SAVAITĘ ... NESIGAILĖSITE!

ST. \VIIIO\Y SAVI M.S and I.O.VS ASSOCIATION
1447 South 49th Court. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cic ero, Illinois

Telefonai: TOvvnhall 3-8131-8132 JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas
RASTINE ATIDARA KASDIEN; UŽDARA VISĄ DIENĄ TREČIADIENIAIS

MALONIAI KVIEČIAME JUS, KAIP KLIJENTUS IR ESAME DĖKINGI UŽ TOLIMESNĮ BENDRADARBIAVIMĄ SU MUMIS

HJRC.fi
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LIETUVIŲ UNIVERSITETAS
(Atkelta iš 3 pusi.) ir kelis tūkstančius studentų.

, . . ,., , . ■ , • Tuojau po kar0 buvo pastatytiyra platus kandidatų pasirinki- ,. . .' , .J L e • I mediniai barakai studentamsmas, o atlyginamų profesorių
bei dėstytojų būtų plg. nedaug.

Vienuolių vaidmuo

Lietuviškieji moterų ir vyrų 
vienuolynai yra labai reikšmin
gi moraliniu atžvilgiu, nes jie 
apjungia vienos pasaulėžiūros 
seseris ar brolius. Be to, lie
tuviškajai visuomenei jie yra 
labai naudingi ir ekonominiu at
žvilgiu: jų vedamose mokyklo
se mokytojai (-jos) kaip vie
nuoliai (-ės) negauna pilno at
lyginimo, nes mokytojo (-jos) 
darbą dirba dėl vienuoliško 
pasišventimo ir savo vyresny
bės pavedimu. Amerikoje mes 
lietiniai greičiausiai nebūtume 
turėję nei vienos net ir pradi
nės mokyklos, jei reiktų moky
tojams pilną algą mokėti!
Manding tik dėl šios priežas
ties (jau nekalbant apie patal
pas) kitos lietuvių net patrio
tiškai nusiteikusios srovės 
JAV-se nesukūrė nei vienos 
pastovios lietuviškos mokyklos 
laikotarpy iki 1949 m., kada at
sirado pirmi naujieji ateiviai.
Pvz. seniau New Yorke (Bro- 
oklyn, N. Y.) privačias lietuviš
kas mokyklėles savo pasišven
timu vedė Pranas Bajoras, Vin
cas Matusevičius ir, rodos, kiti;
Chicagoje lietuvių kalbos kur
sus vedė keli asmenys ir aš 
pats. Šios mokyklėlės veikė 
kol tie pasiryžėliai dirbo. Jiems 
persikėlus kitur ar mirus —

(karo veteranams) gyventi. Ne
dideliam žemės plote dabar te
bestatomi vieni po kitų mūri
niai pastatai. Studentai moko
si dviem pamainom — dieną ir 
vakare. Tai yra tiktai viena iš 
daugybės JAV kolegijų, bet ji 
plečiasi ir tobulėja.

Didelės galimybės
Laisvam pasauly gyvenan

tiems lietuviams reikia bent 
yienos auigštosios mokyklos. 
Didžiuliam Marianapolio parke 
galima pastatyti ne tik ištisą 
eilę trobesių, bet ir įkurti išti
są lietuvišką miestelį — vyrų 
mokymo centrą. Ten netrūks
ta žemelės, kurioje galėtume 
pastatyti naujus didelius rū
pius kolegijai bei un-tui, atski
lus pastatus su butais profeso
riams, turintiems šeimas, atski
rus trobesius studentų bendra
bučiui ir viengungiams profe
soriams, ligoninę, gimnastikos 
salę ir kt. Pradžioje būtų gali
ma pastatyti barakus mokslei
viams įgyventi. Jei barakų ne
vengia “aukso krašto” studen
tai amerikiečiai, tai tuo labiau 
jais negali bodėtis lietuviai, li
kimo mėtyti ir vėtyti ar net 
DP stovyklas perėję. Laikinus 
barakus ateity pakeistų moder
nūs rūmai. Be to, nežiūrint 
barakų ar rūmų, iš studentų 
reiktų sudaryti savas ugniage
sių ir pirmosios pagalbos ko • I 
mandas. šioje Apvaizdos skir

tys dažnai iškelia ir dargi ki
tiems pavyzdžiu stato. Atseit 
šiame 'demokratiniame krašte 
turime palankias sąlygas lietu
viškajai kultūrai puoselėti, o 
Maiianapoly — Lietuvių kole
gijos “pamatus ir pastogę", 
tinkamus globėjus ir plačias ga
limybes. Tuo visa nesinaudoti 
didžio reikalo ak vaizdoje būtų 
nusidėjimas Dievui ir nusikalti
mas Lietuvių tautai, kurią ru
sai stengiasi už geležinės sie
nos nu dvasinti ar net barbariš
kai sunaikinti. Tačiau lietu
vių šviesuomenė, nesirūpindama 
savo prieauglio ugdymu ir si
stemingu paruošimu kovai už 
tautinį gyvastingumą, tokiu 
abuojumu netiesiogiai pagelbė
tų nutautinti bei ištirpinti ver
tingos lietuvių tautos likučius, 
susispietusius Vakarų civiliza
cijos kraštuose.

locnoi 101X101
Telef. REpublic 7-čmf3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
A t s t o vas

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

j Kultūrinė kronika
• Dailininko Tado Sparkio in

dividualinė kūrinių paroda ati
daroma ateinantį šeštadienį, ko
vo mėn. 17 d. 6 v. v. Lietuvių 

i auditorijoje Chicagoje. Paro
da tęsis iki kovo mėn. 25 die
nos — vieną savaitę.

Parodoje bus išstatyta arti 
40 kūrinių: peisažų, portretų, 
kompozicijų, natiurmortų. Tai 

I bus mūsų jauno dailininko pir
moji individualinė paroda. Dai
lininkas yra kilęs iš Vilniaus 
krašto, nuo Švenčionių. Gyven
damas kaime nuo jaunatvės pa
mėgo gamtą, ėmė piešti gamto
vaizdžius. Buvo pastebėti jo 
gabumai ir pii-mas gilesnes me
no studijas ėjo privačiai pas 
dailininką Sgurovvskį, Svirų 
miestely, netoli Švenčionių.

Savo meno studijas tęsė 
tremtyje, apmokomas Tarp
tautinės Tapytojų grupės, susi
dariusios Mittenvvalde, Vokieti
joje. 1946 metais to miesto 
stovykloje dalyvavo parodoje ir 
už savo ak vardinį piešinį “Ry-

tas miške” laimėjo premiją, šis 
premijuotasai' paveikslas taipgi 
bus išstatytas dabartinėje paro
doj. Po šio pasisekimo jaunas 
mūsų dailininkas buvo pakvies
tas padaryti dekoracijas Mit- 
tenvvaldo teatre.

Toliau meno studijas gilino 
Vokietijoje ir čia Amerikoje, 
Minneapolio, Minn., meno mo
kykloje. Nekartą bendrose su ki 
tais dailininkais parodose yra 
susilaukęs gražaus pasisekimo, 
pvz. Belgijoje vienu metu iš jo 
išstatytų 20 paveikslų buvo par
duota 12. Jo kūryba natūralis
tinė, žiūrovo lengvai suvokia
ma ir atsilankiusiems į parodą 
atneš meniško pasigėrėjimo.

• Lietuvių dailės parodėlę 

De Paul universiteto patalpose 
64 E. Lake str.. Chicagoje an
trame augšte skaitykloje suruo
šė De Paul universiteto Lietu
vių klubo valdyba.

• Prof. Pr. Skardžius persi

kėlė į Washingtoną ir jo naujas 
adresas yra 50 Nicholson Str., 
N. W., Washington 11, D. C.

Lietuvių Prekybos Namai!

ior=_ IOE3OZ

mokyklėlės likvidavosi. O vie- ,toje lietuviams vietovėje yru 
nuolių vedamose mokyklose to- fciek erdv6s ir čia atsiskleid?,ia 
ki-o klausimo ar momento nėra:
vienam mokytojui (-jai) atsi
skyrus nuo šio pasaulio, jo ar 
jos vietą užima kitas ar kita — 
ir mokyklos darbas be pertrau
kos tęsiamas.

Todėl, atsižvelgiant į tokias 
moralines vertybes ir į ekono
miją, čia kaip tik ir siūloma

tiek daug galimybių!
Taigi turime tiek daug jauni

mo, kurs siekia šviesos, moks
lo, tiesos ir lituanistikos. Turi
me daug pedagoginių ir moksli
nių pajėgų. Ir turime puikiausią i 
vietą (didelį žemės plotą su tro
besiais) augštajai lietuvių mo
kyklai ir net leidimą jai veik-

Lietuvių kolegiją ar universi- .y. o šio turto savininkė Ma-
tetą įkurti Marianapoly, nes 
tėvai marijonai galėtų šią 
mokslo įstaigą vesti žymiai ma
žesnėmis išlaidomis, negu pa
sauliečiai. Kaip jau buvo pa
ryškinta, tėvai marijonai patys 
čia įdėtų daug darbo, kūrybi
nių bei organizacinių pastangų, 
iniciatyvos ir mobilizuotų inte
lektualines savo pajėgas, o tai 
visa apribotų iš šalies kviestiną 
atlyginamą personalą. Jie jau 
seniai yra gavę vietinės vysku
pijos ir Connectieut valstybės 
leidimą įsteigti ir vesti Lietuvių

rijonų Vienuolija ten veda vie
nintelę lietuvių jaunuoliams 
įkurtą augštesniąją mokyklą, 
kuri ruošdavo prieauglį veiku
siai Lietuvių kolegijai. Tad 
reikalingas tiktai tėvų marijo
nų ir lietuviškos visuomenės pa
siryžimas bendromis pastango
mis atgaivinti Marianapoly Lie
tuvių kolegiją, kad ji netolimoj 
ateity išaugtų į Lietuvių univer
sitetą.

Amerikoje bažnytinė katali
kų vyresnybė, valdžios pareigū
nai bei kongreso nariai net

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ZAIZUŲ, 
negali ramiai seilėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenčjusios žaizdos 
niežti ir skauda; Kad pašalinti tą 
niežėjimų, ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite jų taipgi nuo skau 
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
S1S Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHI.ETE’8 E0OT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlustančios, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršinlų odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., JI.25, ir $8.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Qa 
ry. Ind.ir Detroit, Mi- 
chigau arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order i

kolegiją, kuri tebėra tik laiki- Į viešai pagiria lietuvius, kuomet 
nai suspenduota ir laukia at- jie religinėje, kultūrinėje, pilie- 
gaivinimo. Iš savo ūkio gau- tinėje veikloje ar labdaroje pa
nama visokio maisto ir jo gami- rodo tautinę vienybę, įvykdo
r.ių. Ateity dėl akivaizdaus rei- 
> alo šis ūkis galima išplėsti, 
patobulinti, gamybą padidinti,

didesnį žygį ir rūpinasi seno
sios savo tėvynės Lietuvos iš
laisvinimu. . Jie, amerikiečiai

nes tai yra svarbus ekonominis tokius kilnius mūsų darbus pa
sakinis.

