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Kas atris mums akmenį
DR. PETRAS MA CIULIS, Chicago, III.

go patys prie tuščio kapo, kad 
įsitikintų...

Daugeliui šimtmečių praslin
kus skaitome Evangelijoje at
pasakojimą to pasikalbėjimų, 
kurį 33-čiais mūsų eros metais 
girdėjo Kristaus mokytiniai iš 
anų geraširdžių Jeruzalės mote
rų.

O ar mūsų laikais neklausia 
žmogus savo širdies, kas atris 
akmenį nuo jo krutinės, kad ne
žinios baimė taip spaudžia prie 
žemės, kad net Velykų rytą žmo
gus akių nebepajėgia į saulę pa
kelti? Ar daug rasime šiandie 
tariamai laimingų šeimų, bend
ruomenių, tautų, valstybių kur 
nebūtų kartojamas neatlaidus 
klausimas: — kas atris mums 
akmenį? Visos visų krikščioniš
kų maldos namų išorės puošme
nos, giesmės ir muzikos garsai 
nenustelbs to klausimo atgar
sio. Ir nesuras tinkamo atsaky
mo, kol kiekvienas savo širdy
je nepadaryt ryžtingo sprendi
mo, kaip tos Jeruzalės moterys. 
Jos dar penktadienį buvo ma
čiusios, žinojo kad akmuo buvo 
“labai didelis”, taigi nusimanė 
negalėsiančios jo nuo kapo at
rišti, dar gyvai tebejautė žydų 
keršto siaubingą baimę, kad jas 
kas pamatys. įduos, o visdėlto 
ryžosi eiti prie Kristaus kapo 
atlikti mirusiam meilės patarna
vimą...

Viešpaties pasiuntinys mote
rims suteikė didžiausią atpildą 
-džiaugsmą, pasakydamas, kad 
jųjų Mokytojas yra gyvas, kad 
prisikėlė iš numirusių, kaip Jis 
pats jiems visiems "buvo pasa
kęs.

Teisingai yra sakoma, kad 
žmogaus širdis yra dangus ir 
pragaras, žiūrint to, kokią ugnį 
joje užkursi. Ir jeigu žmogaus 
širdį šiąndie slegia klausimas, 
kas nustums tą akmenį nuo kru 
tinės, tai labai svarbu išmesti 
lauk iš širdies mūsų menkaver
čius puikybės, pavydo, keršto 
ir neapykantos dyglius, kad su 
Prisikėlusiu Išganytojumi tik 
vien skaisčioji meilė Dievui ir 
žmogui, savam broliui ir arti
mui amžiams įsiviešpatautų!

Alleliu ja!

•‘Kas- mums atris akmenį nuo 
kapo jungos? Bet pažvelgusios 
pamatė akmenį atrištą; o bu
vo labai didelis” (Morkus 15, 
41-16, 5), — taip kalbėjosi tar
pusavy kelios moterys sekma
dienio rytą eidamos prie kapo, 
kuriame buvo padėtas Kristaus 
kūnas, penktadienio pavakarį 
nuimtas nuo kryžiaus. Nors 
Kristus toms moterims nebuvo 
joks saviškis, giminė, bet savo 
tėvų senu papročiu, Velykų šven 
tėms pasibaigus,' jos buvo su
tarusios Mokytojo palaikus, lai
kinai padėtus į Juozapo kapą 
iškaltą uoloje, dar kartą ištepti 
kvepiančiais aliejais, lyg norėda 
mos Jėzaus kūną ilgesniam lai
kui išsaugoti nuo gedimo. Gal 
ir jos, kaip kiti Kristaus moki
niai, buvo girdėjusios iš Vieš
paties lūpų, kad Jis turės ken
tėti, mirti baisia kryžiaus mir
timi, ir kad trečią dieną prisi
kels, bet tai suprasti praščiokė- 
liams buvo sunku, o žydų raštin 
gieji kunigai ir sadukėjai ven
gė klausytis tokių kalbų, arba, 
jas nugirdę, reiškė savo pasi
piktinimą.

Pamačiusios atrištą nuo kapo 
, angos akmenį, kuris Evangelis

to žodžiais buvo labai didelis, 
jos labai nustemba ir nusigąs
ta, nes joms tuojaus topteli min 
tis: — Kristaus kūną bus iš
vogę jo priešai, — prisiartinu
sios prie uolos angos, jos pama
to nežemiškos šviesos ir grožio 
rūbais prisidengusį jaunikaitį, 
kuris jas suramina, liepia nesi
bijoti, nes jųjų Dieviškasis Mo
kytojas prisikėlė, kaip pats a- 
pie tai dažnai buvo kalbėjęs. 
Patirtą žinią angelas liepia joms 
pasakyti Petrui ir jo draugams, 
kttrie po siaubingos penktadie
nio tragedijos vis dar tebesis- 
lapste nuo žydų keršto. Kris
taus mpkslo diegai juose dar 
buvo taip negiliai įleidę šaknis, 
kad jie tebeišgyveno bendrą 
žmogišką baimę prieš nežinią.

Kristaus kūno neradusios ka
pe moterys grįžo pas savuosius 
ir pasipasakojo, ką buvo paty
rusios apie Kristaus prisikėli
mą. Betgi joms nei Petras su 
Jonu nepatikėjo: juodu nubė

Komp. Jeron. Kačinskas
Jo 50 metų amžiaus sukaktis

J. ŽILEVIČIUS, L. M., Elizabeth, N. J.

Su J. Kačinsku susipažinau 
1924 metais, kai jis studijavo 
muziką Klaipėdos konservatori
joje. Jis iš karto į save atkrei
pė visų mokytojų dėmesį savo 
nepaprastu gabumu ir ypatingu 
darbštumu. Kiek atsimenu, vi
suose muzikos dalykuose visada 
buvo pirmutinis ir savarankus, 
niekada nemėgdavo kitų pamėg
džioti, bet originaliai pasireikš
davo. Atsimenu vieną įvykį, ku
ris sujungė apie jį visą konser
vatorijos jaunimą. Nuo to laiko 
jis buvo laikomas ypatingoje pa 
garboje draugų tarpe.

“Kazokai” konservatorijoje
Tada vadovavau choro vady

bos klasei, kurią turėjo lankyti 
visi anuo metu buvę muzikos in
strumentalistai, kaip privalomą 
dalyką būsimiems muzikos mo
kytojams mokyklose. Tuo lai
kotarpiu atvyko Klaipėdon Ka
zokų choras, vadovaujamas Ja- 
rovo (Žarovo). (Tai tas pats 
choras, kuris JAV ir dabar kon
certuoja). Suprantama, jog vi
si studentai buvo koncerte, bet 
įsiprašė ir į praktiką. Jauną Je
ronimą tas choras tiek paveikė, 
Jog į mane kreipėsi, kaip į di
rektorių, jo draugų būrelis, pra
šydamas leisti jam pasirinkti iš 
savo draugų tokius balsus, kokie 
jam atrodys tinkami, ir sudary
ti chorinę grupę. Tas pasiūly
mas buvo maloniai sutiktas ir 
Jeronimas greit pradėjo darbą 
taip, kaip jam atrodė tinkamiau
sia. Tos grupės dalyviai, lankė
si praktikose pas kazokus, gerai

so tuo metu buvo teparašyta 
vos trys kvartetai; Jeronimas 
Kačinskas parašė ketvirtąjį, ir 
tuos veikalus griežusio kvarte
to Kačinsko kūrinys irgi buvo 
atliktas ten pat Prahoje, kuris 
tos rūšies muzikos mėgėjų buvo 
labai augštai įvertintas. Tas 
kvartetas buvo ir kituose Euro
pos didmiesčiuose atliekamas. 
Be kompozicijos, jis Prahoje dar 
studijavo dirigavimą speciali nė- 
je klasėje ir su pagyrimu jį bai
gė.

Augštosiose mokyklose 
ir tremtyje

Grįžęs Lietuvon, nuo 1932 iki 
1938 m. gyveno Klaipėdoje: dės
tė muzikos mokykloje, įsteigė 
ketvirtinių tonų muzikos teori
jos susipažinimo klasę, organi
zavo simfoninį orkestrą ir diri
gavo operai. 1938-1940 m. va
dovavo Kauno radiofono or
kestrui. Nuo 1940 m. dirigavo 
Vilniaus radiofono orkestrui, 
nuo 1942 — Vilniaus operoje. 
Nuo 1940 m. vadovavo Vilniaus 
Muzikos mokyklos simfoninio 
orkestro, dirigavimo ir kameri
nės muzikos klasėms. 1944 pasi
traukė Vokietijon. Patekęs į 
tremtinių eiles, nenuleido ran
kų, bet organizavo iš tremtinių 
stovyklose esančių orkestrantų 
simfoninius koncertus ir, nežiū
rint sunkių aplinkybių, rengė 
didelio pasisekimo turėjusius 
koncertus. Šie paskutinieji jo or 
ganizuoti simfoniniai koncertai 
buvo jo didelio užsispyrimo vai
sius. Jis mažai kalba, bet kuk
liai ir įtemptai siekia savo tiks
lo; nors ir kaip sunku bebūtų, 
bet vistiek savo idėjoms pasi
lieka ištikimas ir sunkiai yra 
nuo tikslo atbaidomas. Nuodug 
niai pažindamas jo būdą ir jo 
didelius muzikoje gabumus, pa
remtus akademinėmis žiniomis, 
iš karto tikėjau, jog 1949 m. 
atvykęs į JAV ir apsigyvenęs 
Bostone, sukurs kultūringą mu- 
zthos BąjfttlĮ:- Ir- ’neapsivilta 
jis chorą tiek augštai iškėlė, 
jog padarė jį vyraujančiu tarp 
svetimtaučių. Bostono miestas 
yra labai muzikalus. Lietuvių 
tarpe veikė M. Petrauskas su 
savo konservatorija ir jos sky- 
skyriais apylinkėje, čia buvo pas 
tatyta pirmutinė lietuviška origi 
nal'ė opera “Eglė, Žalčių Karalie 
nė”, čia autorius statė daug 
premjerų ir savųjų operečių. 
Taip pat čia daug veikė prieš 
tai buvęs vargon. Karbauskas 
su komp. Bačiuliu. Negalima 
pamiršti ir R. Juškos veiklos. 
Jis statė stambius veikalus, kon
certus. Tat Kačinskas Bostono 
kolonijoje su choru kaip pianis
tas ir muzikas yra stambus au
toritetas. Yra sukūręs daugybę 
stambių veikalų: mišias, koncer 
tą triūbai su orkestru, simfoni
nę fantaziją, Poemą, Giesmę į 
Šviesą, Velykų apmąstymus (6 
dalyse) ir daugybę kitų. Kame
riniai kūriniai: Styginis kvar
tetas nr. 1 ir Styginis kvarte
tas nr. 2 (ketvirtiniais tonais), 
Nonetas, Trio triūbai, violai ir 
fisharmonijai (ketvirtiniais to
nais) ; pianui — Variacijos, At
spindžiai; chorui dainų, gies
mių, apskritai vokalinių — ne
mažiau 50.

J. Kačinskas yra gimęs 1907 
m. balandžio 17 d. Viduklėje. 
Taigi šiemet jam sukanka 50 me 
tų amžiaus. Jį pažįstame kaip 
kompozitorių, dirigentą, muzi
kos pedagogą. Jis visose šiose 
srityse yra pirmaująs asmuo. 
Šio jubilėjaus proga tat jį ir svei 
kiname, linkėdami geriausios klo 
ties meno veikloje, kad būda
mas pačiame jėgų subrendime, 
sukurtų dar daugiau daug ver
tingų kūrinių. Ilgiausių metų!

įsižiūrėjo į disciplinos reikalus 
ir klusniai sekė Kačinsko nuro
dymus. Ir iš tikrųjų poros de
šimčių vyrų choras pasidarė ne
paprastas dėl savo skambesio, 
sutarimo, intonacijos ir chorinių 
efektų, kaiką pritaikant iš ka
zokų choro naujenybių. Choras 
tobulėjo, drauge augo ir dirigen
to autoritetas. Kur tik tas cho
ras pasirodydavd (nors dažnai 
nebuvo leidžiama pasirodyti dėl 
pamokų trukdymosi), visur ne
paprastai nuoširdžiai buvo su
tinkamas. Nors J. Kačinskas 
tris specialius dalykus studija
vo (violą, kompoziciją ir pia
ną), ir buvo be galo darbais ap
sikrovęs, vistiek tam savo cho
rui rasdavo laiko, rašydavo savo 
kūrinius ir juos tuoj pat atlik
davo su choru. Tuo metu jis bu
vo draugų vadinamas Žarovu, 
o jo choristai “kazokais”.

Kompozicija ir dirigavimas 
Prahoje

Tas savotiškas ir nepaprastas 
gabumų pasireiškimas jau tada 
rodė, jog J. Kačinsko asmeny
je išaugs ne paprastas orkestro 
dalyvis, bet vadovaująs muzi
kos veikėjas. Ir štai, kai pabaigė 
savo studijas Klaipėdoje, tuoj 
ėmė gilinti savo žinias kompo
zicijoje ir nuodugniai išstudija
vo tuosyk prasidėjusią naujo
sios kūrybos, vadinamos ketvir- 
tatoninės muzikos, harmoniją 
pas prof. Habą Prahos Muzikos 
konservatorijoje, Čekijoje. Tos 
rūšies styginiam kvartetui iš vi

• A. Egličio, žinomo latvių 
rašytojo veikalą “Neįprastoje 
Amerikoje” pradėjo spausdinti 
sovietinės Latvijos žurnalas 
“žvaigždė”. Tai pirmas atsitiki
mas, kad Vakaruose gyvenančio 
latvio rašytojo kūrinys spaus
dinamas sovietiniame laikrašty
je.

• Irena Gri tena itė Sao Pau
lo mieste, Brazilijoje, šiemet bai 
gia teisių fakultetą.

Meilė, Tiesa ir Prisikėlimas
MARIJA AUKSTAITĖ, Kanada

MEILE
Meile alsuoja pats Dievas.
Meilė — sutviska pavasariais, vasaromis, nuotaku šydais ir 

šeimų lopšiais.
Neprarask tikros ir tyros meilės žiedo, nes į šalnas pateks I 

visas tavo gyvenimas.
Meilė nesibaigia su paskutiniu žmogaus atodūsiu. Ji tęsiasi 

per amžius.
Turi ką nors mylėti. Jei meilė užgeso — susikurk ją, nes be 

meilės užguls tave pasaulis akmeniniu kalnu.
Meilė yra Kūrėjo širdies amžinas ir saldus vynas. Dėlto žmo

gus nerimsta kai į savo širdies kieliką jos pilnai neprisisemia.
Prisisemk meilės iš Meilės indo, kad pakaktų jo visam pasau

liui nugirdyti.
Būk girtas Dievu, būsi blaivus Smogui.
Meilės taure pasidalink su artimu, nes kiekvienas žmogus lau

kia širdies ir šiltos rankos.
Ištiesk meilę, nuskriaustam, ir jį prikelsi kaip perkūnas žaibą.
Talentai pet didžiausias kliūtis mušasi prie meilės — prie sa

vo kūrybos, augščiausio Kūrėjo tęsinio.
Žmogui didžiausias kentėjimas — atplėšimas nuo jo meilės.
Dora meilė yra stipriausias ramstis visų žmogaus užsimojimų.
Ką padėtų nors ir visą pasaulį užkariautum, jei nei vienos 

tave mylinčios širdies neturėtum?
Apgavystė nekaltą ir nebudrią meilę sugauna ir supančioja 

piktybių tinklais taip, kaip voras musę.
Jei kada nors pažinai tikrosios meilės ranką — palietei patį 

Dievą.

