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Šiais metais sueina 75 m. kai 
Kaune gimė mūsų muzikos me
no darbuotojas kompozitorius 
A. Kačanauskas. Jis yra pasi
reiškęs kaip vokalinės muzikos 
kūrėjas, chorų organizatorius 
ir muzikos mokytojas.

Kaip dauguma mūsų atgimimo 
kartos muzikų, taip ir Al. Ka
čanauskas į platesnį muzikos 
gyvenimą iškopė per vargonin- 
ko profesiją. Pirmasis jo mo
kytojas buvo Kauno katedros 
vargonininkas Juozas Naujalis, 
kuris buvo baigęs Varšuvos ir 
Regensburgo konservatorijas ir 
yra vienas iš lietuvių muzikos 
pradininkų greta Č. Sasnausko, 
M. K. Čiurlionio, M. Petrausko 
ir kun. Teodoro Brazio.

Pas J. Naujalį mokėsi kartu 
su Al. Kačanausku ir kiti du 
vėliau pasižymėję mūsų muzikos 
darbuotojai — St. Šimkus ir Jul. 
Štarka. Tai buvo dar spaudos 
draudimo laikais. Kauno miestas 
buvo jau virtęs tikru lenkybės 
lizdu. Lietuvių kalba buvo išgui
ta iš šeimos, iš viešojo gyveni
mo, ir iš mokyklos. Visose Kau
no bažnyčiose buvo sakomi tik 
lenkiški pamokslai ir skambėjo 
lenkiškos giesmės. Pažymėtina, 
kad pirmą kartą Velykų, Kris
taus Prisikėlimo šventėje Kau
ne, lietuviškai giedoti buvo leis
ta tik praslinkus keletai metų 
nuo spaudos atgavimo ir tai tik 
po ilgos ir atkaklios kovos su 
sulenkėjusia kurija.

Lenkiškos atmosferos 
nepalaužtas

Sulenkėjęs iki pagrindų Kau
nas veikė šeimas ir jaunimą sa
vo lenkiška dvasia bei kalba. 
Tat, ir Al. Kačanauskas augda
mas Kaune lietuvių kalbos be
veik negirdėjo. Jis lietuviškai 
daugiau pramoko jau vėliau 
dirbdamas Rygos lietuvių kolo
nijoje. Jo garbei ir nuopelnui ten 
ka įskaityti, kad augęs taip ne
palankioje lietuviškumui aplin
koje betgi nenuėjo svetimiems 
dirbti, o liko lietuvių patriotu 
ir pasižymėjo savo darbais mū
sų tautos kultūros srityje. O juk 
daugybė Lietuvos išmokslintų 
miestelėnų anais laikais žuvo 
mūsų tautai, nueidami mažiau
sio pasipriešinimo keliu — pas 
lenkus, o kartais ir pas rusus.

50 m. nuo pirmųjų lietuviškų 
plokštelių

I
1903 m., vos perkopęs per 20 

m., Al. Kačanauskas išvyko Ry
gon. Čia buvo gana gausi lietu
vių kolonija ir jam atsivėrė pla
tūs kultūrinės veiklos barai. 
Šalia vargonininko pareigų te
ko dirbti su dviem chorais ir 
su Rygos politechnikos liet. stu
dentų “Vilties” ansambliu. Da
lyvavo liet. vaidinimuose ir ruo
šė koncertus. 1907 m. su studen
tų ansambliu įdainavo apie dvi
dešimt lietuviškų dainų į gramo 
fono plokšteles. Tat šiais me
tais sukanka pusė šimto metų 
nuo pirmųjų lietuviškų plokšte
lių pasirodymo.

Greta lietuviškos veiklos Al. 
Kačanauskas nepamiršo ir gi- 
lesn'o muzikinio išsimokslinimo 
reikalo. 1904-1909 m. jis studi
javo Rygos imperatoriškoje mu 
zikos mokykloje vargonus ir 
dainavimą. Pas rusų teoretiką 
Kazankovą privačiai mokėsi kom 
pozicijos. Čia pasirodė ir pirmie
ji kūrybiniai darbai — dainos 
chorui, sifo balsui, Lietuvos 
himnas efektingai parašytas for 
tepionui ir kt.