Pagaliau, tėvams mari jo
—, ----------

nams pasiryžus atgaivinti Lie
tuvių kolegiją arba įkurti Lie
tuvių universitetą, būtų išveng
ta didelių išlaidų dar vienam 
reikalui, būtent: nereikėtų pirk
ti žemės ir pastatų, nes j:c yra SERVICE
jau seniai įgyti. Taigi augitąją 7006 S. Marshfield W\ 5-3875 
lietuvių mokyklą JAV-sc «:an- ųmnbii^^^***^********^ 
die įkurti tegali liktai tėvai 
marijonai: jie ‘turi didelį žemės 
plotą su ūkiu ir rūmus, kuriuo
se Letuvių kolegija jau buvo 
įsteigta ir eilę metų veikė.

Antai mano gyvenamoje vie
tovėje (Hcmpstead, N. Y.) vei- lllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllli 
kianti kolegija (Hofstra Colle- ACTIVE HEATING SERVICE 
ge) turi keliolika akrų žemės. Al yvos ir uazo “<-«»iiversion” degih- 
Prieš II Pasaulinį karą ji ruošė l inui. Boileriai ! cnt l inini jiečitti-
tiktai mokytojus ir turėjo kelis ,

, Įtaisomi — I zlnikomi - Išvalomi 
Šimtus studentų. Dabar si ko- AVonue 3-6266
Icgija turi įvairiausias katedras mjiiiiHillilillliliilillliiliillIlllllcillltiliK

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. Oakley Avenus Tel. YArds 7-3273

Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll ’
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontler 6-1882
'niiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 6Sih SI. REpublic 7-1941

BUICK ’AS

LIETUVIŠKAS

A UT O M O B I L I S

i'iiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiū
MARQUE1TE GĖLIŲ KRAUTUVĖ

KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.

Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIULIS I
2743 We$t 69ih Street Tel. PRospect 6-0781 į

(priešais 6v. Kryžiaus ligoninę)
l .. ...............................................................................................................................................mm

LEGULO, Department D. 

5618 VV. Edtly St. Chicago 34, 111.

SuhkiuiiniųMetųDovanosTaupytojanis
SPKC1ALTV KENTĄ?, SERVICE 

TV l’l V KUT US. MIDI .lis, 
('I)MI Tom ••.TEKS 

ALI, MA KĖS
A-l innil, giuip. \cw iiihI rebiiilt 
l'iirkihli-s Cine ■,'»« i-'lcr.-i. ItcglMcrs 

heliury mtvIcp. cincrgrney mitIit 
A & II BUSINESS MACIIINE

s v u s a servu i:
VVasIiIng ninsliinr repaiis 
Oiioiiinh'i'l repairu on fili 
Mukęs X- T'peš, »i> lilso 

Ri-puir šmuli aiipliiinei's 
VVilI piet; np .<■ Deltver fine 

Alll'K HOME A l'l 1,1 A vi ’ES 
1723 VV. I.3i:<: SI. I’ll I1-5SKS SKCP IK YOŪR NetCHBORHoOD 

ANO SAVE W<TM

CRflNE SAVINGS-
2555 W, 47th STREET

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 motų 
sukaktį. Šia proga bendroves vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau- 
pytojam3. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba pado; j sariąją $50.09
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą su termo
metru arba puikią piniginę. ,

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran 
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

3. Kas padės $.500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 Wes> 471h Street LAfayette 3-1083
R. lt. I’letkleules, pie/..; I.. lt. I*ictkt-wi<-/., M’kr. ir mlvoknlus

Mokame aukšlii» dividendus. Kešluojanic linkius. I’mduodam'' j 
Ir Išperšame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui.

ATIDARYKITE SĄSKAITA HlAMHEV AI'DKAI M A llvl OKMMMt.
DARKO VALANDOM: ptrmad. ir kelv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradienį Ir penktadieni nuo 9 iki 5; trečiadieni uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos iki vidudienio.

,•*. b r* H

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKEIJAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiema išvykti į užsienį. TURIME IR 
T.TPtTUVIŲ Skyrių Pildome afidcivi?ns. Pasinaudokite.______

DIDŽIULIS PASIRINKIMAS 

NAUJAUSIO STILIAUS BALDŲ 

VELYKŲ ŠVENTĖMS!

Rainos be užprašymy — sąskaitos neparduodamos 
Finansy Kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, nakčiai lovos pas mus $69.00 
Už $200 parduodamos sofos ir foteliai Nylon ar vilnos,

naujausių stilių pas mus ............................. .................. $149.00
Už $300.00 parduodami 10 metų garantuotos sectional

sofos, tinkamos kiekvienam butui pas mus ............ $239.00
Už $600.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen

Nart home, Pulman ir kitų geresinių Amerikos Fab- 
rikos — mes parduodam tiktai už .............................  $400.00

★

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo ar

riešuto medžio pas mus tik .......................................... $119.00
Už $300.00 parduodami miegamieji 4 dalių pas mus tik $229.00 
Už $500 parduodami Brazilijos raudonmedžio baldai

gaunami ir su dviem pavieniom lovom pas mus tik $350.00 
Už $700.00 parduodami Europos stiliaus ir gamybos

9 dalių miegamųjų su puošimuosi stalu pas mus tik $490.00

★
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Už $150.00 parduodami 5 dal. valgomojo baldai pas mus $ 99.00 
Už $250. parduodami 6 dalių, ąžuolo ar raudonmedžio

baldai, su nedegamu stalo viršumi pas mus tik .... $190.00 
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomojo paskiausio

stiliaus iš auksčiausios rųšies pas mus iki Velykų tik $400.00

★
___  VIRTUVĖS FORMICA STALAI______

Už $69.00 siūlomi parduoti 5 dalių Formica stalai ir
4 kėdės, įvairių spalvų ir stiliaus pas mus tik........... $.39.00

Už $ 99.00 siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su chromo
ar juodo metalo kojom pas mus tik .............................. $ 75.00

Už $129.00 siūlomi 7 dalių Formica setai mediniai,
ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik ................ $.99.00

★

ŠALDYTUVAI — VIRIMUI KROSNYS
Už $199.00 parduodami 8 Cub. šaldytuvai visų firmų

pas mus parduodami tiktai ........................................... $169.00
Už $250.00 siūlomi 9 Cub. šaldytuvai tVestinghouse,

Norge, Kelvinator, General Electric ir kitų pas mus $199.00
Už $120.00 parduodami virimui parcelano pečiai pas

mus tiktai .............................................................................. $ 99.00
Už $200.00 parduodami virimui pečiai Crown, Universal

pas mus tiktai ...................................................................... $139.00

*

KILIMAI
6x9 kiliiųai parduodami tik pas niui ...................................... $19.95
9x12 'vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00 
9x12 parduodami p-> $129.00 A. Smith, Bigelovv, Magee,ir

kitų žymiausių firmų pas mus tik .................................. $79.00

A

TELEVIZIJOS APARATAI
EGA. Dumont, Wcstingliou.sc, Admiral, Motorola, Zenith par

duodami žemiausiomis kainomis Chicagoje.
21 inco Travcier ant žemes pastatomas tiktai ................ $149.00
21 inco RCA arba Admiral tiktai ........................................... $149.00
24 inco raudonmedžio tiktai ................................................... $250.00

Kiekvienas pirkėjas pirkdamas bent už $200.00 gauna 53 
dalių porcelano setą dovanai.
9x12 linolcum įvairiausių spalvų ............................................... $5.50
Kavos staliukai riešuto ar Oak .................................................... $6.50
Lempom ar telefono staliukai po ............................................... $2.50

Viską pirkdami pas mus sutaupysite daug pinigų ir labai 
daug bereikalingų rųpesčių ir vargų.

Išmokėjimai iki 2 metų ir ilgiau.

HIIlNITliltE tlOTEIl, INC.
Įmonės Vedėjas JUSTAS LIEPONIS

3222-24—26 South Haistcd Street
T£l VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad............................................................................................ 9—9:30

Kitom Dienom................................................................................................................. 9—6.00

Sekmadieniais: ............................................................................... 10—5 valandos

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ------------------------ 1
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IŠ REDAKCIJOS KREPŠIO
LM redakcijoje yra užsigulė

jusių straipsnių, nepanaudotų 
dėl vietos stokos. Daugelis iš 
jų yra gerokai ištęsti, ilgi ir 
išeina iš LM galimybių juos 
spausdinti. Bet negalima sa
kyti, kad juose keliamos min
tys nebūtų aktualios ir įdo
mios. Pagal turimas galimy
bes, pamėginsime duoti kaikurių 
straipsnių santraukas ir ver
tingesnes ištraukas.

“Lietuvio mokytojo kelias”—
rašo H o m o iš Brockton,•
Mass “Lietuvis mokytojas tau
tiškai ir religiškai brandintas 
giliai religingos ir sąmoningos 
lietuvės motinos. Daugelis iš 
jų, senesniosios kartos, augo ir 
brendo kaimo daraktorių ap
linkumoje. Dar ir dabar pui
kiai prisimenu tą šviečiantį da
raktoriaus veidą, kai vieną sa
vaitę išdirbęs vienoje kaimo 
grytelėje, rašomąją lentą užsi
dėjęs ant galvos, skubėdavo į 
kitą kaimą, o paskui jį sekdavo 
geltonsnapių, ištroškusių moks
lo” — rašo Homo. Toliau, pa
daręs apžvalgą mokytojo kelio 
nepriklausomai Lietuvai ku
riantis, nepriklausomybės lai
kais, dviejų okupacijų metais, 
tremties metais ir pagaliau ap
žvelgęs jo žygius Jungtinėse 
Valstybėse, rašo:

— Kiekvienas Lietuvos mo
kytojas gerai žino savo misiją 
ir jis ją vykdo gyvendamas 
laisvės kraštuose, pavergtoje 
Lietuvoje ir ša^ajame Sibire. 
Pavergtoje tėvynėje jis, kaip 
ir caro laikais Lietuvoje, randa 
akimirkų pasakyti mokiniui: — 
Tu esi ir būsi lietuvis. Čia, lais
vės šalyje Amerikoje, bet gi 
ne tėvynėje, mokytojas taip 
pat nenuleidžia rankų ir bene 
ryškiausia ambasadoriauja Lie
tuvai. Norėdamas sustiprinti 
užtvarą prieš skubų nutautėji
mą, iš sunkaus darbu, išvar
gęs, kaip ir anų laikų darakto
riai, žygiuoja niekuomet nepa
vargstančiu veidu į lituanisti
nes pamokas, kad galėtų lietu
vių vaikams pasakyti:

— Neužmirškite Lietuvos, 
nepamirškite lietuvių kalbos 
atminkite, jog esate lietuviai. 
Bet gi lietuvis mokytojas Ame
rikoje turėdamas prieš akis 
tiek daug lietuviškų organiza
cijų, tiek visokiausių klubų, 
tek lietuviškųjų parapijų su 
parapinėmis mokyklomis, ku
rios daugumoje pastatydintos 
lietuvių kaštu ir pastangomis, 
negali suprasti, kodėl jis nepa

naudojamas tam lietuvybės iš
laikymo darbui! Jis pats visur 
turi pirštis ir skverbtis, kad tik 
galėtų bent dalelę savo misijos 
atlikti”.