TIESA
Ostijų baltume — atsispindi veidai visų nekaltųjų.
Nekaltasis dėl užkrautos naštos nors ir paluš, bet Viešpaties 

'delnas pakels jo smakrą nemirtingam šypsniui.
I Tiesa vaikščioja vargo rūbuose po istorijos laukus, bet jos 
laukia didvyrio šarvai paskutinę Teismo dieną.

Tiesos švyturiais alsuoja altorių Ostijos, klausyklų sakramen
tai, ir atgailojančių varžtai.

Jei tave kas nuskriaudė, skubėk į Tiesos pavėsį ir susikaupęs 
giliai kontempliuok, nes tavo teisybės kielikas pavirto auksiniu, ir 
susijungė su Alyvų darželio Dieviškąja Taure.

Tiesa kasdien žiūri į mus Kūrėjo akimis klausdama, ar mes 
kuriame tiesą.

Kas žaloja Tiesą, tas stačiai kerta kardu į savo paties sąžinę.
Milionai žmonių turi namus, pilis, lūšnas ir palocius, bet Tiesa 

prašosi tik mažos — žmogaus širdies kertelės.
Iš teismų žiūri Tiesos akys, bet jos labai ašarotos.
Tiesa šaukiasi per visą nekaltai kalinamųjų lūpas, per tortūrų 

žaizdas, ir per pavergtų tautų sunkią barikadą.
Vargše mano Tauta, tavo gyslos prapjautos, tavo akys tortūrų 

ašarų išplautos, kad per tavo šventas aukas — Teisybė praregėtų.
Sąžinė ir Tiesa, yra budriausi žmogaus sielos radarai.
Tiesos švyturys mus visus veda — pro savęs nusigalėjimo 

palmes.

PRISIKĖLIMAS
Lelijose ir tulpėse — štai vaikščioja Prisikėlimas.
Jo kojos sužeistos. Bet Jis žengia vilčių samanėlėmis ir tulpių 

kilimais, Savo glėby atneša — mums prisikėlimą.
Miegantieji nematys. Reikia prisikelti ir išeiti į Evangelijų 

laukus ir išgirsti angelų pranešimą, kad Jis vaikščioja tulpių kili
mais ir lelijų apsupimais, ir kad Jo glėby brangakmenis, Jo valios 
sviedinys, kurį gali bet kurią valandą paristi jo maldaujantiems.

Mano Tauta, kelkimės visi, ir apsiprausę atgailos ašarų raso
mis išeikime pas Jį, tulpėmis atžengiantį.

Mes neturime karališkų laurų Jam sukloti. Bet suskynę mal
dų žibuokles — neškime savo mažą duoklę už didįjį mūsų troški
mą — už Lietuvos laisvės žėrėjimą.

Keliasi visa gamta grožiui ir meilei. Tik tremtinio ašarų išės- 
, tos akys niekaip nesumezga nuoširdaus džiaugsmo spurgų.

Aš neturiu kas man gimtos lūšnos vietą apsakytų, bet aš gi
miau, kad tą žemės kampelį širdyje nešiočiau.

Prisikels vejelė ir kraujo aguonos ant mūs kankinių kapų, o 
jie jau prisikėlė Tiesoje — šventų laurų vainikams.

Mano kaulai jau nori gulti į dulkes, kad siela išlaisvėtų — 
pavasariu prisikeltų.

Sužydėjusias dvasios chrizantemas — sustatyk tarp margučių 
Jo bent vienam šypsniui.

Kai tave myliu — nepyk ant manęs. Mano širdį pas tave veda 
pats Prisikėlimas.

Kas skriaudų neparmuštas, tas niekaip negali suprasti Prisi
kėlusiojo vertės.

A. Tyruolis

Prisikėlimas
•
Aš manau, kad Alyvų darže 
Turėjo žydėti nevien tik erškėčiai, 
Bet ir alyvos — ir rožės — kitaip 
Gyvenimo prasmę prarasti turėčiau.

Dabar tiek šviesos, o tada 
Buvo tamsa ilga, begalinė;
Jie kalbėjo: Ar naktis (mirtis) 
Gyvybe išauš dar, kas žino?

I
Jeigu ne rožės — meilės žarijos — 
Auksinė aušra į veidą išbalusį, šaltą 
Gyvybe nebūtų sugrįžus,
Ir niekas mirties nepakeltų.

Ir dabąr kartais būna momentų,
Kai uolą taip sunku nuimti
Nuo kančios, už kurios Meilė šviečia
Tam kurs toks be vilties, nuraminti.

\

\

k

Kultūrinė kronika
• A. Flateris L. K. Mokslo 

akademijos Chicagos židinio su
sirinkime skaitė paskaitą apie 
Livoniją Lietuvos valdžioje. Pr*1 
legentas, pasinaudodamas savo 
knyga apie Livoniją, padarė la
bai detalią ir labai turtingą Li
vonijos politinės ir teisinės rai
dos apžvalgą. Pasirodo, kad Li
vonija yra turėjusi labai sudė
tingą politinę struktūrą, susidė
jusią iš daugelio atskirų valsty
binių vienetų, kilusių iš ordino, 
atskirų vyskupų ir laisvųjų mies 
tų valstybių. Visas šis politinis 
organizmas apie porą šimtų me
tų buvo įvairiais priklausomy
bės ryšiais sujungtas su Didžią 
ja Lietuvos kunigaikštija ir su
darė unijinės valstybes dalį. Iš 
šio krašto teisės istorijos ma
tyti, kaip daug išminties ir sub
tilumo buvo parodyta iš visų 
pusių šį labai sudėtingą politinį 
organizmą tvarkant.

Visoms Livonijos valstybėms 
viena po kitai pasidavus Didž. 
Lietuvos kunigaikštijai, Gardino 
mieste buvo padaryta Lietuvos 
ir Livonijos unija. Livonijos vai 
dovu buvo paskirtas Žemaičių 
seniūnas Jonas Chodkevičius. Vi 
soms šioms žemėms buvo garan 
tuota kultūrinė ir religinė auto
nomija. t. y., vokiečių kalba ir 
protestantiška religija. Vėliau 
Latgala neteko savo autonomi
jos gynėjų, glaudžiau susijun
gė su didž. Lietuvos kunigaikš
tija ir išlaikė katalikų tikėjimą 
ir savitą kalbą. Ir rusų okupa
cijos metu Latgalos likimas bu
vo labai panašus į Lietuvos: ir 
ten buvo uždrausta spauda. Lat 
galiečių kalba Latvijoje pradžio 
je turėjo autonomiją, kurią prez. 
Ulmanis vėliau panaikino .

Prie paskaitos diskusijose da
lyvavo: kun. dr. A. Juška, inž. 
J. Rugis, kun. dr. P. Celiešius, 
kun. dr. I. Urbonas, kun. dr. A. 
Baltinis, Petras Maldeikis ir 
kun. V. Bagdanavičius. Atsa
kydamas į labai gyvas diskusijas 
prelegentas iškėlė mintį, kad 
mums ordinų veikla yra vien 
juodai atvaizduota dėl šių prie
žasčių: patys ordeno nariai, ta
pę protestantais, stengėsi ordino 
nusikaltimais pagrįsti savo ap
sisprendimą: romantizmas ne
mėgo visų viduramžių palikimų; 
ir Lietuvos šviesuomenė, gvven 
dama carų valdžioje, negalėjo 
pvz. kelti aikštėn Jono Žiaurio
jo darbų Lietuvoje, bet dėl sa
vo nelaimių nuolat galėjo kal
tinti ordiną; nors Lietuvos-Len 
kijos romantikai kartais perkel
ta prasme iškeldavo ir Rusijos 
padarytas skriaudas.

• Liet. Kat. Bendruomenės 
chorui Sao Paulo mieste, Brazi
lijoje, balandžio mėn. sueina 27 
d. Choras yra numatęs išleisti 
metraštį, kuriame tilps choro 
20 metų darbo apžvalga. Cho
rui šiuo metu vadovauja F. Gir
dauskas. Valdybą sudaro Pet
ras Šimonis, Viktoras Tatarū-

Inas, Albinas Kasperavičius, Al
dona Gudavičiūtė, Juozas Ba- 

1 ranauskas, Vytautas Narbutis. 
Jubilėjinis koncertas yra numa
tytas pabaigoje liepos mėnesio.

T. Valius Velykų rytus Žemaitijoje

• Mykolo šeižio-Dagilėlio mir
bį patvirtina iš Lietuvos atėjęs 
laiškas, kurį gavo kun. M. Vemb 
rė. Patvirtinama, kad mūsų po
etas mirė 1950 metų rugpjūčio 
8 d. Palaidotas Pakruojaus šven 
toriuje. kur kun. Gutausko rū
pesčiu pastatytas jam pamink
las. Kun. M. Šeižys buvo gimęs 
1874 m. spalio 2 d. šiukštonių 
kaime, Joniškėlio valsčiuje. Gim 
naziją lankė Mintaujoje, gerai 
mokėjo vokiečių kalbą. Kunigu 
įšventintas 1898 m. Kaune. Į 
Pakruojų atkeltas 1933 m.

Buvo “Tėvynės Sargo” ir ki
tų kat. laikraščių bendradarbis. 
Skyrium išleido “Dainos ir sak
mės” (1902) ir “Dainos daine
lės”, (1909). Mėgo skaityti, tu
rėjo gana didelę biblioteką, ypač 
vokiečių kalba. Be lietuvių, len
kų, latvių, rusų, vokiečių, loty
nų kalbos, graibstėsi ir žydiš
kai. Pakruojuje išbuvo 17 metų; 
pastatė ant Kruojos krantų gra
žią kleboniją, bet atėjūnai nebe
leido baigti gyvenimo joje; tu
rėjo jieškotis privataus buto. 
Pakruojiečiai jį mėgo; pamoks
lai būdavo turiningi, paruošti.

Buvo vyskupo K. Paltaroko 
giminė-dėdė, nors tik vieneriais 
metais vyresnis.

• Šiluvos įtaisas — šitokiu 
pavadinimu tėvai saleziečiai iš
leido savo vienkartinį leidinį, 
spausdintą ofsetu, gausiai iliust 
ruotą. Akiai malonia žalia spal
va papuoštame viršelyje yra 
vaizdai Šiluvos koplyčios, Don 
Bosko su jo globojamu vaiku
čiu, vienuolyno pastatų ir eže
ro. Turiny — aprašomas sale
ziečių įsikūrimas JAV-se ir jų 
veikla. Pranešama, kad jau nuo 
šio rudens pradės veikti pirma 
gimnazijos klasė. Gimnazijoje 
bus išeinama JAV programa su 
sustiprintu lituanistiniu kursu. 
Prie gimnazijos veiks ir bendra
butis. Jau priimami prašymai į 
pirmą gimnazijos klasę. Adre
sas: Salesians of St. John Bos- 
co, Crown Point, Ind. Aprašo
ma projektuojamoji statyti Ši
luvos koplyčia. Jis bus 60 pėdų 
pločio ir ilgio — ketvirtainis- 
ka. Į bokštą bus galima užlipti 
ir pasigėrėti apylinkės vaizdais. 
Šiluvos Marijos paveikslą piešia 
dail. A. Varnas, šis saleziečių 
leidinys turi numerį 1; taigi — 
numatoma, kad jų rodysis ir 
daugiau.

• Lituanistikos dėstymas Co
lumbia universitete, kur dirba 
dr. A. šešplaukis-Tyruolis, ple
čiamas: nuo sekančių mokslo 
metų numatoma bent pirmie
siems dviem kursams įvesti ir 
laboratorinį dėstymo būdą tar
ties bei fonetikos reikalui; tai 
bus naudinga kaip lietuviams, 
taip ir kitataučiams studentams.

• Lietuviu kalinys vadovėlis 
“Litevština” išleistas Prahoje. 
Jį paruošė čekų kalbininkas dr. 
Adolf Erhart. Vadovėlis hekto
grafuotas, 210 pusi. Autorius 
augštai vertina lietuvių tauto
sakos turtingumą.

• Rudolfas Mekšraitis Bra
zilijoje šiemet baigia medicinos 
fakulteto chirurgijos skyrių.
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Linksmų Velykų Visiems!
Suaideję Velykų varpai teatneša Jums, brangūs 

Rėmėjai, Geradariai ir Prieteliai, mūsų širdingiausius 
sveikinimus ir linkėjimus

Aleliuja! Aleliuja! teskamba džiaugsmingai per 
visą Jūsų gyvenimą. Linkime, kad dosni Aukščiausio
jo ranka nubarstytų Jūsų darbo dirvas gausia palai
mos rasa. šia intencija ir Jūsų ypatingomis intencijo
mis dėkingai melšime Meilingąjį Atpirkėją.

Nek. Pr. Švč. P. Marijos Seserys

f
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems savo pacientams ir pažįstamiems

DR. JOSEPH KELLA
DEKTIST

6558 So. Western Avė. Chicago, III.
HEm _ 4-2061

J?
Jr

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo 

Kostumeriams ir Draugams

VVEST SIDE 
EXPRESS

Moving, Pečiams Alyva, 
Anglys ir Malkos

2146 S. Hoyne A v.
Chicago, III.

Tel. Virginia 7-7097 
S. T. FABIONAS, sav.

Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems sako kostumeriams 

ir pažįstamiems

GENERAL SAUSAGE 
COMPANY

2001 BLUE ISLAND AVĖ. 
Phone CAnal 6-6900

Jr

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOTS
" ”  ■' " —T' ■ —

KULTŪRINĖ KRONIKA
i

Čiurlionio ansamblis savo j Kauną atvaizdavimu. Pasigirs-
talentinga veikla muzikos sri
tyje pelnė platesnį susidomėji
mą ir dabar organizuojami jo 
rėmėjai. Aukojantieji . po $10 
bus rėmėjai, po $100 — mece
natai. Telkiant jų didesnį skai
čių, išsiuntinėtas leidinys “L. 
T. M. Čiurlionio ansamblis 1940 
-1955”. Šiame sukaktuviniame 
leidiny prof. J. Žilevičius rašo 
atsiminimus apie ansamblio va
dovą A. Mikulskį ir apie. patį 
ansamblį. Vyt. Braziulis apra
šo A. Mikulskio muzikinės veik
los 25 m. sukaktį. Duodamos 
ansamblio narių nuotraukos, ap 
rašoma ansamblio istorija, žy
mesni koncertai, žymesnės datos 
ansamblio gyvenime. Įspūdingas 
sąrašas ansamblio žuvusių, iš
tremtų, mirusių narių, pradeda- 
damas ansamblio garbės nariu, 
žuvusiu nacių stovyklose, kun. 
A. Lipniūnu.