Premija pirmame liet. muzikom 
konkurse

Berods 1910 m. Lietuvių Dai
lės draugija Vilniuje paskelbė 
pirmą kartą liet. muzikos veikalo 
konkursą. Į jury komisiją buvo 
pakviesti: Petrapilio konserva
torijos prof. žymus latvių kom
pozitorius J. Wihtols, kompozi

torius ir dailininkas M. K. Čiur
lionis ir k. Pirmoji premija bu
vo pripažinta Al. Kačanauskui 
už arioso “Už klystančius žmo
nes” iš Maironio libretto “Ka
me išganymas”. \ •

Pažymėtinas yra Al. Kača- 
nausko talkininkavimas kun. A- 
dolfui Sabaliauskui užrašinėjant 
bei tikrinant surinktas liaudies 
melodijas. Tą darbą jis atlikda
vo atostogų metu Lietuvoje. Tai 
buvo dar prieš 1914 m. karą.

Muzikos studijų tikslais Al. 
Kačanauskas kuriam laikui iš 
Rygos nukeliavo Varšuvon. 1914 
m. grįžo Rygon ir pradėjo vėl 
dirbti su lietuvišku choru, bet 
tą darbą nutraukė netikėtai ki
lęs I Pasaulinis karas.

Karo metu gyveno Rusijos sos 
tinėje Petrapilyje ir darbavosi 
lietuvių tarpe, suorganizavęs 
ten chorą. 1916 m., mirus Č. Sas 
nauskui, jo vietą Šv. Kotrynos 
bažnyčioje užėmė Al. Kačanaus 
kas, kaip choro dirigentas ir 
vargonininkas.

Dėstytojas Lietuvoje

1920 m. mūsų jubiliatas grįžo 
į Lietuvą, kuri jau buvo atsikū
rusi kaip laisva ir nepriklauso
ma valstybė. Laikinojoje sosti
nėje Kaune ir visame krašte ė- 
jo gyvas ir didelis organizacinis 
darbas. Visoms kultūros sritims 
atsidengė naujos perspektyvos 
bei iki tol nenumatytos galimy
bės. Muzikos menui taip pat pra
sidėjo naujas laikotarpis. Įsis
teigė muzikos mokykla, kuriai 
vadovavo iki 1926 m. mūsų mu
zikos patriarkas komp. J. Nau
jalis. Jis pakvietė mokytojauti 
ir tik ką grįžusį iš Rusijos Al. 
Kačanauską, pavesdamas jam 
dėstyti dainavimą, solfedžio ir 
privalomąjį fortepioną. Tuo pat 
laiku pradedamas organizuoti ir 
Lietuvos operos teatras, kurio 
vienas pirmųjų iniciatorių buvo 
Al. Kačanauskas. Jis kurį laiką 
dirbo operoje kaip solistas bari
tono partijoms.

Iš kitų jo darbų minėtini dar 
— vadovavimas Dainos chorui, 
suderinimas Karo muzėjaus var
pų, organizavimas muzikos me
nininkų draugijos, pirmininkavi
mas šv. Cecilijos bažnytinės mu
zikos draugijoje, dalyvavimas 
I Dainų šventės rengime. Nuos
tabu, kad ir tuomet, jau nebe 
jaunystės metuose būdamas, pro 
tarpiais išvyksta studijų tikslais 
į užsienį (1923 m. Vienoje ir 
Romoje).

Pažangus dirigentas

Atskirai tenka paminėti Al. 
Kačanausko 1929 m. Kaune su
organizuotą mišrų chorą. Jo da
lyviai (-ės) daugumoje skaitė gai 
das, o su tokiu sąstatu jau ga
lima imtis rimtesnių uždavinių, 
negu su eiliniu mėgėjų choru. 
Čia jubiliatas pasireiškė kaip 
pažangus ir drąsus dirigentas, 
įtraukdamas į repertuarą vėles
nės kartos liet. kompozitorių 
kūrybą, kuri savo išraiškos prie
monėmis, nuotaika bei dvasia 
jau žymiai skyrėsi nuo senesnės 
kartos darbų. Su šiuo choru Al. 
Kačanauskas koncertavo ne tik 
Kaune, bet ir mūsų šiaurės kai
mynų sostinėse — Rygoje ir Ta
line.

Tas pats choras davė įdomų 
rūpestingai paruoštą religinės 
muzikos koncertą Kauno Jėzui
tų bažnyčioje. Man asmeniškai 
ypač prisimintinas šis koncer
tas, kadangi tuomet buvo pirmą 
kartą išpildytas mano stambus 
ir sudėtingas kūrinys “Agnus 
Dei” mišriam chorui.