“Sudominkime lituanistinių 
dalykų dėstymą'’ — rašo N. 
Butkienė iš Reading, Pa. Pa
dariusi užuominas iš spaudos 
apie lituanistinių dalykų dėsty
mo trūkumus, rašo: —

— Pirmiausia vertėtų perre
daguoti mūsų naudojamus va
dovėlius. Dabar naudojamieji 
vadovėliai rašyti sena tradicija: 
— vaizduoti kaimo gyvenimą 
su šiaudinėmis lūšnelėmis, 
vargšais piemenėliais ir skur
džiais artojėliais. Gražu yra 
vaizduoti tėvynės praeities bū
tį, bet apsistoti vien tik tuo, 
būtų netikslu ir nenaudinga. 
Su tėvynės praeitimi geriau 
supažindinti iš lektūrinės lite
ratūros tada, kada vaikai jau 
pajėgs kalbėti ir skaityti lietu
viškai. Bet ir tai dar ne vis
kas. Reikia sudominti dalyko 
dėstymą, kad vaikai skubėtų į 
pamoką; stengtųsi nepraleisti 
lituanistinių pamokų. Ar tik 
nebus tinkamas receptas tam 
reikalui, kurį išreiškė žinutėje 
apie San Paulo lietuvių kolo
nijos vaikų vakarėlį:

— Tėvai, pasižiūrėję į savo 
vaikų vaidinimą, pasiklausę de
klamacijų, padarė išvadą, kad 
bet kokie pasirodymai scenoje 
geriausia vaikus privilioja mo
kytis lietuvių kalbos. —

KAS d;
LM redakcija dažnai gauna 

asmeniškus užklausimus įvai
riais pedagoginiais klausimais. 
Surinkę įdomesnius ir aktua 
lesnius klausimus čia mėginsi
me į juos atsakyti. Vienas iš 
opiausiųjų šių dienų klausimų 
yra:

Kl. Ką daryti, kad vaikas ne
mėgsta knygų skaityti?

Ats. Ne tiesa, kad vaikas ne
mėgsta knygų skaityti. Vaikas 
iš prigimties knygą mėgsta ir 
ja domisi ne vien tik jos išore 
ar paveiksliukais, bet ir jos tu
riniu. Tik aplinkuma atbuki
na vaiko palinkimą knygoms. 
Pirmiausia namų šeimos aplin
kuma turi sudaryti sąlygas, 
kad vaiko dėmesys knygai ne
išblėstų. Knyga šeimoje turi 
būti pagarboje laikoma. Bet ne
užtenka knygų turėti ir jas 
gražiai sudėjus lentynoje lai
kyti. Reikia kasdieną mažiau
sia po dešimts ar dvidešimts 
minučių paskaityti, vaiko aki
vaizdoje su knyga pasėdėti. 
Šeimos pokalbiuose knyga turi 
turėti deramą vietą. Jeigu šei
moje bus kalbama vien tik apie 
namų apyvokos reikalus, apie 
maš'nas, televizijas, uždarbį, 
namus ir jų pirkimą, nereikia 
norėti, kad vaikas pats susido
mėtų knyga.

Kl. Ar tik vien namų aplinku
ma atbukina vaiko .jautrumą 
knygai?

Ats. Namų aplinkuma yra 
pagrindas normaliam vaiko 
vystymuisi, bet nemaža žalos ir 
įtakos daro ir išorė aplinka. 
Labiausia vaikus atitraukia 
nuo knygų skaitymo besaikis, 
nekontroliuojamas kinų lanky
mas, nuolatinis televizijos žiū- 
r’ėjimas ir paveiksluotų pigaus 
turinio knygelių kamikų varty
mas. Iš viso, nekontroliuoja
mas vaiko augimas ir jo pro
tinis vystymasis žaloja jo pri
gimtį. Vaikas pats nesugeba 
skirti kas gera ir naudinga jo 
pasauliui ir tam jo būsimam 
suaugusiojo gyvenimui. Jis pa
sirenka tai, kas jam lengviau 
prieinama, kas be vargo pasie
kiama ir tokiu būdu į vaiko pa
saulį visiškai nejučiomis įsi-

į Rp »
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Kl. Ar- paveiksluotųjų kami
kų skaitymas nelaikomas kny
gų skaitymu?

Ats. Taip. Jokiu būdu jis 
neprilygsta normaliam . knygų 
skaitymui. Dargi tai dažnai 
net kenksmingas vaikų pamėgi
mas. Pirmiausia, paveiks
luotieji kamikai neigiamai vei
kia vaiko savarankumą, jo 
įgimtą kūrybingumą, dažnai 
gadina jo charakterį ir iškrei
pia elgesį santykiuose su kitais. 
Kada vaikas skaito knygą, jis 
pats kuria atmintyje knygoje 
vaizduojamuosius paveikslus, o 
kamikai jam patiekia gatavus, 
suformuotus vaizdus ir kas 
blogiausia, dažnai — nesko
ningus, neestetiškus, iškraipy
tus. Iš viso, beatodairinis ka
mikų skaitymas žudo vaiko as
menybę, žaloja jo kalbą, silp
nina žodingumą ir neša eilę 
negeistinų įpročių. Valikas 
skaitydamas, tikriau sakant,

vartydamas, kamikus, niekuo
met nepajus to grožio, kuris 
sukuriamas knygoje gyvu žo
džiu.

Kl. Ar prievarta vertimas 
knygas skaityti yra naudinga 
\aikų auklėjimo priemonė? Ar 
tai nežaloja vaiko savaranku
mo?

Ats. Iš viso bet koks prie
vartavimas nėra patikima pe
dagoginė priemonė. Geriau iš
šaukti vaiko smalsumą knygai 
paprastesnių būdu. Daug pade
da šeimoje pasikalbėjimai apie 
knygą. Sakysime, tėvas per
skaitęs kokią nors knygą, pie
tų metų, vaikams girdint, pa
sakoja žmonai įdomesnius iš 
knygos epizodus, atsivertęs pa
skaito ištraukas ir jas komen
tuoja. Vaikas yra šeimos na
rys ir štebi, kuo jo tėvai domi
si. Kada jis girdi dažnus tė
vų pasikalbėjimus apie knygas 
— ir jis pradeda ja domėtis. 
Betgi vyresnio amžiaus vai
kams priverstinas skaitymas

neišvengiamas.. Tačiau šią prie
monę reikia naudoti atsargiai 
ir saikiai.

(Bus daugiau)

iet ^F *
THE BEST 1N KATINO

Chicken-Ribs-Shrinip.3teak»
Try Uur Wed. $1.00 Chicken epvciul 

4:30 I*M To 8 I’M Its Great!
MOBKA I.OUN'GK & RKSTAUKANT 

2109 K. Moyno 
Opcn 4:30 PM To 1:30 AM 

Closed Mondays .— Ph. liA 3-1130

Duoną ir įvairias skoningas 
bukkutes kepa

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

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia j visus artimuosius 

.inipslua.
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mėn. pilną garan

tiją — darbas ir dalya
• Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavimas.
P Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos ui 

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 KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZEL18
IOE aoaoc

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Toliau autorė daro išvadas 
kad iš viso lituanistinių daly
kų dėstytojai daugiau kreiptų 
dėmesio į vaikų vaidinimus, de
klamacijas, dainas, ir tautinius
šokius. Vakarėlių ruošimas su' skverbia daug žalingų visuome- 
vaidybine programa labiau pa-Į ninių pradų, pasisavintas šlam- 
trauksianti vaikus į lituanisti-i štas apsunkina jo normalų au- 
nes pamokas. • girną ir protinį vystymąsi.

<D

The Photographer To
LOVJELY BRIDES Everywhere

M 4^

a 'VMk

IIP

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis)

Koncertams, halitMns, vestuvėms 
ir kit. parinkimams kreiptis į
inuz. BROMU JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

hone of 
MOCE R N 

photogrophy

SOPKIE DARGUS
RflDIO PROGRAMA

16 WOE8 BtotloR — Banga 1399 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAD. 

>:46- iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTA D. 8:30 Iki 9:30 ryte 

PIRM A DI ENNIO vak. nuo 7 - 8 v 
HERAI). M:3O—#:30 v. r. 14 «toti-» 

WOI’A — 1490 kll.
Chicago 29. ’l. HEmlnck 4-2413

717, Hn ROCKWKI,[ HT

Goirni by Uartht

PCRTRAITS • CANDIDS
3213 S. Morgan St. YArds 7-5858

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS
Telef. — HUmbold 6 1038

Pradėki! Taupyti Šiandien^ Turėsit Rytoj!
taigi, dabar pradėkite laupyti Šioje lieluvIAkojt 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS airi LOAN!
Kiekvie.no taupytojo Indėliai apdrausti 11d $10.000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Calilomia A^e

CHARLES ZEKAS. Sec'a

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad.. penktad. Ir 
»e*t. B V. ryto iki 4:10 p. p

Trečlad. I ryto Iki 12 v.. o 
Ketvlrtad. 9 vaL Iki I rak.

Roosevelt Fupiiture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

I 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.

ROOSEVELT FURNITURE CO
Tek SEeley 3-4711

BIG CONSOLI TV

LOW “TABLE MODBL” PRICB

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Fclix Raudonis, sav. Ir menadžerls 

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

BE

S E L F 
SERVICE

1 , magnificent

acjnavox
•TELEVISION ’

SKIP’S
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202 
KOVO MĖNESIO 8, 9 IR 10 DIENOMIS

BISQUIT THREE STAK COGNAC Fifth $4,..79 

$5-59ASBACH CKALT Fifth

HAIG & HAIG, 5 STAR SCOTCH Fifth $4.49

GBAIN ALCOHOL, 190 PKOOF USP Fifth $4.89

$2-89RON KIČO KUM * Fifth

K1JAFA WINE 5th $-|.69

CINZANO VEKMOUTH 
Sweet or Dry Fifth $1 .39

MANDLRCREAMA, IMPOKTED W1NE
(Goki Drops) Fifth $<£.59

BENEDICTINE or B & B Fifth $6-98
KKUPNIK (Honey Poneli)

fe------—---------- 4-—

STEPHENS LIQUORS
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

, Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
! tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že-

““ mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.