• Vokiečių radijas apie Lie
tuvą. “Bayerischer Rundfunk” 
(Miunchene) kovo 22 d. vakare 
beveik ištisą valandą vidurinėm 
bangom buvo girdėti transliacija 
apie Lietuvą — nuo jogailinės 
valstybės ligi sovietinės respub
likos. Rankraštį buvo paruošęs 
Leonhard Reinisch, režisavo Ro
bert Mich3el, be to. dalyvavo ei
lė kalbėtojų. Tarpais buvo įjung 
ta lietuviška muzika, arba ori
ginalios juostelės iš kaikurių 
įvykių Lietuvoje.

Transliacija buvo pradėta 
Raudonosios armijos įžygiavimo

ta "liaudies vyriausybės minis
terio” Mato Mickio originalus 
balsas, kai jis kreipiasi prieš, 
gandus, būk kraštą norima su
sovietinti. Bet vėliau pasirodo, 
kad visa buvo akių dūmimas. 
Vaizdžiai būdingomis ištrauko
mis transliacijoje buvo parody
ta Lietuvos istorija nuo senųjų 
laikų iki dabarties.

• Robertas Lunkais, pernai
baigęs klasinių kalbų skyrių Sao 
Paulo universitete, dabar mo
kytojauja lietuvaičių seselių 
pranciškiečių gimnazijoje Bra
zilijoje.

• Elvira Kilčiauskaitė, per
nai baigusi konservatoriją Bra
zilijoje, dabar dėsto muziką lie
tuvaičių seselių gimnazijoje, Sao 
Paulo mieste.

J?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu visiems savo kostumeriams ir pažįstamiems

A. LUKAUSKI
4830 W- 14th St. Cicero, III.

Penktadienis, bal. 19 d., 1957

Telefonas GRovehill 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS
h landos 9—IK lr T—» » v nagai 
•usltartme Išskyrus trečls-ilenlnr

’4?'» W MHr.niptl.

TeL RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ P

i.l ETŲ VIS OTDTTOJAS0
8925 Wwt 59th Street

®* -4 p. plet, 6:10—8:1» «ak
■e-oAH d parai autart’

DfiMESIO
Bridgeporte vienintele PLAUKŲ 

KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie
tuvį su praktika — kerpa lietuviš
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir 
prancūzišką kirpimą. Darbas są
žiningas, hygieniškas. Ilgai laukt 
nereikia.

752 W. 33rd St.

OVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
'š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67tll PI., chicago,

Dl. VVAlbrook 5-8063

iHiiiiiiiuiiiiiiMiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiio

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIUIIIIIIIUUlUnUinUinillHIUUIIHHIHIIUUHIUMINUM...*
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>/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ

CRANESAVINGS "2^*"
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. PIetkiewlcz, sekr. tr advokatas
Z

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame tr perkame 
r valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki 610,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 6; treč. uždaryta, o Beit. nno 9 iki vidurdienio

Atliekame didfeliuf. ir ir'ižus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobiliu dalis.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef PRospect 8-9842, Namų tel. WJUbrook 5-5934

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti ild $10,900.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Perskaitę dienr. “Draugąduokite jį kitiems. Pirmad., antrad., penktad. ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 30 p.p.

ryto 
. 9 v:Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

Jr
THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

JOHN T. ZURIS
LAVVYER AND COUNSELLOR

11 SO. LA 8AI.Ii: STREET 
Rooin 1415

Phone: RAndolph 0-4425 
Home phone: LAfayette 8-0477

VIKTORO K O 2I C O S 
Lietuviška gazolino stotis lr šuto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, . lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

Tel. ofiso Ir buto OLympie 2-415*
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir s-s vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:20 ▼. 

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProU-ziauut

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagultu. kojom 

(Areli Supporta) lr L L 
Vai.: 3-6 lr 6-8. Šeštadieniais 3-1. 
OKTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63 r d St 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. ir šeštad. pasai sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-2866 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį\ sunkvežimį 

ir apdraudas
2818 W. 9 lst St., Chicago, UI. 

TeL PRrescctt 9-2781

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South Westem Avenue
(MEDlCAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo ii vul. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 

I vai v ryto iki 3 vai. popiet
Offh-e tel. RE 7-1168 

lies tel. IVAIbrook 5-3766

0R. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimu. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kaadian išskyrus trečiad lr 
šeštad.

Res. tel. GRovehill 6-560S

Tel. ofiso HE 4-6699; rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 lr 6-9. 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South YVestern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. Iv 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ‘elefonas: PR 8-3226 
Res telef. U Albrook 6-5076

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenne

(Kampas 47-toB lr Daman Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rea.: W Albrook 6-3048

~il. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2124

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenne
Chicago 26, III

•eiijeins tuSud i-emZysnnsad 
telefonas REpublic 7-4600

GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:20 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0036.

Jos tel. BEveriy 3-8244

Remiantis Chicagoa Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikfirimo 
Wl924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi

dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti t au
linius pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą* — jų 
a;wlraudimą iki $10,000.00, aiigėtą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mpkėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir modemiSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575

Atdara: pirmadienį nno 12 Ild 8, antradtooj Ir penktadieni nno 9 iki 4, ketvirtadieni nno 9 Ud 8. 
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o Šeštadieni nno 9 Ild 2 valandos po pietų.

Chicago, Illinois

•>4. ofiso PRospect' 6-2240
PRospeot 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

siPBC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien; VAL.: Kasdien nuo 2—4 ir 7 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. Ir penkt.
Trečiad ir sek uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North \Vaeker Drive 
(Clvlo Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2264 

5002 Wt*t 16 th Str., Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOvvnhall 3-0059 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Resid. tel. HEmlock 4-7060

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterį, ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Te*. PRuK|M-et 3-1223 arba WE 6-5577 

į Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
| Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad.
,I 2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Gib. 3-6195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 West 71st Street
(7lst ir Campbell Avė.)

9 V. v
šeštadieniais nuo 2-4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-6700' 

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Sp«»cialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr A—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

QR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

VAI.: kasdien ftruO 6 v. v1.' jkl 9 v. vi.į
Vai,: kasdien ’nuo 6 v. v. iki t V. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso PRospect 6-6400
Rezid. PRospect 6-6400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne 

Vai. kasdien 1-2 p. p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai
ir kitu laiku tik susitarus.

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

Priima pagal susltarlma

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4646.

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted Street

Kasdien 3—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. tr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2535

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:09 v. 
Trečiad. lr sekmad. tik susitarus

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
1 Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 
Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tei. ofiso PR. 3-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; *6 iki 8 va 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-6656 

Rezid. 6600 8. Artesian Avė. 
VAI. 11 v. v. iki S p. p.; 6—9 v. v.

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 We»t 71st Street 
(71-oa ir Campbell A ve. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6-—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Oflao telef. YArds 7—1168 
Rczi<1cn< ij<» — ST«Trar» 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

750 West S5th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvl) 

VAL. 1—4 Ir 8:20—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius 'Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL WAlbrook 5-3670
Rea Hllltop 6-156(1

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Cente* 
6132 South Kedzie Avenne

VAL. 2—4 p. p. Ir nno 7—9 v. vak
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PH 6-8838, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

(LIETUVI8 GYDYTOJAS)
2500 Weat OSrd Street 

ji VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:39 
(f iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. ušdaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR

ORTOPEI»INft8 LIGOS 
' 2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine

Telef. REpublic 7-2260 
i VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
inuo 9 iki 11 ryte lr nuo 8:00—8:00. 
Išešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. lr
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus lr rėmus 
4455 8. California Ava .TA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1826 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 We«t 85th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo tr skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegyste ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873 

Vai. 10:20 iki 7 v. vak. Šeštad 10:80 
iki 6 vai. Hekmad. ir treč. uždara

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 63rd St, Chicago 29, lUfaMto, Tel. LUdlotv 5-9500

Rntered as Hecond-Class Matter March SI, 1916, at Chicago. 
Under tbs Aot of March S. 187|.

Illinois

Man»bar of the Catholio Press Ass'n SUBBCRIPTION RATES
Puhllshed 1 datly, ezept Rundaya 28.00 per year outslde of Chloago

bv the 29.00 per year ln Chloago A Ciosrr
l*(thuaalan Catholio Press Bootety 28.00 per year ln Canada

* Forelgn 111.00 per year
rkBNi'MERATA: Metama H metų s min i min
Oloagol ir Cloaro) 89.90 6.60 29 76 21 16
Ki‘ur JAV Ir Kanadai 18 00 24 60 22.66 21.60
ITžaianyla 111.66 26 66 t* n. 81 ■’

Redakcija straipsnius taiso aavo nuožiūra N asu nau d otų straipsnių na 
sauso, ]uas gražina tik Iš anksto susitarus Radakolla uš ak ai hlm n tne.« 
"••♦■ako Sh-IMmn kainna nHalnnčIamns savas nrašvma
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.Jlinkimiauiio ~^dleliuja ^Viiiemi!

<P ezgalii iz džiaugimo šventėje, gazkingojo mūių 
Ų\xiituui ^Pziiikėlime, ^Švento !d(uzimiexo -Seitzyi iizdin- 
gui įveikina įuvo kzangiai cff ėmėjai, cffe.me.jui, vilui ma
loniu! gezudaziui tei kilniui Ų^ongzegacijoi fiiieteliui.

•cffenykituncio oentų ^Velykų džiaugimo iz viioktzio- 
Įių .jtyukičiauiioįo ' malonių linkime kei meldžiame Qunu. 
lJ\axtu ių -Neielių maldomii Velykų antzųjų dienų kui au
kojamai šventai vtių J^ūių intencijomii.

MULOKO ARCHITEKTŪRA
Nauja Marąuette Parko bažnyčia
VYTAUTAS BAGDANAVICIUS

Marąuette Parko lietuvių pa
rapija netrukus įeina į 
naująją savo bažnyčią. Tai yra 
ne mažas klebono kan. J. Paš- 
kausko ir parapiečių džiaugs
mas. Keletą metų užtrukę dar-

klaidingo atsakymo. Tačiau pa-1 pradus architektūrinei kūrybai, 
čiam reikalui gal būtų geriau, Tai yra kūrybingos dvasios žmo 
kad mes šio klausimo perdaug gaus uždavinys ir už šio užda- 
aštriai nekeltume. Ir tai jo ne- vinio suvokimą bei už drąsą ji 
keltume dėl to. kad nesunaikin-1 spręsti mes turime būti (tekin
tume šių pastangų pradžios.' gi Mulokui. Net jeigu jokio pa-

bai pagaliau yra baigti. Apie šią Kiekviena didelė pradžia gali bū žymėtino elemento jis nebūtų 
bažnyčią, kuri yra arch. Jono ti labai gležna ir betkas gali leng atradęs, dėl kurio visi sutartų, 
Muloko projektas, buvo labai
daug diskutuota dar jai nebaig
tai esant. Mat bažnyčios pro-

J?

ių gezo
dtaldauiimc ezĄuki&iauiią yauiau atlyginimo Qu- 

lizdiei darnumui.

Cį-umi lizdingai dėkingoi,
SV. SČSČcffyS
c įsotino dl. ŲJ&ofilė 
^yenezulė Viziininkė.

y?

vai jaį pakenkti. Tie principai, kaip dėl lietuviškos architektū- 
kurie vos tik skleidžiasi masėse ros elemento, vistiek šis klausi- 
jvairių reiškinių, gali būti nepas- mo pastatymas archįtektui Mu- 

jektas gerokai skiriasi nuo čia : tebėti arba klaidingai suprasti lokui užtikrina vietą lietuviško-

ra reikšminga priemonė deri
nant erdves ir plokštumas. Tai 
žino kiekviena šeimininkė ap- 
statydama savo butą.

Nuo to, kokia linija erdvės 
ir plokštumos sujungiamos ar
atskiriamos daug priklauso gry- bą.

nai architektūrinis pastato gro
žis. Taigi arch. Mulokas, jies- 
kodamas lietuviškos linijos jos 
ornamentikoje, kuri galėtų bū
ti priemonė architektūroje, dir
ba labai vertingą kultūros dar-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

PACIJENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

DR. ir MRS. P. ATKOČIŪNAS
3147 So. Halsted St., Chicago, III.

Susitarti Tel. CAIumet 5-0270
ir /

1446 So. 49 Court Cicero, III.
Susitarti Tel. OLympic 2*4276

Ne kasdien “Drauge” telpa mano adresas. Prašome žiūrėti į 
telefonų sąrašą, Chicagos ar Cicero. Dr. Petras Atkočiūnas.

y?

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

visiems draugams, rėmėjams ir pažįstamiems linki

CLUB VAINUTAS
M. S. PAUPARAS

savininkas

4258 SO MAPLEWOOD AVĖ. Vlrglnla 74)848
y?

yy-

%

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PETRAS ir ELENA VENGELIABSKA1
UŽEIGA, SVETAINE, IŠNUOMAVIMUI 

VESTUVĖMS IR KITIEMS PARENGIMAMS

4500 So. Talman Avė. Tai. Virginia 7-8465

SVEIKINAM VISUS SAVO DRAUGUS, KAIMYNUS 
IR PAŽĮSTAMUS IR LINKIME 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
ANTANAS IR GENOVAITĖ 

MILAUCKAI

7900 W. lllth St. Worth, Illinois
TaL OHmmi 8-4567

=
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams lr Draugams
KAZIMIERAS IR PRANCIŠKA WERTELKAI

PRISTATYTOJAS AUKŠTOS RŪŠIES 
SALDAINIŲ

h Tel.4558 S. Washtenaw Avė.

statomų bažnyčių. Jis labiau pri 
mena kokią Lietuvos bažnyčią, 
nors tai nėra jokios Lietuvos baž 
nyčios kopija ar bent sekimas. 
Architektas Jonas Mulokas čia 
įvedė daug įvairių elementų, per 
leidęs juos per savo dvasios 
prizmę. Ypač jis bandė kaiku- 
riūos lietuviškos tautodailės ele
mentus priderinti bažnyčios ar
chitektūrai. Dėl šio pastarojo 
dalyko daugelio jis buvo labai 
giriamas ir teigiamai vertina
mas, bet dėl to paties jis buvo 
ir puolamas. Mes nenorime čia 
vėl ginčus pradėti, tačiau ne
galime praeiti pro šalį, šio di
delio darbo vienu kitu sakiniu 
neįvertinę.

Didelė pradžia

Muloko bažnyčios projektas 
yra didelė pradžia: pradžia iš
vesti architektūrinius dėsnius 
iš tautinių ornamentinių formų, 
išlikusių medžio drožiniuose, au 
diniuose, statybos puošmenose 
ir kituose dalykuose.

Kiekviena pradžia yra sunki. 
Ji yra sunki ypač dėl to, kad 
pradžia dar neturi savo išeities, 
savo visiems matomų rezulta
tų. Lengva yra suprasti ir įver
tinti tokią pradžią, kuri jau yra 
apsireiškusi įvairiomis visiems 
matomomis formomis. Pvz. šian

Jonas Mulokas

ir neįvertinti. je architektūroje.