Jo vargonų koncertas

Didelė staigmena buvo Kauno 
muzikiniame gyvenime, kai vie
ną kartą buvo paskelbtas Al. 
Kačanausko vargonų koncertas 
Jėzuitų bažnyčioje. Ypač abejin
gai nusiteikę buvo mūsų vargo-

Kažko šiandieną graudulys apstoja,
Lyg rodos ne birželio, o juodo spalio vakaras, 
Nors vis tos pat alyvos už langą alsuoja 
Ir dega saulės subtilus ugniakuras.

Galbūt todėl, kad tavo metai vėliai,
Kažkur toli užu tylią užuolaidą 
Pradingsta, kaip plonyčiai debesėliai,
Į laiko upę nesugrįžtančią ir juodą. •

Ir aš žvelgiu į tavo veidą šviesą,
Regiu praeinančią jaunutę taip ir orią, • 
Tartum saulėtekis pakylančią ir šviesią 
Ir pasakyt labai sentimentaliai noriu,

Tikiu, nors keisto graudulio užpultas,
Ir nujautimo ir gyventi geismo,
Kad mes pro nepasisekimus ir kliūtis 
Naujan ir nuostabiau gyveniman išeisim.

nų specialistai, nes Al. Kača
nauskas grįžęs iš Petrapilio per 
daugelį metų buvo visiškai ati
tolęs nuo vargonų. Ir koks bu
vo visų nustebimas, kai koncer
te solistas pasireiškė tinkamoje 
augštumoje tiek muzikiniu, tiek 
techniniu atžvilgiu. Programoje 
buvo rimti klasikų kūriniai. Vė
liau, jau man perėmus Lietuvos 
valstybinės konservatorijos va
dovavimą, Al. Kačanauskui bu
vo pavesta dėstyti vargonų kla
sėje.

Pagrindinis jubiliato darbas 
bei tarnyba buvo Kauno Muzi
kos mokykloje, kuri 1933 m. ati
tinkamu įstatymu paskelbta aug 
stojo muzikos mokslo įstaiga — 
konservatorija. Dėstė solfedžio, 
privalomąjį fortepioną, grego- 
rianišką choralą bei liturgiką, 
vareronus ir dainavimą. Choralą 
bei liturgiką dėstė ir Kauno Met. 
ropolijos kunigų seminarijoje.

60 m. amžiaus sukakties pro
ga Al. Kačanauskui buvo su
teiktas konservatorijos profeso
riaus laipsnis. Iki tol jis buvo 
vyresniojo mokytojo laipsnyje.

Kompozitorius

Kompozicijos srityje daugiau
sia buvo atsidėjęs vokalinės mu 
zikos kūrybai. Gana apščiai yra 
parašęs dainų chorams ir solis
tams. Harmonijos priemonių at
žvilgiu buvo kiek pažangesnis ne 
gu senesnioji mūsų muzikos pra 
dininkų karta, išskiriant Čiurlio
nį. Jo dainos solo balsui yra efek 
tingai ir patogiai parašytos — 
mėgiamos mūsų dainininkų ir 
mielai klausomos koncertuose, 
nors stipresnio savitumo nevi- 
suomet jose aptinkama. Plačiau 
yra prigijusios — Ten kur Ne
munas banguoja, kad aš našlai
tėlė, Mano rožė, Tu graži, Pra
dalgiuose ir kt.

1938 m. Lietuvos švietimo mi
nisterija Vienoje išleido Al. Ka
čanausko du trumpus kūrinėlius 
pianui. Dainas išleido Švyturio 
b-vė, nepriklausomybės pradžio
je. Pirmieji darbai išleisti dar 
1905 m.

Tiesaus būdo žmogus

Baigdamas, noriu pabrėžti 
dar, kad Al. Kačanauskas yra 
gerbtinas ne vien kaip pasižy
mėjęs muzikos darbuotojas, bet 
ir kaip tiesaus, atviro būdo žmo 
gus. Savo nusistatymų lengvai 
nekeitė, turėjo pilietinės drąsos 
ir prireikus nepabūgdavo išeiti 
vienas prieš visą grupę asmenų, 
jei būdavo įsitikinęs, kad tos 
grupės nerimti bei neapgalvoti 
Išsišokimai gali pažeisti Valsty
binės konservatorijos prestižą ir 
nužeminti pačių muzikos darbuo 
tojų vardą. Šias jo būdo savy
bes man teko patirti per kelio- 
liką bendro dąrbo metų Kauno 
konservatorijoje. ,

Palinkėkime mūsų muzikos 
veteranui prof. Aleksandrui Ka
čanauskui dar ilgus metus gy
venti ir darbuotis Gedimino sos
tinėje Vilniuje, kur jis, nežiūrint 
savo 75 metų amžiaus, vis dar 
tebedegto muzikos dalykus kon
servatorijoje.