Visi patogumai: gražus baras ir bufe- 
tnsChoro vedėjas

K St^mnW^r’ DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

JONAS GRADIMSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

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

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100</o

NAUJAUSI

ln scuff-proof
Magnatex Cordovan 
decorator finish

MAGNAVOX QUALITY FEATURES

• Largest21" aluminized pieture tube
• 20 tube transformer povvered chassis
• Optical pieture filter and refleetion barrier
• Big 8" extended range speaker
• Smartly styled compact acoustical cabinet
• Top Controls for easiest stand-up tuning

See Magnavox—for the most beautiful pidures— 
wherever signals can be received.

on/y$249*«

LOWE8T PRICB KVER 
FOR QUALITY 
■ IO-PICTURI TV*

complete with stand
The magnarama—newrst big vatue 
TV in compact, decorator finish 
cabinet, aluminized tube, superior 
transformer powered chassis, optical 
filter, concealed top Controls and 
two speaker front-projected sound.

(VHF)

EASY TERMS-PAY ONLY $0.00 PER WEEK

WALTER KLASH S

FURNITURE —- CARPETING 
TELEVISION — APRLIANCES

1800-02 W. 47th St.,—at Wood
LA 3-7771 -2 -3 -4

V

Kiekvie.no


4

fl DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, kovo 10, 1956

Dostojevskis — nebereakcionierius
J. G'OBIS, Los Angeles, Calif.

Šių metų pradžioje Sovietų 
Sąjunga su visomis valstybinė
mis iškilmėmis paminėjo gar
saus rusų rašytojo Fiodoro Mi- 
chailovičiaus Dostojevskio 75 
metų mirties sukaktį, ir tuo jį 
reabilitavo, tad pravartu pa
žvelgti, kaip šis “kovingo reli
gingumo” rašytojas pagaliau 
tapo priimtas į bedieviško ko
munizmo pionierių eiles.

Dostojevskio mėgėjai klaidin
gai ar teisingai tikėjo, kad Le
ninas mėgąs Dostojevskį ir po
ilsio metu skaitęs jo romanus. 
Liaudies švietimo komisaras 
Lunačarski 1921 metais para
šė straipsnį į “Krasnaja Nov” 
ir teigė, kad Dostojevskis bu
vęs komunizmo pranašas, nu
matęs socialinę revoliuciją ir 
savo kūriniais iškasęs duobę 
aristokratinei rusų literatūrai.

Tiesa, kad Dostojevskis išpra
našavo socialinę revoliuciją Ru
sijoje, bet jig anaiptol nesi
džiaugė ja, o nupiešė ją tokią 
baisią, kokia ji iš tikrųjų buvo. 
Ne tik Lunačarskis, Lenino ar
timas bendradarbis, bet ir savo 
laiku garsus literatūros istori
kas V. Pereverzev atsisakė kva
lifikuoti Dostojevskį kaip reak
cionierių, bet literatūros kriti
kas Sčukin piktai reagavo į 
bandymą priskirti Dostojevskį, 
tą “reakcionierišką kritiką’', 
prie pažangiųjų rašytojų, tačiau 
Lenino laikais buvo tendencija 
laikyti Dostojevskio kūrybą 
XIX šimtmečio klasių kovos 
reiškėju.

Kompartijos viršūnės, matyt, 
nebuvo aiškiai apsisprendusios, 
kokią poziciją užimti to “reak
cinio mistiko” ir “klasių kovos 
reiškėjo” atžvilgiu. Tai matyt 
iš to, kad Turgenevo, L. Tols
tojaus, Puškino kūriniai buvo 
išleidžiami 100,000 egzempliorių 
tiražais, o Dostojevskio — tik 
10,000, tad knygų pardavyklo
se Dostojevskio romanai buvo 
bemaž retenybė.

Artėjant II Pasauliniam ka
rui, Stalinas ėmė gaivinti se
nas rusų tradicijas ir rusų he
rojų kultą ir ant jų statyti 
“Sovietinį patriotizmą”. Karui 
kilus, buvo atsimintas Dosto

jevskio šūkis “ex oriente lux” 
("iš rytų šviesa") ir ištraukti 
iš jo raštų keli. nepalankūs po 
sakiai vokiečių adresu, ir tai 
buvo panaudota propagandai 
prieš vokiečius. Tuo būdu labai 
religingas Dostojevskis buvo 
padarytas Stalino "sąjunginin
ku”.

Šis faktas padrąsino Dosto
jevskio genijaus garbintojus re
abilituoti jį iš principo. V. Kir- 
potin parašė knygą apie “Jau
ną Dostojevskį” (išleista Mas
kvoje 1947 m.), kurioje padarė 
jį revoliucionierium, bet su liū- 
des u pripažino, kad vėliau Dos
tojevskis “netekęs tikėjimo į 
gėrį.”

Kirpotino draugas Dolinin 
tais pačiais metais išleido kny
gą apie “Dostojevskio meno 
dirbtuvę"; knygoje stengėsi 
parodyti jo (Dostojevskio) ver
žimąsi į geresnį gyvenimą, jo 
geresnės santvarkos ilgesį, to
kios santvarkos, kurioje žmonių 
laimė ir tobulumas galėtų būti 
realizuojami, bet toms knygoms 
pasirodžius ūmai lūžo ledas, ant

kurio Kirpotin, Dolinin ir kiti 
Dostojevskio mėgėjai stovėjo: 
literatūros cenzoriai, Stalino po
tvarkiu, išleido aiškų dekretą: 
F. M. Dostojevskis esąs litera
tūrinės reakcijos reprezentan
tas; jis priklausąs reakcijos 
avangardui, jis savo visą talen
tą paskyręs tam, kad parodytų 
žmogaus niekingumą, bejėgiš
kumą ir žemumą. Šis dekretas 
buvo paskelbtas žurnale “Lite- 
raturnaja Gazeta” 1947 m. lap 
kričio mėn. laidoje-

Dantis sukandę turėjo Dosto
jevskio garbintojai daryti at
gailą. Leningrado universiteto 
literatūros profesorius Dolinin 
iš pareigos savo fakulteto aka
deminei tarybai pareiškė: “Aš 
turu prisipažinti, kad mano pa
žiūros apie Dostojevskį buvo 
klaidingos, kad aš buvau neap
dairus ir netiesą parašiau apie 
jo reakcinę ideologiją”.

Po to per 8 metus Sovietų 
Sąjungoje Dostojevskis buvo li
teratūros tyrinėtojams kažko
kia mįslė. Jo knygos nebuvo 
spausdinamos, o literatūros is
torijos vadovėliuose turėjo būti 
neigiamai vertinamos.

Po Stalino mirties Sovietų 
Sąjungoje kultūrinis režimas 
kiek atsileido ir pagaliau ta pa
ti “Literaturnaja Gazeta” šių 
metų pradžioje paskelbė Dosto
jevskio reabilitavimą.

Kaipo gilaus tikėjimo pra
voslavas, Dostojevskis nėra So
vietų Sąjungai vertingas, bet jo 
raštuose yra idėjų, kurios su
tampa su Lenino įkurtos impe
rijos Ideologija. Mirties pata
le Dostojevskis pasakė: “Mūsų 
viltys, galbūt, yra daugiau Azi
joje, negu Europoje”. Tai su
tampa su Lenino idėja, kad so
či alinė revoliucija per Pekingą 
ateisianti į Paryžių. Dostojevs

kio “Didysis inkvizitorius” tai 
žiaurus kaltinamasis aktas Va
karų krikščionybei.

Šio kaltinamojo akto idėjai 
naują interpretaciją davė mūsų 
A. Maceina. Jei Dostojevskis 
ir jo "Didžiojo inkvizitoriaus” 
interpretatorius A. Maceina bū
tų skaitę William Thomas 
YValsh knygą “Charaeters oi'

tire Inųuisition”, tad būtų pa
matę, kad realūs, istoriški in-

(Nukelta į 7 pusi.)

AKORDEONO PAMOKOS
Derinimas ir Taisymas

NOW HEAR THIS!

ON RECORD
z LENT AND EASTER 

HYMNS

From the new Catholic

PEOPLE’S 
HYMNAL

Catholic hymns for 
lent and Easter by: 
Bonaventūra 
Chorus

Sung by the famed 
BONAVENTŪRA CHORUS 

with St. Bonaventūre Boys Choir

Henr now the hymns with eomplete 
eccleniastical approbation — botb in 

words and music.

PAINTED DESERT 
URANIUM & OI L 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, Washington; also in 
G r and and San Juan Counties, Utah.

PUBLIC OFFERING
12,000,000 shareg 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 BUILDING, SPOKANE 1, VVASHINGTON

Tlio Statutory Statement flle«l vvitli the State of Wnsliingtnn is avnll- 
able for inspeetion at the Compnny’s Offlee, 737 Peyton Building, 

S|K>kane, Washington.

W. M. Frederleks, Seey-Treaa.
725 Peyton Building
Spoikane 1, tVaslilngton

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

Pilono Madlson 1851.

Name (print)
Street ............
City ................ State

STAS/S METRIKIS 
Savininkas ir krautuvės 

įsteigėjas

STASYS DŽIUGAS

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

“DRAUGAS” 
.2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

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

Su nemokamu pasinaudojimu 
akordeonu.

Tiktai susitarus.
JOHN BLUMBERG

(Lietuvis)
4107 Archer Avenue, Chicago, III. 

Tel. AR 1-3458 arba VI 7-0350

Chieagos švariausias ir moder
niškiausias Pikniku Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST IHN AND

PICKIC GROVE
83rd and VVilIow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

Franas Bitautas, lietuvis, sako, 
kad nei vienam asmeniui ne
reikia turėti plikės, arba žilus 
plaukus ant galvos.

NEW ERA, privatiška for- 
mula, kurią išdirbejas vartoja 
per 40 metų. Jis turi sveiką pa
kaušį, turi jauno vyro išvaizdos 
plaukus, neturi nei vieno žilo 
plauko. Daugelis pripažįsta Fra 
no Bitauto teoriją, kad plaukai 
gali slinkti, bet jų vietoj turi 
ataugti nauji. Jeigu nevartosite 
paprasto muilo, tai vartokite 
NEW ERA (Nauja Gadynė) for- 
mula non Detergent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskit 
$2.00, gausit 8 oz. Liquid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
302 S. Pearl, Denver, Col.
P. S. Agentai pageidaujami, ap- 
tiekos ir ypatos.

Ix>ng playing, full freąuen- 
cy, 10 inch unbreakable 

MATE N0W
I WORLD I.IBRARY 

OF SACRED MUSIC
| 1840 Westwood Avė., Dept. P 

Cineinnati 14, Ohio

$498

JUČUS SISTERS RESTAURANT p 
(Naujai) dabar atidarytas |

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

29 metai toje pat Inetoje. *
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670

Jau virš 15 metu 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

MFTRIKIU 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVĖ
1804 Wesi 471h Str.