Marąuette parko bažnyčios skliautai

Iš ornamentikos į architektūrą
Galima bandyti vertinti tik tą 

kelią, kuriuo eidamas Jonas Mu 
lokas bando kurti lietuvišką ar
chitektūrą. Tas jo pasirinktas 
kelias veda per lietuvišką, orna
mentiką.

Čia kyla klausimas, ar orna
mentika yra geras išeities taš
kas architektūrai. Tas klausi
mas kyla dėl to, kad architek
tūra savo esme yra plokštumų

Namy filozofija
Ar teisingas yra Muloko ke

lias jieškoti architektūros ele
mentų ornamentikoje? Daugu
mas klasikinių architektų atsa
kytų į šį klausimą, be abejo, nei 
giamai. Jie sakys, kad ornamen
tas yra ne architektūra. Orna
mentas geriausiu atveju yra tik 
jos priemonė, o ne retai jos ga
dintojas.

Iš tikrųjų ornamentas yra žiū
ir erdvių suderinimo menas. Pa- rimas visai kitokiomis akimis.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu

VISIEMS LIETUVIAMS

DR. S. A. BRENZA, M. D.
CHICAGO, ILLINOIS

—

■ MIDLAND
Savings and Loan

z* v .ęciation

4038 Archer Avenue ui
AUGUST SALDUKAS PrazidBroa

TELEVIZIJA

F PtR 40 MEIU 
Visu LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IB 

PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
• E NDBOvį

LAJ-<S7W>

y?

RADIJAS

dien mes galime sėkmingai ver
tinti baroko stilių ne tik jo pa
baigos reiškiniuose, bet ir jo 
pradžios užuomazgose. Mes ga
lime atsekti jo pradžias, pasis
lėpusias jau gotinėje architek
tūroje. Taip pvz. daro Vorobje- 
vas, baroko pradžias įžvelgda
mas Vilniaus Šv. Onos bažny
čioje .

Tačiau kas kita yra vertinti 
tokią pradžią, kuri yra tik pra
džia ir savo nei išeities, nei pa
baigos dar neturi. Vertinti tokią 
pradžią ir ją suprasti yra ne ką 
mažiau, negu solidarizuoti su 
pradininko jieškojimais; daly
vauti jo nujautimuose ir jo kan
čioje, kai jis, negailėdamas pas
tangų, stengiasi ką nors naujo 
rasti ir įvesti vienoje ar kitoje 
meno srityje.

1 Arch. Muloko pastangas iš lie 
! tuviškų dekoratyvinių motyvų 
į išvesti architektūrinį stilių yra 
, vertos tokio mūsų dėmesio.

/ Gležna pradžia

Ar Mulokas yra ką nors ra
dęs? Tai yra klausimas, į kurį 
mes visi norėtume greito ir ne-

čios plokštumos ar erdves, su
voktos savyje ir suderintos vie
na su kita, yra architektūros 
tema. Tuo tarpu ornamentika, 
nors šiame suderinime vaidina 
žymų vaidmenį, tačiau toli gra
žu ne pirmutinį. Architektūra 
gali būti graži ir be papuošalų.
Kai ornamentika perdaug už- 
griozdžia plokštumas ir erdves, 
yra laikoma architektūros pra
laimėjimo reiškiniu. Taip pyz. 
sakoma apie baroko, rokoko ir 
kitus stilius.

Palikime šiuokart nuošaliai 
klausimą, ar pakankamai san
tūriai Mulokas naudoja, orna
mentiką savo statyboje. Paliki
me šiuo kart nuošalyje ir tur
tingą Jonyno gipsatūrą, kuri la
bai gražiai puošia šią naują baž
nyčią. Tai padarykime dėl to, erdvę net tada, kai mes į juos 
kad mes turime svarbesnį klau- žiūrime iš lauko. Jie kažką už-

negu pastatas. Ornamentas yra 
apžvelgiamas kaip daiktas, esąs 
prieš mūsų akis. O architektū
ra yra kūrimas erdvės apie mus 
pačius. Pastatąs užstoja mums 
horizontą; jis tarsi įima mus 
į save. Neseniai mūsų spaudo
je kilusios diskusijos apie na
mų filozofiją netiesioginiai lie
čia ir architektūrą (Pvz. galima 
prisiminti inž. Rugio straipsnį 
prof. Maceinos namų supratimo 
klausimu). Gal būt, kad pastu
dijavus, kaip lietuvis supranta 
namus, taip pat galima būtų ban 
dyti daryti kaikurių statybinių 
išvadų.

Architektūrinės linijos 
klausimas

•Taigi, namai apriboja mūsų

HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI
DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO. INC.
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

NARIAI ŪKTI VII I M I ih

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10.000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis
CHICAGO SAVINGTVLOAFASŠ^

6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

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

DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

y?

LAfayatto 3-3713

simą, prieš kurį stovi Mulokas. 
Jis ne tiek nori puošti savo pas
tatą tautiniais ornamentais, kiek 
tautiniuose ornamentuose rasti

brėžia prieš mūsų akis. Nors ar
chitektūros sutalpinti ornamen
tikoje negalima, tai visdėlto tin 
karnai naudojama puošmena y-

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, Ilk. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halstod St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

rx
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Telefonas Virginia 7-8578

"ROCKWELL LOUNGE"
GERAS ALUS — VYNAS — DEGTINE

4535 S. Rockwell St. Chicago, III-
LEONAS IR MARY PETKELIAI

SAVININKAI

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

RAINOS NUO

#49.50
Ir angsčiaa

Duoną Ir įvairias skcningM 
bulkutes kepa

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

Tel. ClJffMde
Pristatome | vlnan krautuves 
Ir restoranus, taip pat 14- 
slunčtame | vislia artintuo
sius miestus.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Draugams, Pažįstamiems ir Klientams '

MARQUETTE BAKERY
Savininkas VILIUS ALBRECHTAS

2616 W. 69th St. Tel. WAlbrook 5-3471

MDKLIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ BALDŲ
FEI.lt A. RAVDON1S, NEMIK BERTI'MS, Sa».

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

KrautuvB atidaryta sekmadieniais nuo U' Iki 4:30
II y?

i
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f
Visiems Mano 

Draugam - Draugėm 
ir

Prieteliam linkiu 
LINKSMŲ VELYKŲ 

ŠVENČIŲ

Juozas A. Krukas
4538 So. California Avė. 

Chicago 32, IHinoig 
Tel. LAfayette 3-6222

Kolchozai Dzūkijos smėlynuose
ANT. BERNOTAS, Waterbury, Conn.

X*
donas Usačiovas NEMUNAS vius partizanus, kurių šiame

LAUŽIA LEDUS, romanas, Vai 
stybinės Grožinės Literatūros 
leidyklos leidinys, Vilnius, 1956 
m., 448 pusi.

Jonas Usačiovas — naujas 
veidas mūsų literatūroje, tačiau 
aiškiai raudonas. Apie š) nelie
tuvišką pavardę turintį autorių 
knygoje paduotos tokios biogra
finės žinios: gimęs 1920 m. gruo 
džio 15 d. Juozapavos km., Ne- 
varėnų valsč., Telšių aps.; tėvas 
buvęs paprastas juodadarbis,

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PIVARONAS KEPYKLA
Kepa Ruginę Lietuvišką Duoną ir kitus kepsnius 

4622 S. Marshfield Avenue

Tel. FRontier 6-4622

r^=

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Kostumeriams ir Draugams

TAMALUNAS A. & A. TAVERN
ALEX and ANTHONY, Props.

Tel e vision, Shuifle Alley and Pool

1447 So. 49th Avė. Cicero, Illinois
TOvvnhall 3-9571

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
savo draugams, pažįstamiems ir pirkėjams linki

ii

krašte buvo tikrai gausu. Parti
zanai net savo tikruoju vardu 
nevadinami, o banditais, žmog
žudžiais, plėšikais ir pan. Kaip 
tokie jie romane ir atvaizduoti. 
Kas, anot autoriaus, sudarė Pa
nemunės lietuvius partizanus? 
— O gi jų vadas “Vanagas”-Ka- 
Šėta, dvarininkėlio sūnus, bu
vęs Lietuvos kariuomenės ka
rininkas ir dabar tebedėvjs "ame 
toninę uniformą”, “buožės” sū
nus Liudas Bedūšis, buvęs šau-

miško kirtikas, netrukus persi- Į iįų būrio vadas, buvęs jaunalie-

minn- mm cornpfiriy
(guatlfled englnėers' Service)

VISIEMS MŪSŲ KLIJENTAMS IR DRAUGAMS

3321 S. Halsted St. CLifside 4-5665

kėlęs gyventi į Jonavą. Sūnus 
Jonas jair nuo 15 metų savo 
amžiaus pradėjęs dirbti baldų 
fabrike, 1938 m. persikėlęs į Kau 

1 ną. Bedirbdamas įstojęs į slap- 
! tą komjaunimo organizaciją. Už 
ėjus bolševikams, jis buvęs pas
kirtas Jonavos valsčiaus kom
jaunimo sekretoriumi, vėliau 
perkeltas į Kauno apskritį toms 
pačioms pareigoms. Pabėgęs kar 
tu su bolševikais, tarnavęs “lie
tuviškoje divizijoje”, po karo 
dirbęs “atsakingą partinį dar
bą” Kauno apskrityje,7 Alytuje 
ir Kalvarijoje. Apie jo išsimoks
linimą nieko nepasakyta, tačiau, 
jei jau net romaną parašė, ma
tyt, kad yra “bent kiek raidžių 
palaižęs”.

Romano veiksmas vyksta Dai 
navos apskrityje, Panemunės 
valsčiuje ir apylinkėse. Iš apra
šymo atrodo, kad ta Dainava 
— tai Alytus, o Panemunė — 
Nemunaitis ar netolimos jo apy 
linkės.

Romanas prasideda pasako
jimu, kaip Panemunės bažnyt
kaimyje įkuriamas kolchozas 
“Nemunas”. Valstiečiai, agituo
jami partorgo Rudziko ir iš aps
krities atvykusio Medžiuko, į tą 

i kolchozą rašosi labai nenoromis. 
Atsiranda tik keli entuziastai, 
panorėję sukurti naują “ūkinin
kavimo formą”, dauguma gyven 
tojų svyruoja ir nežino, kaip ap
sispręsti, jie pirma norėtų pa
matyti, kaip seksis tiems entu
ziastams, o kita dalis yra prie
šinga kolchozams ir jokiu būdu 
nesutinka dėtis.

Romano pradžioje atrodo, kad 
autorius yra nusistatęs nieko jė
ga neversti į kolchozus stoti: 
nori, kad viskas vyktų savaime 
ir gražiuoju, tik šen ten paspau 
džia, paagituoja, kyšteli saldai
nį, kokį masinantį blizgutį. At
seit, “gražesnę ateitį” kurkite 
jūs patys, mes čia nieko nedėti!

Koją kelia naujų laikų 
. baudžiava

tuvių kuopos vadas ir daugybė 
panašių. Jie visi ginkluoti vo
kiškais ginklais^ kovoja prieš 
komunistus ir visaip sabotuoja 
kolchozų steigimą, skleidžia gan 
dus apie greitą amerikiečių ir 
anglų atėjimą bei išlaisvinimą 
ir pęn.

Lietuviams partizanams nai
kinti autorius įveda ne raudo
nąją armiją, ne enkavedistus ar 
miliciją, bet tokius pat vietos 
gyventojus lietuvius — “stri
bus”, vadinamus labai iškilmin
gu “liaudies gynėjų” vardu, ši
tiems “liaudies gynėjams” va
dovauja Juozas Rusinąs, kom
jaunuolis, raudonosios armijos 
atsargos šeržantas, ir savo žyg 
darbiais nepaprastai pasižymi. 
Jo vadovaujami “liaudies gynė
jai” keletoje susirėmimų ir kau
tynių lietuvius partizanus visiš
kai išnaikina. Atrodo, kad pats 
romano autorius yra buvęs to
kiu “liaudies gynėju” ir kovo
jęs su lietuviais partizanais, nes 
labai smulkiai pažįsta ir atvaiz
duoja visą jų taktiką ir gyve
nimą.

r

Vaizduojami tipai
O ir “gerų” žmonių toje dzū

kiškoje Panemunės apylinkėje 
labai maža. Štai, Adomas Šar
ka, buvęs pasiturintis ir pado
rus ūkininkas, steigiant kolcho
zą paskirtas sąskaitininku, vė
liau pasirodė besąs “eikvotojas, 
grobstytojas ir visuomenės tur
to vagis”, jo duktė Rūta — pra
džios mokyklos mokytoja, nie

kaip negalinti atsisakyti “sme
toninių pažiūrų” ir slaptai ište
kėjusi už partizanų vado “Va
nago”, jo sūnus Petras, zootech 
nikas, dabita, latrelis, užkrėtęs 
kolchozo galvijus bruceliozės ir 
snukio bei nagų ligomis, gydy
toja Mickutė — labai nerangi 
ir be noro atliekanti savo pa
reigas, akušerė Jadvyga Kelme- 
lytė — flirtininkė ir suvedžioto
ja, parūpinusi ligų mikrobus 
galvijams susargdinti, Rudzikas, 
buvęs senas ir veiklus komunis
tas, įsteigęs visus apylinkės kol
chozus, bet silpnavalis, pasida
vęs kitų įtakai ir išeikvojęs kol
chozo turtą, paskutinis girtuok
lis Dzidas Rusinąs, išėjęs pas 
partizanus, ir daugybė kitų.

Tik keletas rasti idealistai ir 
atsidavėliai — Juozas Rusinąs, 
mokyklos direktorius Jovaras, 
pora merginų komjaunuolių, ke
li vyriokai ir stribai, na, ir gru
zinas Dedešvilis, vos apverčiąs 
lietuviškai liežuvį, atvažiavęs mo 
kyti dzūkus kaip gyventi kol
chozuose, bet iš tiesų — parti
jos ausys ir akys.

Skurdas okupuotame kaime
Romane neslepiamas baisus 

skurdas dabartiniame Lietuvos 
kaime. Žmonės gyvena tuose pa
čiuose neremontuojamuose na
muose, stogai kiauri, aplūžę, 
visko trūksta. Avi, kuo kas iš
mano: klumpėmis, medpadžiais, 
kaliošais. Apsivilkę kailiniukais, 
siūtais prieš keliolika metų, se
nomis skrandomis, skylėtomis 
kareiviškomis milinėmis, išpešio
tais vatinukais. Tik tie, kurie 
turi kokias tarnybas, arba vi
sokie eikvotojai ir išnaudotojai, 
apsivilkę pakenčiamai. Kolcho
zai Lietuvos kaimui gerovės ne
atnešė.

Į akis krinta nepaprastas gy
ventojų girtuokliavimas: geria
ma visokiomis progomis arba 
ir visai be progos. Vien tik tam, 
kad pasigerti ir užsimiršti. Val
džia, atrodo, su samagono va
rytojais išviso nekovoja.

Knygos išleista 8000 egz., jos 
redaktorius A. Maldonis, dail. 
J. Banaitis, techn. red. V. Zdan- 
cevičius, korektorės T. šmdlkš- 
tytė ir E. Šimanskaitė.