KRONIKA
• Juozo Kairiūkščio, uolaus 

pedagogo ir visuomenininko, 20- 
tos mirties metinės yra minimos 
š. m. birž. 14 d. Buvo gimęs 1855 
m. Girininkų kaime, Pakuonio 
apskr. Pradėjo mokytis slapto
je daraktorių mokyklėlėje. Bai
gė Veiverių mokytojų semina
riją ir, kaip ypatingų gabumų, 
priskirtas prie seminarijos pa
vyzdinės mokyklos. Dėl rūpini
mosi lietuvių kalbos dėstymu ru 
sų iškeltas į Seinų miesto mo
kyklą. Nuo 1903 m. paskirtas 
Veiverių seminarijos mokytoju; 
čia dėstė ir lietuvių kalbą. Kai
kurį laiką dirbo Vilniaus vaka
riniuose kursuose ir gimnazijo
je. Vienas iš Ryto švietimo drau 
gijos steigėjų ir vadovų. Karo 
metu dėstė Voronežo lietuvių 
gimnazijoje ir mokytojų semina
rijoje, būdamas 7 metus jos di
rektoriumi. Seminariją lenkams 
uždarius, persikėlė į Kauną pas

vaikus ir dėl nesveikatos pasi
traukė iš darbo, išmokytojavęs 
54 metus. Talkino Fr. Kuršai
čiui tiriant lietuvių kalbą. Per 
kun. Sideravičių ir kitus knyg
nešius gaudamas, sekė slaptąją 
spaudą. Bendradarbiavo Šalti
nyje, Lietuvos Mokykloje ir kt. 
Išaugino 8 vaikus: gyd. Vladą, 
dailininką Vytautą, mokytoją 
Aldoną, gyd. Joną ir meno isto
rikę Haliną Jacynienę.

• Leonas Žyg^s birž. 18 d. 
atidaro savo aliejinių paveikslų 
parodą Karališkosios Meno drau 
gijos galerijoje Adelaidėje, Aust 
Talijoje. Jo parodą atidarys vie
nas iš geriausių Australijos kom 
pozitorių, ABC simfoninio or
kestro dirigentas Joseph Krips, 
garsaus Vienos dirigento brolis. 
Paroda vyks geriausioje Pietų 
Australijos galerijoje, tęsis dvi 
savaiti. L. Žygas yra buvęs Lie
tuvos baleto šokėjas. Į Austra
liją atvyko 1950 m. kaip gele
žinkelio darbininkas. Vėliau tar 
navo parduotuvėje. Jo žmona 
— Jadvyga Buiziutė — baleri
na, gastroliavusi Vengrijoje, Ru 
munijoje, Čekoslovakijoje, Tur
kijoje.

Parodoje išstatoma 54 alieji
niai piešiniai: natiurmortai, pei- 
sažai, portretai, be to — trys 
skulptūros medžio, metalo ir vie
los, pavadintos: Bokštas, Sub- 
marinas ir — simbolinis pavaiz
davimas skulptūroje geofizinių 
metų .

• Dail. A. Tamošaitienė pa
kviesta dalyvauti Kanados pri
taikomojo Meno parodoje, Otta- 
wos galerijoje. Anastazija Ta
mošaitienė šiuo metu baigia pa
ruošti puošnius kaišytinius tau
tinius drabužius Tautinių šokių 
šventės šokėjoms. Tautinių dra
bužių paruošime padeda Aldona 
Veselkienė, studijavusi audimą 

Austrijoje ir Montrealio Dailės 
studijoje.