Arti Wood Str.
Chicago 9, Illinois 

Telef. YArds 7-8393
VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 

VALGIŲ BŪSTINE

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNĖNAS

8402 S. Fairfield Avė., Chicago 29
(3-člas augštus, durys po kairei, arti 
63-čios gatvės Ir Califojnia Avė.) 

duoda tremtinys prieš karų baigęs
Čikagos universitetu. ‘

1 dol. 25 et. vai. — privačios.
VERTUMAI - ANKETOS - LAIŠKAI

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmanta3 

1805 West 46 Street 
Chicago 9, III.

• Telef: LAfayette 3-308B 
Gamina Juostas, takelius, juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo ir kitą 
progų dovanoms. Taip jiat galima 
gauti ir knygų.

Rcmkitc dien. Draugu!

AR HORITE BOTI KUHIGAIS?
Tėvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus } kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lletuvh; tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitSs po Panelės švenčiausios vėliava; 
stokite j Tėvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novtcių vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigSte, kiek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregacija kviečia pas save kandidatus j brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami mokų kokį amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų ir sveikatų Dievui ir Panelei šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novicijato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugf.

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

SIUNTINIAI j LIETUVĄ

O $4.98 enelosed. Send Tostpaid 
| □ Bill me
. Name..........................................................
I Street...........................................................
|City...............................................................

M>iiiiiiitiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniw'"i»i" :'iiiiiiiiiiimiiiiiiinniuii,iiii!iiiiiniiHiiUB

PERSONALIZED 
DECORATINO PROGRAM 
FOR THE HOME MAKER

Learn to develop your own natūrai 
Creative talent, be indlvidual and 
expres« it in your home wlth self- 
confidence.

Call HY. 3-1724
Ulllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllltlllltltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll

FURNACE & BOILER REPAIRS
INSTALLATION & CLEANINO 

GAS & OIL CONVERSIONS 
Free ęstimates — FHA tenns

SULLIVAN HEATING SERVICE 
6604 S. Ashland PRospect 8-1980

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sveikatos Centras Northwest Sidėj

N0RTNWEST HEALTH 
CEHTER

1869 No. Damen Avenue
DR. PETRAS B. SCHYMAN- 

ŠIMANSKIS, direktorius
Ši įstaiga nemažą skaičių ligonių 

sugražino į pasveikusių eiles. Čia 
patyrę daktarai teikia medicinos 
pagalbą, gydo nuo Odos, Reuma
tizmo, Skilvio, Nervų, Kepenų ir 
kitų sunkiai gydomų ligų.

Be operacijų, be skausmų čia 
yra gydoma medikaliai-gamtiškais 
ir fiziniai-elektriniais būdais: elek
tros ir fiziniais masažais. Čia gydo 
trūkį (rupture), trūkį turintiems 
asmenims pritaiko diržus (truss- 
es); kraujagyslių išsiplėtimą (ve- 
ricose veins); užsisenėjusias vyrų 
ir moterų ligas; alkoholizmą.

Kalbame lietuviškai.
Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak.

1869 No. Damen Avenue 
(Cortland & Damen Avė.)
Telef. ARmitage 6-8200

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiii

Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 
maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.

Galima siųsti ir paštu.
Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 

pristatymas garantuojamas
REIKALAUKITE KATALOGŲ 

Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje.
Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4035 So. Richmond St. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.
---------------------- ............. ..... ss

<HX><X><><><><><X><><X><>CKX><KXXXX><XKH><><XXK><XKX><XKXXXXXXXKXX>CK.

k. GASIŪNAS
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

. . Tel. REpubJic 7 - 6329
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOf

6715
Chicago 36, Illinois

f

%

Mes siunčiame apdraustus siuntinius Į LIETUVĄ, Ukratjlnų, RuHljų Ir 
visus Rytų Europos kraštus. Pradedant 1956 m. didele nuolaida daik
tams, užsakomiems Anglijoje.

J KAM IENSKI
JAHIUUE TRADIHG CO.

SKUBIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PATARNAUJA SENIAUSIA 
EXPORTO FIRMA.

Chicago, I1L — 2314 W. Chicago Avė. Tel. BR. 8-6780 
Buffalo, N. Y. — 1162 Broadway. Tel. FI-1272 

Persiuntimo Ir muitų mokesčiai apmokami mūsų įstaigoj. AHmon 
tėvynėje nieko nemoka. Atvykite ar skambinkite j mūsų įstaigų

dėl informacijų Ir kalnaraščtų.
įstaiga atidaryta kasdien, šeštad. ir srkmad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
iri norite užsitikrinti nno ugnim namas, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDINO COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FTREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 

INDURTRIAL INSURANCE COMPANY 
MAS8ACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL A88URANCE COMPANY 
fcELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY
WE8TERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WE8TERN CASUALTY & 8URETY COMPANY 

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

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

Telefonas CEntral 6-5206

UKŠTESNIOS

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

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

Galite atidaryti investavimo 
taup. sąskaitą jnešant $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 c e r t i f i c a t e. 
Kiekvienas $75 investavimas 
pasieks pilną eertifieate nomi
nalinę $100 vertę po 98 mėn.

DISTIKT SAVINC5
,W5Kt

and LOAN ASSOCIATION

3430 South Halsted Street 
C L i f f s I d • 4-0104
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DOSTOJEVSKIS

' (Atkelta iš 6 pusi.)
kvizitoriai visai . ne tokie, kaip 
Dostojevskio, kuris savo inkvi
zitorių padarė tuo, ko istorinė
je tikrenybėje nehuvo. Istorija 
nežino tokių didžiųjų inkvizito
rių, kurie būtų atstovavę -.vel
nio interesams kovoje su, Kris: 
tumi dėl žmogaus sielos. Dos 
tojevskio “Didžiojo inkvižito 
riaus” ideologija, kaipo, pikta 
Vakarų krikščionybės karikatū
ra, rusų komunistams yra pra
varti.

Rusų rašytojas Maksim Gorki 
nekentė Dostojevskio, nes jo 
ideologijoje įžiūrėjo “reakcio
nierių ir biologinio nacionalizmo 
kūrėją, pašėlusį šovinistą, anti
semitą ir nusižeminimo skelbė
ją”.

Iš tiesų nė vienas rusų rašy
tojas nebuvo toks karštas ru
siškumo skelbėjas, kaip Dosto
jevskis.

Dostojevskis yra aiškiai pa
sakęs, kad tikra krikščionybė 
— tai rusiška krikščionybė ir 
tikras Kristus — tai rusiškas 
Kristus. Čia glūdi Dostojevs
kio “šviesa iš rytų”.

KRONiKA
• Lazdynų Pelėda — Sofija 

Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė — 
yra mirusi 1926 m. kovo 15d., 
taigi šiemet sueina 30 metų nuo 
jos mirties. Realistė, svarsčiu
si dvaro ir kaimo santykius, 
nagrinėjusi savo kūryboje doro
vinius,. religinius ir visuomeni-

kurios originaliomis spalvomis. 
Plačiau aprašoma panslaviz- 

nius klausimus, ji tnums jau iš mas, jo kilmė ir istorija duoda-1 
gimnazijos laikų pažįstama iš ma atitinkama literatūra rusų

Baigiamas "Der Grosse 
Herder"

Iš spaudos išėjo enciklopedi
jos “Der Grosse Herder ’ sep- j yra parašęs 20,000 straipsnių 
tintas tomas, prasidedąs žodžiu 1 Jr Ritų kūrinių Neaenįai 
Paderevvski ir užsibaigiąs Sa-
duzaeer, apimdamas 1519 skil
čių. Gausios iliustracijos, kai-

Paraše 20,000 straipsnių , naujai parašytame dienorašty-
Prancūzų laikraštininkas ir 

rašytojas Pierre L’Ermite jau

%

ir vokiečių kalbomis. Telpa po
pierius, istorija, gamybos apra
šymas, skelbiami atskirų vals
tybių gaminami kiekiai. Išsa
miai aprašyta popiežių istorija, 
pridėtas jų sąrašas, pradėjus

veikalų: Klaida, Motulė pavilio
jo, Stebuklingoji tošelė, Klajū
nas, Ir pražuvo kaip sapnas,
Sugriautas gyvenimas, Burti
ninkė, Judošius, Našlaitė. Laz
dynų Pelėda, drauge su Žemai
te ir Marija Pečkauskaite, su-1 nuo šv. Petro. Eilė paveikslų 
daro mūsų senosios kartos ži-Į atvaizduoja popiežių būklę ir
nomą moterų rašytojų trijulę. 
Prof. J. Ambrazevičius knygo
je “Lietuvių rašytojai” yra su
rinkęs įdomių Lazdynų Pelėdos 
laiškų bei ryškių atsiminimų 
apie ją. Pvz. M. Krupavičius, 
prisimindamas savo pažintį su 
mūsų rašytoja - Vilniuje, rašo: 
“Pelėda su Dievu gyveno ge
ruoju. Aušros Vartai buvo jos 
paguoda. Ji galėdama ten daž
nai lankydavosi ir rasdavusi 
paguodos ir. džiaugsmo prie 
Švč. Mergelės altoriaus. Prie
jos lovos kabojo ir Aušros Var- 

Aplamai imant, Dostojevskio į tų gv. Mergelės paveikslėlis... 
netoleranciją nerusiškoms tau- Į jaį religija nemažiau rūpėjo, 
toms ir nerusiškoms idėjoms kaip pati Lietuva, (ji tikėjo), 
buvo pralenkta tik garsaus ca- kad Lietuva bus stipri ir laimin
ro ministerio pravoslavų bažny
čios reikalams Pobiedonoscevo.

Krikščionišką elementą eli
minavus ar krikščioniškumui 
davus kitą prasmę, Dostojevs
kio rusiškas nacionalizmas lie
ka pageidaujamas Sovietų im
perijos ideologijai.

Stalinas rusišką nacionalizmą 
palaikė rengdamasis kariauti, 
kariaudamas ir karą laimėjęs.
Jo diodochai šiuo atžvilgiu ru
siško necionalizmo atžvilgiu yra 
linkę eiti pirmyn, -o ne atgal, 
todėl suprantama, kad po ilgų 
kovų už ir prieš Dostojevskį pa
galiau jis tapo oficialiai ir iš
kilmingai priimtas į Sovietų re
žimui malonių rašytojų tarpą. į

Bet Dostojevskio ideologijos 
medalis turi ir antrą pusę: jo 
kūriniuose visur jaučiamas Die
vas, jaučiama gyva krikščiony
bė ; ateistai jo kūryboje yra 
baisūs, demoniški nusikaltėliai.
Ateizmas Dostojevskio kūrybo
je veda į kriminalus, o ne į ge
resnę santvarką. Į geresnį gy
venimą veda krikščioniška at
gaila, atsivertimas į krikščio
nybę. Aišku, kad dabar, kai So
vietų Sąjunga nuėmė komunis
tinį prakeikimą nuo Dostojevs
kio kūrinių, jis bus plačiau skai
tomas ir darys teigiamos įtakos 
nukrikščionėjusioms sieloms.
Dostojevskio raštų skaitytojai ATTENTION!
rleišgaus iš jų meilės Vakanj HOUSEWIVES-CLUBWOMEN 
kultūrai, bet supras, kad kri- rTRTų Rnve
kščionybė, kad ir rusiška, nėra ™ t . *"'L3-dUio 
kapitalistu išmislas, o gražus. T
Žavus žmoniškos sielos rciški-1 or more per day by selling our 
nys. package to your neighbors and

__________________ friends. This produet is made of
EMMI PRODUCT CO. and is one 
of the most revolutionary Products 
available for children today.