Čikagos Lietuvių Choras
“PIRMYN

— Stato —
Johann Strauss’o 3 veiksnių operetę

“ŠIKŠNOS PARNĮ
"DIE FLEDERMAUS"
Koncertineje Formoje

1957 M. BALANDŽIO MĖN. 28 DIENA
“SOKOL’Ų” SALĖJE

2337 South Kedzie Avenue
Pradžia 3:30 valandą po pietų 

DALYVAUJA:
Algirdas Brazis * Onuks Stephens * Ant. Peškys 
Albertas Snarskis * Praurimė Krasauskaitė 
Irene Kelly ★ Jonas Avelis * Juozas Laurušonis

Dr. C Svenciskas ir “PIRMYN” choras.
VADOVAUJA: MUZ. K. STEPONAVIČIUS
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Harry’s Druįį Store
PRESCRIPTION DRUGGISTS 

HARRY BEII.IN, R. Ph. G.

2325 S. Leavitt St. Chieago, III.
Phone CLiffside 4-6857

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Mr. ir Mrs. Wm. J. Kareiva
Savininkai

BILL K1 S LIQUORS & TAPROOM
4644 S. Paulina St. Tet Blshop 7-9590

CHICAGO 9, ILL.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams^

JONAS IR ANELĖ KINCINAI
BUČERNfi IR GROSERNfi 

4441 So. Honore St. Tel. Y Ardu 7-1066 Chicago, UI.
J?

Ir taip, žavingpse Nemuno pa
krantėse, Dzūkijos smėlynuose, 
kalvutėse, pušynėliuose ir akam 
bia praeitimi alsuojančiame kraš 
te, pamažu įsigali grybas, koją 
įkelia naujųjų laikų baudžiava. 
Iš pradžių gražumu, malonumu, 
kol pagauna, kaip tą neklauža
dą arklį, o paskui, kai jau už
sėda, tai tik laikykis...

Autorius atrodo ir nežiaurus, 
ir ne rūstus. Štai, Panemunės 
klebonas kun. Bagdonas — pa
gyvenęs žmogus, labai intelegen 
tingas ir malonus. Sekmadie
niais bažnyčioje vyksta pamal
dos, į kurias suplaukia iš visos 
apylinkės žmonės, gyventojai 
tuokiasi bažnyčioje, kunigą ve
ža prie ligonių, švenčia Kalėdas 
ir Velykas, meldžiasi, gieda, po
teriauja ir laikosi visų kitų iš 
tėvų paveldėtų papročių. Ir to 
niekas jiems nedraudžia.

Tačiau... į kolchozą priversti 
kas kartą stoti vis daugiau gy
ventojų, jie vis daugiau pajun
giami, uždedamos įvairiausios 
pareigos ir dariiat įsteigiama 
komjaunimo kuopelė, ruošiami 
susirinkimai ir mitingai dažniau
siai pamaldų metu, jaunimas 
įpareigojamas juos lankyti, pra 
dedama priešreliginė propagan
da, randama visokių sabotažnin 
kų ir kenkėjų, jie pradedami aiš 
kinti ir naikinti. Autorius iški
ša keletą komjaunuolių ir par
tinių, kurie turi sukti visą kol
chozinį ir komunistinį malūną. 
Ir suka.

Prieš partizanus

Vienas svarbiausių autoriaus 
rūpesčių — kaip išnaikinti lietu*

Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
visiems savo pacientams, draugams ir 

pažįstamiems linki

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

3148 West 63rd St. Tel.: PRospect 8-1717

J

Jr

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ikij'į 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o |>etną — ii 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

J. G. TELEVISION OO. Pardavimas ir taisymas
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

KAS
H

uKALBA VILNIUS77

Kasdien 4 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti. t;
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

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

Jr

NAUJI OIOSII TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTTKIO f BANK f Ai 
HCU APSTU PPTTPSAPAS - PtSUi IPSĄtlNIKSAS AATAPNAYtNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tei V/Alk™.!. 5-9209

„ i‘i ,uiluihhW -•iHtihtjdhiHblti ■ Ji-

1957 BUICKAS
Tik

$2,595.00
Dynallov, Radio, Apiildymas, Baltos Padangos 

Uetuvlikojs Prukyku|a-MILDA BUICK, >««• 
M7 W. SOfli St., Chleago 9, IIL U 3-2022

LI

ANGLIS IR PEOIOMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas at

menu lurlnily Ilgy patyrimy.
STASYS FABIJONAS

2U6 So. Hayna Ava.,Talei. Virglnla 7-7007

<«
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, LINKSMŲ VELYKŲ IR
PAVASARINIŲ ŠVENČIŲ

Budrikas, Ine., ir visas Budriko štabas siunčia Jums 
širdingus linkėjimus. Prie progos nepamirškite apsi
lankyti pas mus dėl pavasarinių prekių: namams bal
dų, televizijos, jewelry, laikrodėlių.

GERAS MANDAGUS PATARNAVIMAS.

Mes turime 100x125 pėdų, 3 augštų pastatą 
pripildytą naujais augštos kokybės baldais:

Kroehler, Diamond. Simmons. Pullman, Douglas, Lloyds, Hoover,
General Electric, Frigidaire, Philco, Admiral, Zenith, RCA, 

Bulovą, Benrus, Columbia Diamond*, Bassett, United, Joerns,
Sealy, Storkline, Bigelovv, Armstrong.

Dėl televizijos sutaisymo telefonuokit CA 5-7237. 
Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 

atstumu- Jūs sutaupysite pas

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

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

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

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

Iš stoties WAAF 930 kil. 11:45 iš ryto, 15 min. anglų kalba 
kas dieną, išskiriant sekm.

Biznieriams apsimoka skelbtis “Drauge”.

I



Penktadienis, bai. 19 d., 1957
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Į mokslo viršūnes bekopiant
JL
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
PROGA SVEIKINU . 

visus parapijiečius, parapijos rėmėjus ir ge
radarius. Nuoširdžiai linkiu visiems gausios 
Kristaus palaimos, visuose jų darbuose, 
“Draugui” ir visam jo štabui kuogeriausio 
pasisekimo.

KUN. V. ČERNAUSKAS 
Šv. Juozapo 
Parapijos Klebonas

KUN. PETRAS PAURAZAS
J

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linki Taupytojams ir Skolintojams

CRANE SAVINGS & LOAN ASS’N.
2555 W. 47th St. B. R. PIETKIEWICZ, President

J?

Linksmų Sv. Velykų Švenčių "
sveikina gimines, pažįstamus ir visus lietuvius 

ir savo naujausių madų moteriškų rūbų
siuvyklos buvusius darbininkus
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JUOZAS F. IR VERONIKA 
ARLAUSKAI

IR DUKTĖ RITA
1616 So. 49th Ct. Cicero, Illinois

t k

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

visiems savo kostumeriams ir pažįstamiems

ROYAL BLUE STORE
A. VALAVIČIUS 

A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS,
4359 S. Campbell-Avė. Chicago 32, IH.

Bl 7-9475

]

Atsivėrė sunkūs geležiniai 
vartai ir aš atsiradau vienuo
lių saleziečių buveinėje. Erdvus 
kiemas, tvarka, nustatytas vie
nuolyno kietas rėžimas... Tai 
ėia apsigyveno neseniai atvy
kęs į Mcdclliną kun. prof. dr. 
Povilas Ragažinskas.

— Kažin ar jį iškvies? — gal
vojau artėdama prie mokinuko. 
Mano paprašytas berniukas tin 
giai šypsosi, atrodo, kviesti ne
siruošia.

— Eik, eik — sakau — man 
skubiai reikia! Nepatikimai dėp 
teli akimis, tačiau jau suka į 
antrąjį augštą, lėtai šlepsėda
mas per laiptus. Štai ir mūsų 
kunigas profesorius besileidžią 
žemyn su glėbiu lietuviškų laik
raščių, kuriais jis krikščioniš
kai pasidalina su vietos lietu
viais... Susėdame dideliame vie
nuolyno svečių kambary...

— Turbūt, rašėte? Aišku: su
trukdau. Ir iš viso nieko Jums 
malonaus nenešu, kai reikia klau 
sinėti, egzaminuoti...

Šypsosi jo geros, lietuviškos 
akys, o lūpos mandagiai sude
da frazę:

-- Ne, ne. Aš nieko ypatin
go nedirbau — laišką rašiau. 
Labai bus malonu pasikalbėti...

Visuomet labai mandagus — 
tai jo ypatybė. Visuomet pasi
rengęs kuo nors patarnauti ki
tam, tuo momentu gal ir už
miršdamas save.

— Papasakokite apie savo 
jaunąsias dienas Lietuvoje, apie 
Jūsų kūdikystę...

— Toli nuplaukę laikai...

Profesorius kiek susimąsto. 
Paskui pasineria atsiminimuo
se. Su didele šiluma jis pasako
ja apie savo motiną, kuri bu
vusi labai švelnaus būdo, ro
mantikė, idealiste. Ji mokytoja
vo vienoje Panevėžio pradžios 
mokykloje, atsidavusi vaikams 
ir savo darbui. Tėvelis buvęs 
nišų armijos šaunus karinin
kas, studijavęs Sankt-Peter
burgo karo akademijoje, vėliau 
mobilizuotas į karą, sužeistas, 
gulėjo vienoje Maskvos ligoninė 
je, kurią dažnai lankydavo ca- 
rien’ė Aleksandra Fiedorovna, 
pralinksmindama ligonis įvairio 
mis staigmenomis...

Iš savo tėvo, buvusio kariškio, 
mažas Poviliukas yra girdėjęs 
daug pasakojimų apie paskutinę 
carų šeimą.,Tai buvo lyg pasa
kos...

— Prisipažinkite, iš kur ir 
kaip susiformavo Jūsų švelnu
mas ir Jūsų malonus santykia
vimas su žmonėmis?

— Tai komplimentai? Ačiū.
Trumpai pasiginčijame ir vėl 

pradedame kalbėti. Atsiveria 
širdies langiukai, pro kuriuos

J. NARŪNE, Kolumbija

ištrykšta tikro, nedirbtino nuo
širdumo sruogos—

— Išaugau tarp moterų. Mo
tina mane pasiuntė pas bobu
tę, į didelį sodą, tarp gėlių, į Gru 
žiu miestelį. Ten ir augau. Pir
moji mano mokytoja buvo Elz
bieta Bizauskaitė (min. K. Bi
zausko ir mano motinos teta). 
Tai ji paskatino mane skaityti, 
studijuoti... Tada jau pradėjau 
žavėtis Marijos Pečkauskaitės 
raštais. Pirmosios knygos mano 
perskaitytos buvo “Vinčas Sto
nis” ir “Viktutė”. Tasai Vincu
kas ir toji Viktutė paliko man 
gilaus įspūdžio... Reikia pasa
kyti, kad mano vaikystės ap
linka buvo beveik romantiška. 
Mylinčios bobutės ir .tetų ran
kos nepailsdavo mane belepin- 
damos... Jos visos pranašavo, 
kad aš būsiu “davatkų kape
lionas”.

’ — Ak, nedaug ir apsiriko —
juokiausi aš, — gal tiktai tiek, 
kad Jūs čia atvykęs patraukė
te prie savęs ne tik moterėles, 

..bet lygiai taip pat ir vyrus. Vi
si Jus pamilę. Nebesiginčysime! 

i — Dabar jau iš anksto įspėju, 
ir prašau toliau tęsti apie savo 
mokslo dienas...

— Pradžios mokyklą baigiau
Joniškėlyje. Daug tada skaity
davau grafų Karpių nepapras
to grožio parke. Ten sutikda
vau rašytoją Gabrielę Petkevi
čaitę, kuri jau buvo nebesvei- 
ka fsu kupryte), su josios auk
lėtiniu, būsimu mūsų istoriku 
Povilu Šležu, kunj ji. išaugino 
ir išmokslino... Juodu abu ato
stogų metu gyvendavo Karpių 
palociuje. Šležo draugystė, jo 
skaitymas, skatino ir mane vis 
daugiau skaityti. Prisimenu, 
kad abu, vaikas ir universiteto 
studentas, vaikščiodavome par
ko alėjomis, žavėdavomės per
skaityta knyga...

Gimnazijos mokslą pradėjau 
Linkuvoje. Čia sutikau savo bū 
simą klasės auklėtoją, didelę 
pedagogę, daktarę Oną Noru- 
šytę, studijavusią Vienoje pas 
žinomą pasaulinio masto profe
sorę Charlote Buehler. O. No- 
rušytė kasdieną kalbėdavo ro
žančių, penktadieniUs vaikščio
davo kryžiaus kelius, rytmečiais 
visuomet matydavom einančią 
šv. Komunijos, girdėdavom 
skambinant pianu... Visa tai 
mus veikė teigiamai, ir labai tei
giamai... Su ja galima buvo iš
sikalbėti, išsipasakoti savo iš
gyvenimus — tai būdavo savo
tiška išpažintis... Ir šiandieną 
dar stebiuos, kur toj’ drąsa bu- 
lvo įgyjama atskleidžiant savo 
sielą savo mokytojai... Visus ji 
atjausdavo ir suprasdavo. Visi

ją labai mylėjo, tiek berniukai, 
tiek mergaitės...

— Matomai ji turėjo daug 
įtakos į Jus, jautrų, įspūdingą 
gimnazistuką?

— Neabejoju... Paskutines 
klases baiginu Kauno TT. Jė
zuitų gimnazijoje. Ten daugiau
sia žavėjo t. Juozas Venckus, 
kuris mus imponavo savo plačiu 
išsilavinimu... Daugybę žinių ji
sai turėjo iš visų mokslo sričių...

Baigęs gimnaziją įstojau į Kau 
no universitetą. Teologijos fa
kultetą, apsigyvendamas Kau
no Kunigų seminarijoje, prieš 
mano tėvo valią, kuris norėjo, 
kad būčiau inžinierius. Tiktai 
motutė mane palaikė, visa širdi 
mi pritardama mano pasirinki
mui...

— O Jūsų santykiai su Fakul
teto profesoriais? — paklau
siau.

— Susidraugavau su prof. 
dr. Pranu Venckų (brolis tėvo 
jėzuito). Pamilau prof. dr. St. 
Gruodį S. J., o ypač prof. kun. 
St. Ylą. Paskutinysis traukė 
mus savo darbštumu, savo mo- 
demiškumu, savo krikščioniš
ku humanizmu, savo didele sie
lų meile, ir ypač jąja, savo di
deliu taktu...

— Ar priklausėt Jūs, kuni
ge profesoriau, prie kokių nors 
būrelių veikiančių Fakultete . ar 
Seminarijoje...

—' Taip, priklausiau, absti
nentų būreliui, literatūros mylė 
tojų būreliui, ir dar visuomeni
ninkams...

— Iš viso mane domina Jūsų 
studijų eiga...

— Studijuodamas Fakultete 
labai pamilau mokslą, ypač apo 
logetiką ir moralinę teologiją. 
Daug skaitydavau knygų. Dip
lominį darbą pasirinkau iš ly
ginamosios religijų istorijos. Te
ologijos fakultetą baigiau licen- 
cijato laipsniu, parašydamas dar 
bą apie formalinę šv. mišių es
mę. Tam darbui vadovavo prel. 
prof. dr. B. Česnys...

— Kokį įspūdį Jums darė ki
ti profesoriai?