A small investment can earn 
blg money for you!

For Information call 
MISS SAU. Dl 8-5400

Wc have a special dept for fund 
raising organizations, churches, 

scout troops, etc.

ga tik savo gyvenimą parė
musi krikščioniškuoju mokslu.. 
Pelėdai religija nebuvo tuščias 
formalumas, bet gyvenimo 
prasmė”.

• Kultūros fondo taryba nu
matoma praplėsti iki 30 žmo
nių. Naujų tarybos narių pri 
ėmimas ir 1956 m. veikimo pla 
no svarstymas įvyksta šiandien 
10 vai. v. Chicagos Lietuvių au
ditorijoje.

veiksmus. Persijos straipsniui 
pridėti paveikslai, atvaizduoja 
jos senovės meną. Paryžius — 
su planais. Penicilino istorija ir 
gamyba. Įdomiai ir smulkiai 
aprašoma perlų žvejyba. Apaš
talui Petrui paskirtos trys skil
tys. Plačią vietą užima augme
nija. Paveikslai supažindina su 
įvairių rūšių lėlėmis. Nepraleis
tas ir S: biro “mužikas” Raspu- 
tin. Objektyviai aprašoma reli
gijų ir reformacijos klausimai. 
Žymi vieta paskirta gelbėjimo 
priemonėms visuose nelaimin
guose atsitikimuose. Rembra- 
ndto ir Rafaelio kūriniai pa
puošti originaliomis tapybos 
spalvomis. Senovės ir dabarties 
Romos istorijai paskirta eilė 
atvaizdų...

“Der Grosse Herder” galima 
užsisakyti per Dr. J. Januškevi
čių, 213 Fairvievv Str., Riversi- 
de, New Jersey.

JUNK

Hlglifst p f ims pnld for copper, 
brasu, lead, rūgs, paper and lron 

brought to our yard.

Huron Paper Stoek Co.
2534 \V. Huron Street

IMekens 2-1030

I V.RADIOSUI
[ (lempos-dalys -baterijos) j
/V TAISYMAS , 
įnamuosedirbtuvėsej 

—100% — 
.GARANTIlL

Daina
TELEVISION

(sav. inž. A.Semėnas)I
3130S.H<lsted-DA6-6887j

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs auto specialistas

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

Susitarimui skambinkite — VIctory 2-3436
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad. 
> k sekmad. nuo 9 v. r. iki 0 vai. vakaro. 

£3^  20 METŲ PATYRIMO

GUZAUSKŲ
REVKRLV HILUS GftLINVČIA
Geriausios gfllčs rlCl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuoftirpų.

2443 WEST «3RD KTREET 
Tel. Pltow|M*ct s-osaa ir PR H-0M34 
^w«wwwwwwwwwwwwwitMi«w>Įi!IWIHIiM9»

PIRKITE APSAUGOS BONUS.

iš
spaudos išėjo jo dienoraštis:
“Mano ranka 'tavojoje ranko
je”. Čia apžvelgiami jo svar
iausieji' pergyvenimai per 90 
amžiaus metų. Jis yra parašęs 
romanų, • kurie susilaukė net 
200—250 laidų. Dienraštyje “La 
Croix” jis bendradarbiauja jau
60 metų. Yra kunigas ir savo širdies.

je aprašo savo pergyvenimus ir 
veiklą įvairiose vietose.

Nufotografuos plakančią 
širdį

Išrastas naujas rentgeno 
spindulių įtaisas, kurs gali pa
daryti nuotrauką per vieną 
tūkstantinę dalį sekundės. Tai 
'yra toks didelis greitis, kad ne
bebus kliūčių tuo įtaisu daryti 
nuotraukas net ir plakančios

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE
< -r'

T.l. IA3-671P

SIN C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)

Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5934

4038 Archer Avenue

. AUGUST1. SAL0UKAS Pr.zld.nto.

JOHN HOLDEN
Physical Therapist

• diathermy
• ELECTRO-H V DROTHERA PY
• DEEP MASSAGE

Pagelbsti nuo Strėnų Skaudė
jimo, Sciatica, Rheumatismo, 
Lumbago, Oscillitis, Bursitis, Ner- 
vous Condition.

222 N. GENESEE ST. 
Waukegan, III., DE 6-9336
Dienomis, vakarais ir atvykstame 

j namus.

MUTUAL FE DER AL 
S A V I N G S

pataria:

1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 
Taupykite nors dalį.

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

Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 ĮVEST CERMAK ROAD 
Tel. VIrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAITSKAS. Preo.

Chartered and Supervised by the U. S. Government 
ĮSTAIGOS VALANDOS; Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 5 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto Iki 8 vai. vak. Šešta.d. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI®

PEČIAUS ALIEJŲ
OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 
Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

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

LlODfcSlO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUBKTOB1AI'

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7-MM — 7«WM AatonobOlama virta 

karte gyv.n* kltoM mlert. dalyse; «aualaaa
koplyčia arčiau jūsų namų.

Vestuvių nuotraukos 
AugStos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė

Precin Photo Studio
INO.

EDVARDAS LLIS, sav.

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

7

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VYESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. v CICERO, ILL. 
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

TOvvnhalI 3-2109

J o fl Fleude i K i š
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hėrmitage 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 NAKTĮ

M'
į, •

>-

Padidinti dividendai bus išmokėti arba kredituoti į taupomas sąskaitas 
kovo mėnesio 30-tą dieną.

Indėliai įdėti prieš mėnesio 10-tą dieną neš dividendus nuo pirmos 
dienos.v >«

UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASS’N
1800 South Halstcd Street Tel. HAytnarket 1-2028

VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų; 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 valandos vakaro.; šeštadieniais nuo 9 iki. 3 vai po pietų; 
trečiadieniais — uždaryta.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 9MB,<100.000 IŠTAIGOJE. AlRST'.I ALSIAS, N U J M l‘AOIDINTAH DIVIDENDAS UZ PAID UP INVEHTMEN- 
Ti: KASK AITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KALfc l>V III VAKACI.II SKABIAI. GALITE TAUPYTI III PEB LAIKIUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IAKl lėlANT CERIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/II I PATARNAVIMAS NARIAMS. IftKEICIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PAHKOIAJS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKOTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN

FORMACIJAS PAŠAUKIT *— GROVEHILL 0-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WE$TERN AVĖ.
PIRM. 12 VAU — S VAL.; ANTRAI*. IR PENKT. O Iki 4 VAK.; KET. 0 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; AEftT. O IKI 2 POPIET

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAHMJTUV1V DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A_mbulHnsų patarna- goa Mes turime koplyčias
■omas dieną Ir nak- riaose Chicagoe ir
tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

tiuo. ~uojau pa tarnaujam*

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfaycttc 3-3572 i

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18tb STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Ild., 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 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpabUc 7-12131

2311 W. 2Srd PLACE VIrginia 7-6072 (

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.
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Lietuves Pasaulio Motinų sąjūdy
Pasikalbėjimas su liet. k-teto pirm. 0. Bačkiene

AUŠROS VARTAI

T. RAMfiNAI Tft, Paryžius į,. v, M -Y

Nuo 1947 m. Paryžiuje veikia 
Pasaulinis Motinų, sąjūdis. Lie
tuvės, drauge su kitomis 29-ių 
tautų atstovėmis, yra plačiai 
įsijungusios į šio sąjūdžio veik
lą. Prie PMS yra įsteigta Liet. 
Mot. K-tas, kuris kelia įvairius 
lietuvių motinų interesus tarptau 
tinėje plotmėje bei nuolat pri-

Bačkien’ė. Be to turime atsto
ves įvairiuose pasaulio kraštuo
se: JAV — J. Daužvardienė, M. 
Galdikienė, P. Raulinaitienė; 
Pietų Amerikoje — L. Grauži- 
nienė ir dr. J. Totoraitienė; Ka
nadoje — dr. A. Šidlauskaitė; 
Australijoje — R. Kiaunienė ir 
P. Bakaitienė. Kas liečia patį
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mena laisvosioms tautoms pa- komiteto sudarymą, tai visų
silikusiųjų tragediją mūsų pa
vergtoje tėvynėje. Komitetui 
jau daugelį metų pirmininkauja 
O. Bačkiemė, kuri su dideliu at
sidėjimu bei pasišventimu at
lieka svarbų lietuvėms moti
noms darbą.

Norėdama supažindinti “Mo
terų Gyvenimo” skaitytojas su 
Lietuvių Moterų komiteto prie 
Pasaulinio Motinų sąjūdžio 
veikla, kreipiausi į jo pirminin
kę O, Bačkienę su keliais klau
simais, į kuriuos ji maloniai at
sakė.

— Kaip seniai lietuvės dirba 

Pasauliniame Motinų sąjūdyje?

— Tenka su džiaugsmu kon
statuoti, kad lietuvės moterys 
šiame sąjūdyje dalyvauja nuo 
pat jo įsikūrimo, t. y. nuo 1947 
metų. Pirmosios į šio sąjūdžio 
darbą įsitraukusios lietuvės bu
vo: a. a. dr. V. Karvelienė ir 
O. Bačkienė. Jos lietuves mo 
tinas atstovavo 1947 m. Civili
nės ir Socialnės Moterų un’jos 
kongrese Paryžiuje, kada Pa
saulinis Motinų sąjūdis buvo 
įkurtas.

— Kokie yra svarbiaušiėji 
PMS tikslai?

— Svarbiausieji Pasaulinio 
Motinų sąjūdžio tikslai yra nu
sakyti “Motinos Chartoje”, ku
riai pritarė ir pasirašė kiekvie
no krašto žymesnės asmenybės 
bei politiniai asmenys. Iš lietu
vių pusės “Motinos Chartą” pa
sirašė: vysk. V. Brizgys, prel.
M. Krupavičius, V. Sidzikaus
kas, dr. S. Bačkis, M. Galdikie
nė, dr. V. Karvelienė ir kiti.
Būtų per ilga pateikti visus šios 
Chartos dėsnius, galima tik 
trumpai apibūdinti sąjūdžio 
tikslus: 1) kelti motinos vaid
menį tautiniame ir tarptautinia
me gyvenime krikščioniškųjų 
principų dvasioje, 2) kovoti 
prieš sistematinį šeimų ardy
mą.

— Tamsta, gerb. ponia, esa
te ir PMS Tarptautinės tarybos 
narė. Kaip dažnai vyksta šios 
Tarybos posėdžiai ir kokie 
klausimai juose dažniausia na
grinėjami?

— Pasaulinio Motinų Sąjū
džio Tarptautinės tarybos posė
džiai vyksta pagal reikalą, ne 
dažniau, kaip du kartus per me
tus. Juose nustatoma veiklos 
gairės, aptariama kongresų ir 
studijų savaičių temos, sudaro
mas Tarptautinis sekretoriatas, 
sprendžiami įvairūs su šiuo są
jūdžiu susiję klausimai bei nu
statomi tautin:ai mokesčiai.

— Kokiu būdu sudarytas Lie
tuvių Moterų komitetas prie 
PMS ir kas į jį įeina?

— Šitas klausimas mums vi
suomet sudarė keblumų, nes 
mūsų, ka:p tremtinių, padėtis 
yra skirtinga nuo laisvųjų tau
tų, o PMS organizacinis statu
tas sudarytas pagal laisvąsias 
tautas. Principe mes turime 
įeiti kokios nors organizacijos 
vardu. Įėjom į Pasaulinį Motinų 
sąjūdį pirmiausia Katalikių Mo
terų organizacijų vardu, vėliau, 
suorganizavus Lietuvių Moterų 
komitetą, buvom pristatytos 
Lietuvių Bendruomenės vardu.
Dabartinį Lietuvių Moterų ko
mitetą prie PMS sudaro: M. gresas pramatomas Vienoje, 
Galdikienė, J. Matorienė, E. Tu- tad dėl įvykstančių šiais metais 
rausk'enė, B. Venskuvienė ir O. Parlamento rinkimų Austrijo-

kraštų atstovės slaptu balsavi
mu (korespondenciniu būdu) 
renka pirmininkę, o išrinktoji 
pirmininkė sudaro komitetą. 
Toks susitvarkymas yra tik lai
kinai, nes įvykus Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimui, 
pramatome šio atstovavimo 
tvarkymą perduoti Vyriausia
jai Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybai.

— Kaip reiškiasi komiteto 

veikla?

— Komiteto veikla yra labai 
energinga, bet mater alinių sun
kumų našta dažnai jo darbą 
paraližuoja. Atstovavimai, ke
lionės, tarptautiniai pasirody
mai yra susiję su nemažomis 
materialinėmis išlaidomis. Ten
ka, betgi, pasidžiaugti mūsų ko
miteto narių nepaprastu pasi
aukojimu ir atsidėjimu šiam 
darbui. Dažnai tik komiteto 
narių asmeniška parama išsisu
kame iš keblios materialinės 
padėties. Tiesa, kartą mus yra 
parėmęs Lietuvos Laisvės ko
mitetas, porą kartų Vilkas ir 
Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menė. Be to, nuoširdžios mo
ralinės ir kiek materialinės pa
ramos teikia mūsų atstovės 
įvairiuose kraštuose, o ypatin
gai Lietuvių Katalikių Moterų 
skyrius Australijoje, anksčiau 
ten buvusios P. Raulinaitienės 
ir dabar R. Kiaunienės tarpinin
kavimo dėka.

— Ką galėtumėte suminėti iš 
paskutinio meto veiklos?

— Į šį klausimą atsakyda
ma, paliesiu tik mūsų pereitų 
metų veiklą. Visų pirma įvyko 
du Tarptautinės tarybos posė
džiai, kuriuose, kaip tos tarybos 
narė, atstovavau lietuves moti
nas. Be to, mūsų komitetas 
patiekė medžiagos Pasaulinio 
Motinų sąjūdžio prancūzų kal
boje ruošiamai knygai “Motina 
visų tautų literatūroje”; teks
tai paimti iš V. O. Milašiaus 
poezijos ir N. Mazalaitės bele
tristikos. 1955 metų pabaigoje 
dalyvavome tarptautiniame 
kermese (parengime) ir gavo
me iš PMS pirmininkės labai 
nuoširdų padėkos laišką už la
bai patrauklų mūsų skyrių. Mi
rus p. Coty, PMS garbės pirmi 
ninkei, mūsų komiteto vardu 
pareiškiau Prancūzijos respubli
kos prezidentui užuojautą. Pre
zidentas Coty atsiuntė gražų 
padėkos laišką už pareikštą 
užuojautą lietuvių motinų var
du. Pats Pasaulinis Motinų są
jūdis motinos dienos proga pa
siuntė per “Amerikos Balsą” į 
Lietuvą motinoms sveikinimus. 
Aplamai, dar uuvo daug k'tų 
progų, kur Lietuvos it lietuvės 
vardas nuaidėjo.

— Kokie yra šiuo metu Lie
tuvių Moterų komiteto planai 
ir kokie darbai pirmoje eilėje 
laukia?

— Vienas svarbiausių darbų, 
ta: pasiruošimas PMS kongre
sui, kuris įvyks 1957 metų pra
džioje. Šis kongresas turėjo 
įvykti šiais metais ir turėjo bū
ti atsakymas komun’sčių pasau
liniam motinų kongresui, įvy
kusiam praėjusiais metais Lo
zanoje (Šveicarijoje). PMS ko n-
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Ši vitražą yra sukūręs dail. Z. Kol

ba kurio kūriniai yra išstatyti reli
ginio meno parodoje, atidaromoje 

rytoj, šv. Kryžiaus parapijos salėje.

je, jis atidėtas į 1957 metų pra
džią. Be to, šiais metais numa
toma PMS studijų savaitė, ku
rioje bus nagrinėjami aktua
liausieji su motinos paskirtimi 
susiję šių dienų gyvenimo klau
simai.

— Kokius linkėjimus ir pa
geidavimus galėtumėte, gerb. 
ponia, perduoti per šio laikraš
čio skiltis lietuvėms motinoms?

— Kas liečia linkėjimus ir pa
geidavimus mūsų lietuvėms mo
tinoms, tai jie trumpi: stiprin
ti frdmos saitus, neišleisti iš 
akių jaunosios kartos auklėji
mo, šeimų židiniuose palaikyti 
mūsų kalbą, religiją bei tauti
nes tradicijas.

Akademikes ir Vilniaus 
verbos

Š. m. kovo 18 dieną Augšt. 
Marijos mokyklos mažojoje sa
lėje Akademikes skautės ruošia 
pobūvį, kurio metu Chicagos 
moterys ir merginos turės pro
gos išgirsti vyr. skautės G. 
Draugelienės paskaitą apie Vil
niaus verbas ir pamatyti, kaip 
Vilniaus verbos yra daromos.

Vilniaus verbos Lietuvoje bū
davo pinamos Vilniaus krašte ir 
daugiausia pardavinėjamos per 
Kaziuko mugę prieš Velykas.

Akademikes, norėdamos iš
laikyti lietuviškus papročius, 
jais domisi ir stengiasi susipa
žinti su jų kilme bei charakte
ringais rankdarbiais, kilusiais iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Todėl 
praėjusių metų rudenį, M. Tu- 
mienės padedamos, išmoko pin
ti Vilniaus verbas, kurios, iš
skyrus Vilniaus kraštą, niekur 
kitur Lietuvoje nebuvo gamina
mos. Kiekvienais metais Chi
cagos Mokslo ir Pramonės mu- 
zėjuje įvykstančioje tarptauti
nėje parodoje, šiais metais Chi
cagos Akadenrkių skaučių pa
stangomis buvo išstatytos Vil
niaus verbos, kurios susilaukė 
gražių atsiliepimų lietuviškoje 
bei amerikoniškoje spaudoje ir 
visuomenėje.

Kovo 18 dieną vėl bus pro
gos pamatyti Vilniaus verbas ir 
išgirsti paskaitą apie jų kilmę. 
Pobūvio metu taip pat bus ga
lima pamatyti Seselių Kazimie- 
riečių gražų lietuviškų kryžių 
rinkinį.

“Draugo” skaitytojos ir jų 
pažįstamos kviečiamos į pobū
vį atsilankyti. Viešnios malo
niai prašomos apie savo dalyva
vimą pobūvyje pranešti iki ko
vo 15 d. telefonu GRovehill 
6-6510 arba raštu: A. Andriu- 
šaitytei, 6802, S. Maplewood.

G. P.

savo brangiuoju “originalu” pri
ėjo prie altoriaus.

Grace Kelly, Philadelphijos 
milionieriaus, buvusio mūrinin
ko, dukra, išauklėta katalikiš
koj vienuolyno mokykloj, Hol- 
lywoode pasižymėjo savo geru 
skoniu rūbuose, tvarkingu, be 
skandalų privačiu gyvenimu ir 
puikia vaidyba.

Pilkas dangus lyg pilko balandžio 
negyvas sparnas

tįso prieš tave pamėlusiai išblyškęs.
Ir kam tie plačiai atverti vartai?
Jais nesugrįš jau džiaugsmas vakar krykštęs.

Tik retkarčiais šešėliai virš geman&ų 
žiedų rasotom kojom

gal tau prabėgs šiurenančia aušra, 
lyg drėgni pirštai nubrauks jie skruostą 
ir guls tau į takus migla. ..

PEARL BUCK APIE IMPERATORĘ

Tik ką pasirodė naujai išleis
ta Pearl Buck knyga “Impera
toriškoji moteris” (Imperial 
Woman). Joje atvaizduojamas 
gyvenimas ir darbai pasakiško 
charakterio Kinijos imperato
rės. Ji yra tapusi nemirtinga 
figūra istorijoj, nors jos valdy
mo gadynę tebeatmena dar šių 
dienų gyvieji. Ji buvo karalie
nės Viktorijos bendralaikė, bet 
ją pergyveno. Ji kovojo nesėk
mingai už gyvenimo pakeitimą 
jos numylėtoje Kinijoje.

Pati rašytoja pasisako, kad 
ji niekad nemėgo nei skaityti, 
nei rašyti istorinių novelių. Ta
čiau Tzu Hsi, paskutinioji Ki
nijos imperatorė, buvo daugiau 
negu istorinė figūra. Ji buvo ne 
paprastos inteligencijos ir ta
lento moteris, nors pasižymėjo 
ir savo nepaprastu grožiu. O 
visdėlto ji valdė, kaip nė viena 
moteris, bent Azijoje dar nebu
vo valdžiusi. Ji buvo nekenčia
ma ir mylima, jos buvo bijo
masi ir ja žavimasi. Ji buvo 
švelni ir griežta, maloni ir žiau
ri, ji buvo dailininkė, praktiška 
architektė, tapytoja, poetė ir 
mažų laukinių gyvulėlių mylė
toja. Rašytoja ją pažinojo iš 
kalbų ir legendos, nes ji gyveno 
jos vaikystės ir jaunystės lai
kais, ir kiniečiai nepaprastai ją 
mylėjo. Jai mirus, Kinijos žmo 
nės nenorėjo tuo tikėti ir gerbė 
ją, lyg ji būtų gyva.