— Visi buvo neeilinių talen
tų žmonės. Suartėjau su prof. 
St. Šalkauskiu ir prof. Pr. Do
vydaičiu...

— Ir toliau? — leptelėjau 
neiškentusi.

(Nukelta 1 6 pusi

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

BERECKAS HARDWARE
Namų apyvokos prekės

4912 W. 14th St. TChvnhall 3-2216
CICERO, ILL.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu savo parapijonams, draugams 
ir pažįstamiems. Tegu Prisikėlęs Kris
tus suteikia ištvermės, kaip gyvenan
tiems Amerikoje taip ir kenčiantiems 
pavergtoje Lietuvoje.

Kun. P. Katauskas
Sv. Kazimiero Parapijos 
Klebonas
Chicago Heights, 111.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Visiems Lietuviams

DR. K. DRANGELIS
(DANTISTAS)

2420 West Marąuette Road 

Ofiso tel. REpublic 7-2266 Rez. tel. HEmlock 4-3837

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Šavo Kostumeriams ir Draugams

MICHAEL KIRAS

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 So. Halsted St., Chicago 8, III.

Tel. CAIumet 5-1064
Yra gautas didžiausias sienpopierių išsirinkimas: naujausi raštai, 

augšėiausia kokybė, šviesai atsparių spalvų, lengvai valomų. Dažų 
šimtai rūšių: vidaus ir išorio dažymui, žvilgančių, šilkinio žvilgėjimo 
ir matinių.

Įvestas naujas skyrius: VIRTUVĖMS: “sinkų”, spintelių (kabi
netų) metalinių ir medinių baltų ir spalvotų, VONIOMS ĮRENGI
MAI komplektais ir atskiromis dalimis baltų ir spalvotų, VANDE
NIUI ŠILDYTI automatinių gazo šildomų boilerių nuo 20 iki 60 ga
lionų. Kainos žemiau konkurencijos!

Taip pat čia rasite prekių naujausios mados dovanoms ir sau namų 
ruošai ir papuošimui kambarių. Prekės perkamos iš pirmųjų rankų, 
be tarpininkų. Užtat kainos žemos. Be to yra gauti stiklui pjauti 
rėžtukai su deimantu..

Krautuvė atidara kasdienų įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. po pietų.
---- — f

VELYKŲ ŠVENTĖMS GĖRIMAI

JANKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

, Dr. B. C. Bružas
DANTISTAS

4003 Archer Avė. Tel. YArds 7-7772

—

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
MOŠŲ DRAUGAMS IR KLIENTAMS

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS!
PRISTATOM
Visokių Rūšių
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.STASYS UTWINAS, Prea

3039 So. Halsted St.
Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai vakaro 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

Stephens Liquors
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės) 
Telefonas LAfayette 3-1033

3065 W. 26th St. Chicago. Illinois

PUSĖN BREWING CO.
BREWERS and BOTTLERS OF

Yusay Pilsen Beer

NUO UZS18ENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai I ramiai sMMI lr naktimis 
miegoti nes Jų užalsenCJualoa žaltdoc 
nležejtmų Ir skau 'NJlmų senų atvt- 

i ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
I.FX3U7Z) Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų Ir galSelt. ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ja tapgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi paAallna 
niežėjimų Ilgos vadinamos P8ORLA- 
SI8 Taipgi paAallna perMJImų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyfttmų 
tarpplrftčtu. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskilslos odos dedlr- 
vlnlų, odos libūrlmų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiama 
pasirodo skaudus lAbgrtmaa nuo vy
styklų JI yra gera gyduole nns I*- 
vlržlnlų odos ligų. I<«
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
ct.. 11.26, Ir 52.60.
Pirkite vatatlneaeChl- 
eagoj Ir apylinkes.—
Mllwaukee, Wlsc., Oa- 
-v.Ind. Ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te I r atsiųskit. Mo- 
o.y order J

LEGULO, Department D.. 
8818 W. Rddy Ht, Chicago 84. Iii,

Choro ved 8 Jas 
K. Steponavičius,

savininkas

MAKTEL, FRENCH COGNAC 5th $5-09
GRAIN ALCOHOL 190 Prool 5th $4.85
NAPOLEON, FRENCH BRANDY 5th $3.09
DASILVA, PORTUGUESE BRANDY 5th $3.89
MARIE ANTOINETTE, Frenc.h Cognac, 5th $3.09
ASBACH URALT — Vokiškas 5th $5.09
DUJARDIN BRANDY 5th $5-09
VIETINIS BENEDIKTINAS 5th $3-99
IMPORTUOTAS ” ath $7.29
IMPORTED ITALIAN VERMOUTH Quart $1 29

IMPORTED FRENCH BORDEAU 5th 98c
SKAIDRIOJI 5th $3.29
MIDUOLIS $3.59
KRUPNIKAS 5th . $3><9
ZUBROWKA 5tH . $3-79
IMPORTUOTAS Mune.hner Hofbrau Alus

Dėžė 24 bot. $6.78
PAS MUS PASIRINKIMAS DIDŽIAUSIAS, 

KAINOS PIGIAUSIOS

DIDELIS PARKING LOT DftL KLIENTŲ

I
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^Velykų, lĄristaus ^Prisikėlimo šventės 

pro y a

sveikiname visus drauyus ir pažįstamus ir Linkime, 

visiems, kad galėtumėm džiaugtis ir Lietuvos 

prisikėlimu Laisvam. ir neprikLausomam gyvenimui. 

iPisam "^lau^o" stak ui Linkime drąsiai stovėti

<Plmerikos, Pietuvos ir ^Bažnyčios saryykoje, 

ginant drąsia?, kaip ir Ligi sioL, visus

opiuosius visuomenės reikaLus.

M R. -J MRS. ANTUONY J. RUDIS

Linksmų Velykų

Švenčių
Linkiu visiems 

Lietuviams

JOHN T. ZURIS
LAWYER AN COUNSELLOR

11 SO. LA SALLE ST. 
Retom 1415

Phone RAndolph 6-4425 
Home phone: LAfayette 3-9477

Į mokslo viršūnes

(Atkelta iš 5 psl.)

— Atūžusios karo bangos nu
bloškė mane į Leipzigo ir Muen- 
cheno universitetus. Pasibaigus 
karui su Italijos belaisviais, grįž 
tančiais iš Sovietų Sąjungos į 
savo tėvynę, be jokio leidimo, 
be dokumentų, nuvažiavau ka
rišku traukiniu į Romą... Laimin 
gai perėjęs visus kontrolės punk į 
tus, mielų kareivių slepiamas 
ir maitinamas, nei žodžio nemo
kėdamas itališkai, Romoje įsė
dau, visai pripuolamai, į vieną 
tramvajų, kuris nuvežė — Via 
Corsica — tiesiai pas TT. Ma
rijonus. Studijavau Grigorijano 
universitete teologiją, ir para
šęs disertaciją gavau teologijos 
doktoratą. Taip pat tame pa
čiame universitete gilinau filo
sofines studijas, o Angelicumo 
ir Laterano universitetuose stu 
dijavau mistinę teologiją... Pro
jektavau studijuoti Milano Ka
talikų universitete filosofiją, 
įx?t dėl lėšų stokos turėjau iš
vykti į Piėtų Ameriką, į Čilės 
respubliką...

— Ir Jūsų gyvenimo eiga Nau 
jame Kontinente? — paklau
siau neiškentusi profesorių, ku
ris, matyt, rengėsi jau nutrauk
ti pasakoti savo gyvenimo iš- 

i tr?ukas, ir temą pakreipti ki- 
' ta linkme...

— Santiasro mieste, respubli
kos sostinėje, dirbau kaip Vals- 

1 tybinio universiteto ligoninės ka 
pelionas. Prieš metus mane pa- 

I kvietė Tolimos universitetas Ko 
lumbijoje profesoriauti.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BRUNO KEPYKLA
Sav. B. MACIMSKAS /

Sliiikai, lietuviška duona, vestuvėms tortai ir įvairūs 
pyragai.

3399-41 Lituanica Avė. Tel. CLiffeide 4-9376

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

L. ABARAVIČIUS
Agentas — New York Life Insurance Co.

7351 S. Westem Avė. Chicaga M, IN.
Office Tel. PLaza 2-5932

Residence Tel. GRovehill 6-4789 
- ■ - -------------------

Linksmų Šv, Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

1956 metais tenai jaunas pro
fesorius skaitė profesinę etiką, 
o valstybinėje mergaičių gim
nazijoje dėstė lotynų kalbą ir 
religiją. Girdėjau, kad Tolimos 
universiteto studentai, ir taip 
pat ir gimnazijų jaunimas, ne
duodavo ramiai praeiti savo pro 
fesorių neapspitę ir neužbarstę 
jį klausimais... Prie jo konfesio- 
nalo būdavo ilgiausios mokslei
vių eilės. Ir čia kun. prof. dr. 
P. Ragažinskas buvo mylimas.

Šiais metais, tai yra 1957, 
Medellino Pontifikalinis Katali
kų universitetas, Filosofijos ir 
Literatūros fakultetas, pakvie
tė profesorių užimti etikos ir 
estetikos katedras. Tuo pačiu 
laiku Medellino Valstybinis uni
versitetas, Pedagogikos fakul- 
tetag pasiūlė užimti filosofijos 
istorijos katedrą, ir būti asis
tentu prie filologijos katedros 
— dėstyti graikų ir lotynų kal
bų etimologijas.

— Sakykite, kunige profeso
riau, ką dabar rašote? Gal ruo
šiate ką nors spaudai?

— Rengiu spaudai du kūri
nius, abu ispanų kalba: “Lietu
vos renesansas Marijos Peč- 
kauskaitės kūryboje” ir “Kunis 
gystės pašaukimo kilmė”. Perio
dinėje spaudoje po truputį da
lyvauju... šiandien daugiausia 
mane domina literatūra ir mo
dernioji filosofija.

— Kokius rašytojus mėgsta
te?

— Mėgiamiausieji tai tik ką 
mirusioji Nobelio laureatė Gab- 
riela Mistral ir Gertrud von Le 
Fort... Jų kūriniai tokie pap
rasti, bet tiek daug pasaką šian
dieniniam žmogui...

— O Jūsų mėgstąmi filoso
fai? — tardžiau toliau.

— Bardiajevo raštuose suran
du labai daug dvasinio maisto, 
o garsiosios šio šimtmečio filo
sofės. būsimos šventosios, E- 
dith Stein veikaluose įžiūriu 
taip gilius horizontus, kurie sie
kia pačios amžinybės gelmes...

— Paskutiniais laikais mūsų 
spaudoje pasirodo labai daug 
prisiminimų kūrinių. Ką galvo
jate apie juos?

— Visi jie gražūs. Rodos juos 
visus perskaičiau. Tačiau tur
būt gražiausiai ir geriausiai nu
sisekę bus prof. St. Ylos kace- 

! tų prisiminimai. Buvau juos be
baigęs versti į ispanų kalbą, ta
čiau leidėjas pasakė, kad tikrai 
yra verti dėmesio, bet ispanui 
bus nesuprantami dėl daugelio 
asmenų biografinių žinių, kurios 
lietuviui yra taip šildančios...

— Kaip Jums patinka Medel
lino lietuvių kolonija?

— Labai miela gyventi tarp 
savųjų. Visi be išimties jie man

taip brangūs... Juos visus išbu- 
išbučiuočiau lietuvišku nuoširdų 
mu... Tačiau vieno dalyko pa
sigendu, tai iš viso ateitininkų, 
o ypač ateitininkų sendraugių 
suorganizavimo... Tai yra dide
lė kolonijos spraga... Dar turiu 
pridurti, kad esu Medellino kū- 
rijos oficialiai paskirtos aprū
pinti dvasinius kolonijos reika
lus... t

Mielai atlieku tas pareigas, 
užbaigė kun. prof. dr. P. Raga
žinskas.

Reikia pasakyti tiesą, kad dėl 
gražių savo pamokslų sugebėjo 
patraukti į bažnyčią ir tuos lie
tuvius, kurie nebeateidavo į lie
tuviškas pamaldas. Kokie tie 
pamokslai? Labai nuoširdūs, di
delio autoriteto, rafinuoto inte
ligento pasakyti. Savo kalbą gy
vai iliustruoja įdomiais pavyz
džiais. Įdeda visą savo sielą, 
kada kalba į mus, ir jo širdies 
virpesiai nematomais spinduliais 
atsimuša į mūsų — klausytojų 
širdis. Visi išeina pakilę, paten
kinti, žadantys ir kitą sekma
dienį neapleisti pamokslo', pa
maldų. Jis yra tikras augštaitis.

Skambutis suskambino vaka
rienei. Nebenorėjau ilgiau truk
dyti.

Atsisveikinau. Jis mane paly
dėjo iki geležinių vienuolyno 
vartų. Tai gal buvo paskutinis 
p simatymas ir paskutinis at
sisveikinimas su kun. prof. dr. 
P. Ragažinsku paliekant visam 
laikui Kolumbiją ir išvažiuojant 
į JAV pas savo išsiilgtą dukte
rį...

- -------- A

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu

Savo Klijentus ir Prietelius

J. GRYBIENE
Vietinio ir Importuoto Maisto Producty Krautuvė

2419 So. 69 St., ( Chicago 29, III.
Tel. GRovehill 6-2025

ro'
ALEKSANDROS GYLIENĖS 

RESTAURANAS
3236 S. Halsted St. Tel. DAnube 64837

CHICAGO, ILLINOIS
............ .............. ........................................ j?

Jr=
LINKSMŲ £T. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

REAL RYE BREAD BAKERY
JOHN BALNIS, Sav.

2910 W. 40th St. Chicago. Illinois
Tel. LAfayette 3-6927

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
proga sveikinu savo esamus, buvusius ir būsimus 

klijentus visus pažįstamus ir draugus

ALEKSAS BRINAS
GENERAL KONTRAKTORIUS

Taiso ir atlieka visokius namų remontus
43 39 S. Hermitage Avė. Chicago, III.

LAfayetle 3-6716
i' imiU.. ii

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
PROGA

sveikinam mūsų parapijiečius, visuome
nes veikėjus, draugus ir pažįstamus. 
Linkiu visiems sutartinai darbuotis, 
kaip parapijos darbuose, taip ir visuo
meniniam veikime.

KUN. S. PETRAUSKAS
šv. Petro ir Povilo 
Parapijos Klebonas

KUN. A. BEND2IŪNAS 
KUN. F. JUŠKEVIČIUS

Vikarai
SS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

n?

ANTANAS A. OLIS
President

The Sanitary District of Chicago

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Doctor Walter Swiatek
OPTOMETRIST

t • •

2209 WEST CERMAK RD. VIRGINIA 7-6592

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. ANTHONY LUKASZEK
DANTISTAS

2158 W. Cermak Rd. Chicago, III.
Telefonas Virginia 7-6485

Ofiso valandos: nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

visus savo* draugus, pažįstamus bei kostumerius

MARCIE’S TAVERNA
837 West 34th Place Virginia 7-8704

J

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKI

Savo Draugams, Pažįstamiems ir Klientams

NEVVSPAPER SERVICE CO.
180 North Wackor Orite Tek ANdover 3 6089

Gaminame įvairių rūšių klišes (euts) ir matricas

t
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TOSTAI
JUOZAS BERTULIS, Los Angeles, Calif.