Pearl Buck, vienintelė Ameri
kos moteris, gavusi Nobelio pre

miją už literatūrą, pradėjo ra
šyti, kai ji buvo dar vaikas Ki 
nijoje su savo tėvais misionie
riais. Jos dalykėliai buvo spaus 
dinami “Shanghai Mercury”, an 
glų kalba leidžiamame laikraš
tyje su savaitiniu priedu vai
kams. Penkiolikos metų būda
ma, ji lankė mokyklą Shangh- 
juje, o vėliau išvyko į Ameriką 
ir lankė Randolph - Macon ko
legiją Georgijoje. Mokykloje ji 
buvo savo klasės pirmininke, 
rašydavo į kolegijos laikraštį ir 
gaudavo daug literatūrinių pre
mijų. Baigusi, ji grįžo Kinijon 
ir pradėjo rašyti į “Atlantic 
Monthly”. Lankydamasi nuolat 
tarp Kinijos ir Amerikos, po 
vienos savo kelionės į Ameriką, 
ji pasiliko joje ir studijavo Cor- 
nell universitete, kurį baigusi 
gavo magistrės laipsnį. Grįžusi 
Kinijon, mokė keliuose Kinijos 
universitetuose. 1935 m. ište
kėjusi už The John Day kompa- 
panijos prezidento, savo leidėjo, 
baigė savo keliones. Dabar ji 
rašo vienoje pienininkystės far- 
moje) Pennsylvanijojeį augina 
dvi dukreles ir penkis įsūnytus 
vaikus.

Pearl Buck yra autorė “Ge
rosios žemės”, kuri laimėjo 
Pulitzer premiją, ir visog eilės 
kitų jos pagarsėjusių knygų: 
“Padalintas namas”, “Patrio
tas”, “Drakono sėkla”, “Mote
rų paviljonas”, “Peony” ir “Ma
no keli pasauliai”. S. L.

MOTERŲ PASAULYJE

Kuklumas — geras skonis
Visuose amerikiečių dienraš

čiuose dabar aprašomos būsi
mos vestuvės kino aktorės Gra
ce Kelly ir Monaco princo Rai- 
nier III. Nuo britų ‘karalienės 
Elzbietos II, tada princesės, su
tuoktuvių dar nebuvo tokio su
sidomėjimo.

* 7''Dabar plačiai aprašoma bū- 
simos princesės vestuvinė suk
nelė, kuri būsianti “paprasta, 
bet elegantiška”, ilga, balta, su 
uždaru kaklu ir ilgomis ranko
vėmis. Kino aktorė, kuri laimė
jo 1955 metais elegantiškiausiai 
besi. ėdančių moterų pirmą vie
tą, nuiaė, kad suknelė turi bū
ti pagal tradicijas, kukli ir be 
jokių iškirpimų, žinomoji MGM 
siuvėja Kelen Rose, kuri pasiūs 
tą suknelę, išsitarė: “Suknelė 
bus tinkama Grace Kelly asme
nybei: paprasta, bet degant š 
ka, moteriška, kukli, bet nebū
tinai karališka”.

Smulkus suknelės aprašymas 
bus duotas spaudai tri3 dienas 
prieš vestuves, o nuotrauka 
(škicas) — tik vieną dieną prieš 
vestuves. Tuo būdu suknelės 
piešėja — kūrėja nori apsaugoti 
savo kr r nį, kad nepasikartotų 
tok3 nesmagumas, kaip jai sy
kį atsitiko: kartą vienas pra1 
monininkas pamatė Helen Rose 
skurtą vestuvinę suknelę ir pa
gamino tūkstančius jos kopijų 
po $29.75 visose savo kraut- 
vėse prieš tai, kai jaunoji su

1956 m. pavasarį beveik visi 
apsiaustai turės vieną bendrą 
bruožą — neplatus, bet siauri.

Daugiausia jie bus lengvu- 
c ai. Šį pavasarį moterys ne
šios lengviausių išdirbinių ap
siaustėlius: šilkinius arba į šil
ką panašius. Pečiai šiais me
tais bus platūs.

★ Dr. Evelyn Bender—Ben- 
doraitė yra viena augščiausiai 
iškilusių mokslo srityje moterų 
Amerikoje, šiuo metu ji yra 
matematikos profesorė Bostono 
kolegijoje, Newton, Mass. Gi 
prieš metus laiko ji dėstė mate
matiką Cornell upiversitete, 
Tthica, N. Y.

★ Augst. Marijos mokyklos 
mokinių choras dalyvaus Lietu
vių Dainų šventėje JAV ir Ka
nados Chicagoje liepos 1 d. Cho
rui vadovauja sesuo Bernarda.

Taipgi šventėje dalyvaus Ali- 
ce Stephens mergaičių ansamb
lis ir tikimasi Brighton Parke 
sodaliečių choro dalyvavimo.

J. Pautienius Portretas ponios M. O.

★ Bronė Dikinienė, kadaise 
dalyvavusi su savo vyru Jonu 
Dikiniu “Dzimdzi — Drimdzi” 
grupėje, nesen.u.i persikėlė iš 
Toronto, Kanados, nuolatiniam 
apsigyvenimui į Chicagą. Dabar 
ji gyvena kartu su savo sūnu
mi Algimantu, jaunu gabiu ak
toriumi ir marčia Maryte Le- 
mešyte, taipgi aktore. Jaunieji 
Dikiniai augina dukrelę ir sūnų.

★ Jūratė Elvikyt© paruošė 
Lietuvių tautodailės parodėlę 
De Paul universitete. Parodėlė, 
talkininkaujant lietuviams stu
dentams, buvo atidaryta kovo 
mėn. 3 d. ir tęsis ligi Velykų.

★ Vytės patarnavo svečiams 
pusryčiuose, kuriuose susirinko 
per 300 asmenų. Pusryčiai buvo 
paruošti tuoj po pamaldų kovo 
4 d. per metinį Vyčių minėji
mą.

★ Raudonojo Kryžiaus šeimi
ninkių vienetai, kurį suorgani
zavo ir jam dabar vadovauto 
Sophie Barčus, aktyviai daly
vauja Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus paskelbtame per šį 
mėnesį vajuje. R. Kr. šeiminin
kių vienetas yra vienintelis lie
tuvių vienetas išlikęs po karo, 
gi karo metu tokių lietuviškų 
vienetų buvo net visas dešim
tis.

GRAŽI LAIKYSENA
Judita Metrikaitė, Chicago III.

Gera laikysena yra moteriai 
būtina. Kiekviena moteris turi 
žinoti, kaip gracingai stovėti ir 
sėdėti. Kitaip ją vadinsime 
grubia, negrakščia.

Niekados moteris neatrodys 
gracinga, jei, sėdėdama ar sto
vėdama, ji pasirinks blogą po
zą. Tadgi gera poza yra pir
mas tinkamos laikysenos reika
lavimas. Gera kūno laikysena 
reikalinga taip pat sveikatos ir 
grožio dėlei.

Gerai laikysenai kūnas turi 
būti tiesus, visas kūno svoris 
turi stovėti lygiai ant abiejų 
kojų padų, keliai visa 1 turi bū
ti truputį palenkti, kulšys ir 
pilvas įtraukti, šonkauliai pa
kelti ir pečiai nuleisti. Kaklas 
taipogi turi būti ištiestas, o ne 
palenktas.

Visuomet vaikščiok.te geroje 
bei gražioje pozoje ir greitai 
priprasite taip daryti.

Lygi, gracinga eisena reika
lauja, kad vaikščiotumėt dviem 
paralelėm linijom. Seniau vi
sos modistės buvo mokomos 
vaikščioti vienoje tiestoje lini
joje: vieną koją dedamos tie
siai prieš kitą. Tai labai nena
tūralus vaikščiojimo būdas, ku
ris daugiau nebevartojamas. 
Dabar teisingas ėjimo ar vaik- 
čiojimo būdas yra dviem labai 
suglaustom paralelėm linijom. 
Kad klubai nesisuptų į šonus — 
tampriai sutraukite pilvo mus
kulus. Lygiai eisenai taip pat 
reikalinga, kad keliai būtų tru
putį palenkiami, o ne tampriai 
surakinti, nuo to eisena pasi
daro labai dirbtina ir grubi. 
Rankomis negalima plačiai ma
skatuoti, jos neturi pakilti dau
giau šešių colių į vieną ar į kitą 
pusę. Delnai turi būti arti prie 
kūno. Galvą reikia laikyti tie
siai. Vaikščiojant neprivalote 
žiūrėti žemyn.

Sėdėdama moteris turi taipgi 
būti gracinga ir išlaikyti gerą 
pozą. Sėdint ar kylant iš kėdės 
nugarą visuomet reikia laikyti 
tiesiai. Kėdėje neprivaloma su
siriesti ar išsiskėsti. Geriausia 
pozicija — pasisukti truputį į 
šoną, žvelgiant į judėjimo ar 
kalbos centrą. Kūnas, pasuk
tas į kairę ar dešinę visuomet 
sudaro grakštesnį siluetą ir klu
bai atrodo mažesni. Viešai ko
jų kėlimas viena ant kitos yra 
visų mandagumo taisyklių per
žengimas. Į jas atkreipiamas 
žiūrovų dėmesys ir tokioje po
zoje jos atrodys daug dides
nės negu tikrumoje yra. Kojos 
privalo stovėti tvirtai ant že
mės viena prieš kitą, taip, kad 

i vienos kulnis būtų per vidurį 
! antros. Rankos turėtų gulėti 
; ant šlaunų, o ne per vidurį su
dėtos, kaip dažnai pasitaiko.

Kiekviena moteris gali turėti 
gražią, gracingą laikyseną, bet 
ji turi tokią laikyseną prakti
kuoti kiekvieną dieną savo kas
dieniniame gyvenime. Laikyse
na turi tapti jes dalimi, kad 
visuomet atrodytų natūrali ir 
grakšti.

Moterys streikuoja ir laimi
Moterys darbininkes Kalama- 

zoo, Mich., didžiausiame popie
riaus fabrike, vėl grįžo į darbą 
su plaukų tinkleliais ant galvų.

Tuo baigtas savotiškas strei
kas.

Tačiau jos grasino vėl apleis
ti darbą, jei viršininkai lieps 
joms dėvėti savotiškus apsau
gos šalmus.

Moterys triun.fališkai grąž.no 
bendrovei saugiuosius šalmus, 
motyvuodamos, kad jie joms 
nepritinka, nuo jų akys įsitem
pia ir suteikia galvos skaudėji
mą.

Bendrove pradžioje davė mo
terims tinklines kepuraites su 
permatomu “kazirku”, kad ap
saugotų dirbančiąsiag prie ne
paprastu greičiu besisukančių 
mašinų.

Bendrovės direktorius tvirti
no, kad tie tinkleliai ir saarelės 
nėra pakankamai saugios ir į- 
vedė šalmus. Pradžioje tik 20 
moterų apleido darbą, vėliau 
vyrai, simpatizuodami joms, pa. 
sekė ir greitai trūko apie 40% 
darbininkų.

Ir taip fabrike, kuriame yra 
3,600 darbininkų, laimėjo mo
terys.
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