Šventų Velykų Šventėse
sveikiname parapijiečius, draugus ir pažįsta
mus ir linkime, kad kartu su prisikėlusiu 
Kristumi kiekvienas prisikeltumėm kilnes
niam gyvenimui.

“Draugui” ir visam jo štabui linkime sėk
mingai skleisti Kristaus idėjas lietuvių tarpe.

Šv, Jurgio Par. Kunigai

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
visiems savo draugams ir pacientams linki

DR. JUOZAS PAUKŠTYS
Dantų Gydytojas 

4253 Archer Avenue 

Tel.: Lft 3-4949

ŠJ kartą norime pakalbėti a- 
pie taisytinas svetimybes tos
tuose.

Tostu mes vadiname trumpą 
dainą kieno nors garbei. Tostai 
naudojami įvairiausiais atve
jais.

Įvairiuose viešuose bei priva
čiuose subuvimuose keliama tau 
rė kieno nors garbei. Linkėji
mai išreiškiami dainuojant tos
tą (“Ilgiausių metų!’’).

Atvyksta garbingas svečias. 
Jis pobūvio metu taria žodį. No
rint tą svečią giliau pagerbti, 
po jo žodžio nesitenkinama vien 
katutėmis, bet taipgi atsistojus 
dainuojama atitinkamas tostas 
(“Valio, Jums, valio!” ar pan.).

Organizacija mini savo sukak
tį (ypač choras). Iš scenos cho
ras siunčia pasveikinimo tostą 
apsilankiusių svečių garbei 
(“Valio visiems atsilankiu
siems”, “Valio tėvynės vaduo

tojams” arba “Valio mus pa
gerbusiems”) ir t. t.

Įv. bendruose draugiškuose 
subuvimuose, ypač privačiuose, 
nuolat masiniai giedamas tos
tas (“Ilgiausių metų!”). Deja, 
žodžiai lietuviški, bet motyvas 
yra grynai lenkiškas.

Nebeprisimenu kuriais metais 
mūsų skautai (berods iš Kau
no) buvo nuvykę į Prancūziją 
dalyvauti tarptautiniame skau
tų suvažiavime. Vienas iš ten 
grįžęs pasakojo, kad vienas 
prancūzų viršininkas prie mūsų 
skautų laužo paprašė padainuo
ti grynai lietuvišką tradicinę 
skautų dainą, tostą ar pan. Skau 
tai su pasididžiavimu padaina
vo “Valio, valio, valio, valio!” 
ir “Rai.-rai,-rai,-rata”. Tada šis 
prancūzas dar kartą mūsų skau 
tų vadovo paklausęs: “Ar tai 
yra grynai lietuviškas moty
vas?” Mūsiškis patvirtino, jog

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

MIKSIS HARDWARE
& P A I N T

AUTHORIZED DEALER 
For Du Pont Fiat, Gloss, Semi Gloss Paints 

and Duco Enamel
RICHARDAS IR ADELĖ MIKŠIAI, Savininkai

3990 Archer Avė. Tel. LAfayette 3-4756

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI #10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

Pradėkite einamų sųskųitų pus mus dųbųr !

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATJON 

1447 So. 49rh Ct., Cicero. Iii.

taip. Prancūzas į tai nieko ne
beatsakė, bet paprašė su juo 
nueiti į kitą laužą (tiktai nebe
atsimenu, ar tai buvo lenkų ar 
prancūzų ląužas). Ten, mūsiš
kio nustebimui, skautai padaina 
vo tą pačią melodiją, tiktai sa- ( 
vo žžodžiais. Prancūzas, į jį 
kreipdamasis, sako: “Kaip ma
tote, jūsų tradicinės dainos nė
ra grynai lietuviškos”. Mūsiš
kiams tai buvo didžiausias ant
ausis.

Lietuvoje teko du kartu gir
dėti organizacijos pasveikinimą 
atvykusiems svečiams: “Mes
sveikinam kiekvieną čionai at
ėjusį” ir t. t. žodžiai buvo lie
tuviški, bet melodija — grynai 
vokiečių. M

Tie reiškiniai galėjo būti to
leruojami Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo metu, kada 
mes dar nebuvome suskubę at
sistoti ant visai stiprių kojų, 
bet šiandien tai yra mūsų ap
sileidimo ar ištižimo reiškinys. 
Nėra dabar autoritetingos in
stancijos, kuri ir čia tartų sa
vo galutinį žodį.

Mūsų tautos labui yra būtinas 
reikalas įsteigti mūsų muzikos 
autoritetų instanciją, kurion įei
tų liet. muzikos žinovai iš įvai
rių konservatorijų (Amerikos. 
Kauno. Klaipėdos ir kt.), arba 
nors tam specifiniam reikalui ko 
misiją. Reikėtų, kad ir šiam, pa 
lyginti, menk’m reikalui (tos
tams būtų skiriami konkursai. 
Tš anonimiškai prisiųstų kūrinių 
išrinkus tinkamiausius, galėtų, 
pvz. “Muz. Žinios”., Liet. Kult. 
fondas. Liet. Mokytojų sąjun
ga ar kokia nors kita organiza
cija paskleisti juos per mokyk
las, chorus, organizacijas ir t.t. 
Tiktai šiuo būdu mes galėtume 
šį palyginamai menką reiškinį 
(bet labai reikalingą dalyką, ku 
ris yra grynai persisunkęs sve
timybėmis) iš mūsų tautos pa
šalinti su šaknimis.

Elektros liepsna ištraukia 
metalus

Dr. S. Korman ir dr. Ch. 
Sheer išrado būdą, kuriuo elek
tros liepsna, turinčia tempera
tūrą taip augštą, kokia yra sau 
lės paviršiuje, galima ištraukti 
iš sunkiai perdirbamos rūdos 
brangius metalus. Tokia tempe
ratūra sutirpina’ ir garais pa
verčia uolas ir išskiria reikia
mus metalus. Čia naudojama 
temperatūra 18,000 laipsnių Fah 
renheito.

KRONIKA
• Irmos Grehidės, latvių ra

šytojos. linksmi kaimo pasako
jimai yra išversti į vokiečių kal
bą ir išėjo vaidu “So lebt man 
in Sermuksch” knyga. Išleido 
Verlag Ost-VVest Literatur, Diep 
holz.

• Bibliografijos Žinių mikro
filmai, parūpinti tarpninkaujant 
Pennsylvanijos universitete dir
bančio dr? V. Maciūno, yra iš
siuntinėti į Columbijos, Chica
gos, Yale, Harvard ir dar kai
kurių universitetų bibliotekas.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų
• Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

uodAsio valandoj

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 So. Weaten Ava Air Condltloned koplyčia
BSpablIo 7*8600 — 7*8001 Aatomobiliams vieta

TteOu, kurio ryvona kltooo mlosto daly m: gauolme 
koplydta ardlau JOaų namų.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu

savo kostumeriams, draugams ir pažįstamiems

H. VASILIAUSKAS
TAVERNA

1417 So. 49th Ct. Cicero, Illinois

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Telefonas — BIshop 2-1397. Uždaryta trečiadieniais.

v:
4-------------------------------------------------------------------------------

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams', Draugams

PEOPLES CLOAK 6 BRIDAL SHOP
MRS. K. P. DZIUBAK

SUKNELĖS, PALTAI, EILUTĖS IR KAILIAI 
VESTUVIŲ VĖLIONAI IR SUKNĖS MŪSŲ 

SPECIALYBĖ
1711 W. 47th St. Chicago 9, Illinois

Phone CLiffside 4-6181
---------- --------- ----------

-------------------- ---------

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linki Draugams ir Ligoniams

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue Virginia 7-0036

Linksmų S v. Velykų Švenčių
linkime

visiems savo kostumeriams ir bičiuliams

J. & M. TAP
JONAS IR EMILIJA MOTEJUNAI. sav.

“Kur geri draugai susitinka”

2638 W. 69th St. GR 6-9894
Chicago, Illinois

v-

Perskaitę dienr. "Draugą'', duokite jį kitiems.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOHN'S FOOD MART
JONAS ir STELLA BUTVILAI, Sav.

1501 S. 46th Avė.—Cicero, lll^—Olympic 2-3722

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHV W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President

6818 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745 
■c

I

Kam daugiau skauda galvą?
Lousianos universiteto profe

sorius dr. Henry Ogden, ištyręs 
arti 5,000 žmonių, praneša, kad 
dažniausiai galvos skausmus 
jaučia merginos jaunesnės kaip 
20 m. amžiaus. Išsiskyrėliai 
taipgi dažniau jaučia galvos 
skausmus, kaip laimingai vedu
sieji. Augštesnio išsimokslini
mo žmonės taipgi dažniau jau
čia galvos skausmus.

To paties dr. Ogden tyrimais 
— galvos skausmus turi apie 
70% profesionalų, apie 69% šei 
mininkių, 68% raštinės darbi
ninkų, 58% pardavėjų, 55% dar 
bininkų ir 50% ūkininkų. Tarp 
vedusių galvos skausmus turi 
apie 61%, tarp nevedusių — 
apie 71%. Galvos skausmas ga
li atsirasti nuo perdidelio nuo
vargio, alkio, nosies ligų, per
didelio rūkymo ir tt.

Nauja plastinė medžiaga
Išrasta nauja sintetinė me

džiaga, vadinama uretanas, ku
ri labai patvari ir galės rasti 
platų pritaikymą. Iš jos pada
rytos padangos galės tesėti visą 
mašinos amžių, iš jos galės būti 
daromi lempų abažūrai, kuriuos 
bus galima vandeny skalbti. Ją 
naudojant padaryti dažai bus 
atsparūs batų vinims. Uretanas 
bus naudojamas sustiprinti lėk
tuvų rėmams: skystoje formo
je įlietas į vidų jisai sukietės, 
priduodamas stangrumo rėmam 
ir labai nepakeldamas svorio.

; Įvairias uretano rūšis jau pra
dėjo gaminti Du Pont, Alied 

IChemical, Goodyear, Centeral 
Tirp ir kitos bendrovės.

Turėsim geresnius dantis
Amerikos Dentistų sąjungos 

tarybos sekretorius dr. R. H. 
Friedrich skelbia, kad už 10 me 
tų bvs labai sumažintas dantų 
gedimas. Žmonės turės mažiau 
ištisinių dantų protezų, o padi-j 
dės procentas dalinių — tik 
vieton kelių išgedusių dantų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SK

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai GRovehilI 6-2345 arba

TOunhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna-
1 vimas dieną ir nak- 
I tį, Reikale kaukite
l raus

Mes turime koplyčias' 
visose Chicagos ir' 

Rorelando dalyse iri 
tuojau patarnaujame I

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1811

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympie 2-1003

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

I paminklų patalpas tr atgal mea visuomet parūpiname 
traneportaciją automobiliu.

Atdnr* kAMdlen Ir •Mk-niadlinlttle nuo 9 vai ryto tkl fi vai popl»l 
IAM RINKITE PARAK — BI S PASTATYTA KAPINIU OIKMMEt 

JOKIO IMOKUniO. MIMOKftfUTK KAPINIO DIENOJE.

GUŽAUSKŲ
BF.VERI.V HILLS G.UNVCIA 
Oerlaualon K*IAn <1AI vestuvių, banke 
lŲ. latilnluvii, Ir kllŲ pupiinAlmy

2443 We«t SSrd Street 
' Tel. ITUMper* ft-ftftS* Ir PR A-6M4. |

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FŪNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympio 2-5245 ir TOwnhaU 3-9687
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DTTCNRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, TLIJNOIS Penktadienis, bal. 19 d., 1957

AKADEMINES PROŠVAISTES rF

BOKIME MOKYTOJAIS SAVO 
JAUNIESIEMS DRAUGAMS

I. BANAITYT®, New York, N. Y.

Ko Idar tebestudijuojame uni- ar vasaros stovyklose studentas

lt VEUt
versitetuose, siekiame mokslų, 
kažkaip nejsijungiame j bendrą
ją visuomenę. Veikiame, reiškia 
mės daugiausia savo gyvenime 
— sudarome studentiškąją vi
suomenę. Organizacijų bei sam
būrių ribose tobulėjame visuo
meniniam gyvenimui, Tačiau, 
bendram reikalui kilus, studen
tija išeina į viešumą su lemian
čiais obalsiais, revoliucinieriš- 
kais mostais. Tik pavartykime 
pasaulinę istoriją; iš jos pusla
pių žvelgia į mus įvykiai, kur 
studentai pasuka visos tautos 
istoriją nauja kryptimi. Nereikia 
pagaliau žiūrėti nė taip toli; 
prieš keletą mėnesių įvykęs be
jėgės Vengrijos pasipriešinimas 
komunizmui buvo pradėtas stu
dentų. Taigi, kilus rimtam reika 
lui, studentija atstovauja visą 
jaunimą ir kalba už jį. Visur ir 
visada skaitomasi su ta jautrią
ja bendruomenėp dalimi — stu
dentija, nes jos pasisakymas pa
rodo laiko dvasią ir nuotaikas.

Visa tai suėmus, iškyla stu
dento idealizmas. Ypač jaunie
ji — gimnazistai laiko studentą 
sau autoritetu. Ką studentas pa 
sakė, kaip pasielgė, kaip kalba, 
kaip šoka — visa tai svaru moks 
leiviui. Moksleiviai kviečiasi stu 
dentus savo organizacijų vado
vais, globėjais, paskaitininkais. 
Studentas yra lyg tas tarpinin
kas tarp senesniosios kartos ir 
moksleivijos. Kaip dažnai gim
nazistai nepaklauso vyresnio 
žmogaus patarimo vien dėl to, 
kad jam atrodo, jog patarėjas 
yra pasenusių pažiūrų. O tegul 
studentas duoda tą patį patari 
mą — visai kitas rezultatas.

Dažnai moksleiviai net pameg 
džioja' studentus: savinasi jų 
poelgius, pažiūras ir net pasau
lėžiūrą. Kiek kartų teko stebė
ti per šokius, kaip gimnazistai 
berniukai bando imituoti kokį 
“bajavesnį" studentą, idant pa
tiktų savo amžiaus mergaitėms, 
nes joms studentas — pasakų 
princas. Cla tad ir iškyla labai

savo geru pavyzdžiu turi šviesti 
moksleiviui.

Žinokime —. visur mus seka 
moksleivio slaptas žvilgsnsi. Ir 
vargas tai studentei ar tam stu
dentui vadovui, kuris, susisodi
nęs grupelę gimnazistų, bando 
jiems aiškinti, kada ir kaip tin
kamai elgtis, o iš paskutinės ei
lės koks svirpliu kas paleidžia 
repliką: “Jo, jo, mums tai taip 
aiškini, o kaip šeštadienį pats 
kalbėjai? manai, negirdėjau?” 
Ir tada, mielas kolega, gali aiš
kinti paraudonavęs ir išprakai
tavęs, kad yra tokių dalykų, ku
rie studentams leistini, o gimna
zistams ne, bet — aiškinimas 
jau po laiko. Mokomuosius žo
džius jau nustelbė pavyzdys.

Būkime gimnazistams drau
gais ir mokytojais. Parodykime, 
kad esame verti to idealizuojan
čio moksleivio žvilgsnio. Padė
kime jiems susiformuoti tvirtą 
ir taurų būdą, kilnią asmeny
bę.

Nemalonu yra nugirdus moks 
leivių tėvų nusiskundimus, kad 
nevisi studentai jaučia atsako- 
jnybę jauniesiems. Savo elgesiu 
jie kartais griauna šeimų auk
lėjimo principus. Ne visi tėvai 
patenkinti vasaros stovyklomis, 
kuroims vadovauja dažniausiai 
mūsų rinktiniai kolegos. Kaiku
rie moksleiviai esą iš stovyklų 
parvažiuoja pakitę į nepageidau 
jamą pusę — mažiau bekausol 
vyresniųjų, su '‘moderniškais” 
polinkiais. Tada jau nei tėvelio 
odinis diržas, nei mamytės prie
kaištai nieko nepadeda. Ir kaip 
gi — studentas mokytas, žino 
ką daro; jis jaunesnis už tėvelį, 
todėl geriau" supranta šių laikų 
papročius. Taigi, nors studento 
duotas blogas pavyzdys tėvelio 
diržo dėka ir išvaromas iš moks 
leivio elgesio, padarytas įspū
dis atranda kokį saugų kampu
tį gimnazisto pasąmonėje ir tū
no ten.

Todėl, mieli kolegos, pakreip
kime dažniau savo mintis šia

svarbus klausimas — studento, tema; pakritikuokime ir pakont
atsakomybė savo jaunųjų drau
gų atžvilgiu. Studentas nebega
li būti žmogumi tik pats sau. 
Jis turi justi atsakomybę už tą 
pavyzdį, kurį jis duoda savo 
jaunajam draugui. Ar tai organi 
zacijoje, ar pasilinksminimuose,

roliuokime savo pačių elgesį. Ir 
kartas nuo karto, pakėlę sun
kias akis nuo knygos ar chemi
jos foripulių, paklausikime sa
vęs: “Ar esu geras pavyzdys 
savo jaunąjam draugui — gim
nazistui?”

ARGI TAU NERŪPI?
Stovime išvakarėse rinkimų į.reigas. Kas gali atsitikti su są-

Lietuvių Studentų sąjungos cent 
rinius organus. Vieną iš šių die
nų jus pasieks rinkiminiai lapai. 
Tokių lapų rinkiminė komisija 
yra išsiuntinėjusi .daugiau kaip 
650. Kiek jų sugrįš atgal, tai 
jau kitas klausimas. Buvo skau
du stebėti per praėjusius rinki
mus, kada balsavo tik apie 50% 
turinčių teisę balsuoti. Argi taip 
įvyks per šiuos rinkimus; tikė
kimės, kad ne. Bet tokių bus. 
Kodėl taip atsitiks? Todėl, kad 
gan didelė mūsų studentijos da
lis nerodo jokio susidomėjimo 
sąjungos veikla. Argi jiems tik
rai nerūpi Lietuvių Studentų są
jungos egzistencija; tačiau visos 
statistikos rodo ta linkme.

Pažvelgus į rinkiminius lapus, 
juose matosi tikrai pajėgių žmo
nių centrinių organų pareigoms 
atlikti. Tačiau taip pat pastebi
me mažesnio pajėgumo žmonių, 
kurie, mano manymu, nėra pil
nai kvalifikuoti užimti tas pa-

junga, kada jūsų apsnūdimas 
atiduos sąjungos vairą jiems? 
Argi mes galime drįsti jau ir 
taip užsnūdusią sąjungą mesti 
į tokius gilius vandenis? Argi 
nenukentėtų tada lietuviškoji

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOJ. Šiomis dienomis Ta
ve pasieks balsavimo lapelis su kandidatų į sąjungos centrinius 
organus pavardėmis. Kiekvieno studento pareiga rinkimuose da
lyvauti ir tuo prisidėti prie sąjungos gerovės. Ar Tu jau atlikai 
savo pareigą?... Balandžio 27-28 d.d. Philadelphijoje numatomos 
studijų dienos. Rytinių pakraščių studentai raginami pasinau
doti proga ir dienose gausiai dalyvauti... Urbanos skyriaus su
sirinkime apie moderniąją architektūrą kalbėjo V. Germanas 
ir K. Ječius. Paskaita buvo pademonstruota spalvotomis foto
grafijomis... Jau sudaryta Lituanus ibiuleteniui leisti ekonomi
nė komisija, kurion įeina V. Šliūpas, V. Gaškaitė, V. Vidugiris, 
Z. Viskanta, I. Budrys, J. Karklys ir S. Daunys... Omahos sky
rius iš suruošto vakaro pelno paskyrė 35 dol. Liet. Stud. Šalpos 
fondui, 35 dol. “Lituanus” biuleteniui ir 15 dol. Vasario 16 gim
nazijai. Skyriui, kunį sduaro apie 20 studentų, šiuo metu vado
vauja J. Šarka (pirm.), F. Pabiliaunytė ir M. Trautrimas... Liet. 
Stud. sąjungos įgaliotinės šalpos fondui yra D. Virbickaitė ir 
N. Lipčiūtė... Čhicagos skyrius paskyrė 100 dol. “Lituanus” lei
dimui... Sąjungos vicepirmininkas V. Valaitis pradėjo eiti užsie
nio skyriaus pareigas.

PAS SKAUTUS AKADEMIKUS. Urbanos skautai akade
mikai suruošė lietuvaitės studentės teismą... Los Angeles skau
čių akademikių valdybą sudaro S. Dobkevičiūtė (pirm.) ir I. Ber- 
tulytė... Bostono skautai akademikai paaukojo 25 dol. “Litua
nus” biuleteniui... Toronto skautų akademikų valdybon išrinkti 
G. Šernas (pirm.), A. šlapšys, V. Abromaitis ir S. Krasauskas... 
Akademinis Skautų sambūris paskyrė 30 dol. prof. V. Biržiškos 
antkapio pastatymui... Melbourne įvyko akademinis savaitgalis, 
kurį surengė Melbourno skautai akademikai. Pagrindinė savait
galio tema: “XX amžiaus žmogaus problemos”... Hartfordo skau 
tų akademikų valdybą sudaro G. Dragūnevičius (pirm.), S. Liau- 
kus, K. Cempė ir G. Vildžius... K. Kudžma vadovauja naujai su
darytam skautų vyčių kandidatų būreliui.

SANTAROJ. Šį ir sekantį mėnesį Chicagoje vyksta Gyvo
sios Lietuvybės mėnuo. Ta proga jau buvo suruoštos trys pas
kaitos. Jas skaitė rašyt. S. Tamulaitis, V. Kavolis ir prof. V. 
Jakubėnas... Waterburyje įsteigtas Santaros skyrius. Valdybą 
sudaro D. Malakauskaitė (pirm.), G. Liaukus ir R. Srugytė... 
Bostone skyrius surengė dail. R. Viesulo kūrinių parodą... J. 
Kondratavičiūtė, R. Kaminskis ir V. Muchlia-Miklius įeina į Los 
Angeles skyriaus valdybą... Urbanos skyriaus susirinkime pas
kaitą skaitė V. Kavolis; tema — “Lietuvio charakteris”... Pa
sirodė naujas New Yorko santaros biuletenio numeris... Phila
delphijos skyrius išsirinko naują valdybą: R. Kalvaitis (pirm.), 
P. Mašalaitis ir A. Lušaitytė... D. Bartuškąjtė vadovauja Cle
velando skyriui.

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOJ. Velykų atosto
gų metu Putname vyksta studentų at-kų ideologinio pasiruoši
mo kursai. Dalyvauja apie 40 akademikų iš visos Amerikos... 
Čhicagos studentai at-kai suruošė viešą šv.. Tomo Akviniečio 
minėjimą ir popietę supažindinti vyresniuosius moksleivius su 
Čhicagos universitetais... Sąjungos pirmininkas A. GeČiauskas 
ir D. Karaliūtė lankė rytinių pakrašččių draugoves... Philadel
phijos studentai at-kai surengė šv. Tomo Akviniečio ir Pax Ko
munos dienos minėjimą.

BENDRAI. Jaunimo kongreso pasiruošiamieji darbai stip
riai pasistūmėjo priekin. Jau sudaryta posėdžių programa, pa
kviesti paskaitininkai ir numatyta provizorinė viso kongreso pro
grama... S. Mickus baigė elektros inžinerijos studijas Nebras- 
kos universitete... L. Janušaitytė įtraukta į geriausių savo ko
legijos studenčių sąrašą... A Totilas gavo vokiečių ir ispanų k. 
bakalaureatą... D. Simkevičiūtė ir V. Burokas sukūrė šeimą Los 
Angeles. Jaunavedžiams linkime darnios šeimyninės laimės... 
A. Kudirka gavo JAV Atominės Energijos komisijos stipendi
ją... “Ateities” žurnale pasirodė aktualus K. Kudžmos straipsnis, 
nagrinėjąs lietuvių k. problemą...

Urbanos studentų tautinių šoklų grupei vadovauja N. Jasė- 
naitė... A. Avižienis, besiruošiąs elektros inžinerijos doktoratui, 

reprezentacija svetimtaučių.tar- 1 gavo stipendiją iš Radio Corp. of America... V. Vardys skaitė 
pe ir pati studentijos veikla? paskaitą Cbicagos visuomenei apie lietuviškąją politiką... .D- 

Giedraitytė, K. Kasčiūtė, T. Ivaškaitė, R. Durickaitė ir L. Tu- 
mosaitė pateko į Annhurst kolegijos garbės sąrašą... V. Skmps- 
kelytė gavo Fullbright stipendiją studijoms Prancūzijoje... De 
Paul universiteto lietuvių klubas, kuriam vadovauja V. Šoiiū- 
nas, J. Elvikytė ir A. Miškinytė, suruošė liaudies meno parodą... 
D. Valančiūtė ir L. Valiukas išrinkti į Los Angeles ALRKF val
dybą... A. Gaigalaitė skaitė referatą savo kolegijos ruoštoje kon
ferencijoje “Ilabartinės šeimos problemos”.

Argi vėliau nejaustume sąžinės 
graužimo? O gal mūsų sąžinė 
taip jau atbuko, kad net nė ne
sudrebėtų. Tokiu atveju aš pasi
duodu.

Rašydamas šias eilutes, pra
dedu abejoti, ar ne be reikalo 
mušuos iį krūtinę, nes argi tie 
studentai, kurie nedalyvauja są
jungos rinkimuose iš viso žvilg
teri į lietuviškosios spaudos la
pus? Jausčiausi tikrai patenkin 
tas, jei nors mažas būrelis tų 
nebalsuojančių studentų perskai 
tytų šils kelias eilutes ir neuž
mirštų įmesti balsavimo voką 
į pašto dėžutę, o ne į šiukšlių 
dėžę. S. I.

KAS TURI GERA SKOMĮ, TIŠKA PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

UETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

S222-24-2A Bo. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., K*tvirt. 9—9:30, Sekm. 10—K, Ritėm dienom 9—6

A. Avižienis, J. šoliūnas ir V. Kleiza sudaro Neries sporto 
klubo stalo teniso komandą, kuri Detroite įvykusiose pirmenybė
se laimėjo Vakarų apygardos pereinamąją taurę... Vyrų nuga
lėtoju tapo A. Avižienis, o vyrų dvejeto grupėje A. Avižienis ir 
J. Šoliūnas laimėjo pirmą vietą... Prieš dvi kavaites A. Avižienis 
ir J. Šoliūnas buvo nuvykę į vidurio Illinois stalo teniso pirme
nybes, kur A. Avižienis laimėjo vyrų vieneto varžybas, o kartu 
su J. šoliūnu tapo vyrų dvejeto grupės nugalėtojais.

N. Kazlauskaitė, J. Prapuolenis ir A. Rūbas išrinkti į Cice
ro LB valdybą... Putnamietės R. Tonkūnaitė, A. Kalvaitytė .ir 
T. Ivaškaitė lankėsi pas amerikietes skautes ir supažindino su 
Lietuva... Illinois universiteto bronzinėje lentoje, kur skelbiami 
tik nepaprastai moksle pasižymėję akademikai, šiais metais įra
šyti I. Čepėnaitė ir J. Paulikas... Studentų metraštis jau atiduo
tas spaustuvėm.. M. Taptilionytei inžinierių garbės korporacija 
Tau Beta Phi suteikė ypatingą pagerbimo ženklą... M. Vygan
tas dalyvavo estafetiniame bėgime garsiose Clevelando Kolumbo 
Vyčių salinėse varžybose,.. R. Viskanta yra pakviestas į Sigma 
Chi garbės korporaciją... D. Tallat-Kelpšaitė demonstravo lietu
viškus tautinius rūbus pa r (Kloję Illinois universitete... P. Joga 
išrinktas į Clevelando LR Kontroles komisiją... V. Alekna, stu
dijuojąs inžineriją, išrinktas Melbourno Karališkosios Technikos 
kolegijos bendrosios studentų atstovybės pirmininku... R. Bin- 
kytė ir Z. Cikotaitė atstovavo savo kolegiją “American Assn. 
for the Advaneement of Science” suvažiavime New Yorke...........
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.Sveikinu savo klientus, pažįstamus, o ypatingai savo 
naujus kaimynus — Ly. dienraštį "Draugą", persikelusį iš se
nos lietuviškos kolonijos — Westsidės į naujai besikurinčią 
lietuvišką koloniją

Gerai prisimenu, kai "Draugas" turėjo supkias dienas, 
kuomet pradėjo leisti dienraštį, tačiau lietuviai, turėdami nar
saus Kęstučio ir Gedimino kraujo savo gyslose, išvystė ener
gingą veikimą, nugalėję įvairias kliūtis, dienraštį "Draugą" 
padarė pirmaeiliu lietuvių laikraščiu, kuris formuoja lietuvių 
veikimą.

.Šiandien dienraštis "Draugas" neša kultūrą ir civilizaciją 
po visą pasaulį, kur tik lietuviai gyvena.

Niekas negali tiek spręsti apie platų "Draugo" veikimą, 
kaip kad tenka mah, gaunant laiškų įvairiais klausimais ne tik 
iš visos Amerikos ir Kanados, bet ir iš tolimiausių vietų, kaip 
Australijos, Naujosios Zelandijos, Pietų Amerikos ir iš įvairių 
Europos valsybių.

. Linkiu "Draugo" administracijai, redakcijai ir visiems 
bendradarbiams linksmų Šv. Velykų, kad visi drauge galėtu
me džiaugtis ir Lietuvos prisikėlimu laisvam ir nepriklauso
mam gyvenimui.

Charles P. Kai

J?

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS J
LIETUVIUS IR LINKIME

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS & LOAN ASSN.

VALDYBA IR DIREKTORIAI
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Direktoriai:

JUSTIN MACKIEWICH 
E. J. MACKIEWICH

JUSTIN MACKIEWICH, Jr. 
HELEN KUCHINSKAS

LEON GINIOTIS
DAN KURAITIS

BRUNO SHUKIS
JOSEPH PAD2IUNAS

MATHEW ZIZAS
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