Puošia koplytėlę Sekminėse Lietuvoje

PAVERGTOJE LIETUVOJE
▼ B. Babrauskas, B. Brazdžio 

nis, J. Tysliava Vilniaus komu
nistų Tiesoje š. m. gegužės 15 d. 
Nr. 113 cituojami, norint pada
ryti išvadą, koks apgailėtinas 
"atskilusių likimas”. Pasigyrę, 
kaip “visi Tarybų Lietuvos pat
riotai džiaugiasi ir didžiuojasi 
augančiais lietuviškos kultūros 
pasiekimais”, ir sugretinę B. 
Babrausko “klerikaliniame laik
raštyje” išspausdintus kritiškus 
žodžius apie plintantį mūsų abe
jingumą savai kultūrai, Tiesos 
rašytojai daro išvadą, kad Lie
tuvoje viskas klesti, o čia... mer
di. “Ne veltui Liudas Dovydėnas

▼ Nauji okup. Lietuvos leidi
niai. Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla leidžia Balio Sruo 
gos “Raštus” 6 tomuose. Nese
niai išėjo tos serijos 2-sis tomas 
(Milžino paunksmė. Baisioji nak 
tis. (Aitvaras teisėjas), 477 psl. 
su iliustr. 1957, ir 3-sis tomas 
(Apyaušrio dalia. Kazimieras 
Sapiega. Pavasario giesmė), 557 
pusi., su iliustr.

Valstybinė politinės ir moks
linės literatūros leidykla Vilniu
je išleido t. k.: “Fizkultūrinin- 
ko kalendorių” 1957. 327 pusi.

J. Jurginis: “Kazimieras Lyš- 
činskis — ateizmo pradininkas

įsitaisė kiaulaičių fermikę...: at- Lietuvoje”. 52 p. 1957.
skilusiems nuo lietuvių tautos 
nieko kito nelieka, kaip verstis 
kiaulyčių fermikėmis”, pašjepia 
Tiesa.

Toliau Tiesa pasidaro senti
mentali ir ima rašyti apie “nenu
galimą, nenuslopinamą gimto
sios žemės ilgesį”. Kaip neseniai 
kitas komunistų laikraštukas pa 
sitelkė Antano Gustaičio saty
ras, savas išvadas iš jo humoro 
padarydamas, taip šį kartą Tiesa 
pirmą kartą kitą mūsų poetą,
Bernardą Brazdžionį, nebe plū
dimosi, bet “draugišku” tonu 
pristato savo skaitytojams: “Ka 
ro audros metu emigravęs iš Lie 
tuvos poetas Bernardas Braz
džionis išspausdino eilėraštį, pa
vadintą “Gimtosios žemės ilge
sys”, kuriame rašo...” Čia Tiesa 
ištisai pacituoja tris gražius pat
riotinės Brazdžionio poezijos pos 
mus iš “Didžiosios kryžkelės” 
rinkinio ir paskui daro išvadą:
“Tai posmai, kurie išreiškia di
delį liūdesį, pergyvenimą žmo
nių, pametusių savo Tėvynę. Ta 
rybų Lietuva yra pasiryžusi mo
tiniškai priglausti kiekvieną sa- vyrio laidotuvės, Romėnės mei- 
vo sūnų, kad ir klaidžiųjusį pra- lė tėvui ir kiti jo istoriniai pa- 
eityje”. į veikslai. Smuglevičius yra nu-

Vadinas, Brazdžioniui jau vis
kas atleista”, tik tegul jis grįžta 
į Tėvynę. O dar kaip neseniai 
Brazdžionį Tiesa rašė mažąja

“Kauno miesto telefono sto
ties abonentų sąrašas 1957 m.” 
71 psl.

P. Slavėnas: “Ar galima gy
vybė visatoje”, 60 pusi. 1957.

P. Vaitiekūnas: “Kaip atsira
do ir vystėsi žemė”, 40 psl., ii., 
1957.

“Lietuvos žemės paviršius”, 
geografijos mokslų kandidatės 
Valerijos Čepuiytės veikalas, da
bar išėjęs iš spaudos. Rinkdama 
medžiagą tam veikalui, autorė 
Lietuvoje atlikusi kelionių apie 
20,000 km. Tai esąs pirmas toks 
mokslinis darbas po karo. (E)

T Dailininko Prano Smuglevi
čiaus 150-tos mirties metinės 
minimos Lietuvoje. Smuglevičius 
buvo įsteigęs Vilniaus Dailės mo 
kyklą, išauginusią eilę vertingų 
tapytojų. Vilniaus muzėjuje yra 
išlikę apie 40 paties Smulgevi- 
čiaus darbų. Sukakties proga su
ruoštoje parodoje išstatyti ak- 
vareliniai Vilniaus vaizdai, ku
riuos Smuglevičius nutapė 1785- 
1786, keletas etiudų, paveikslai: 
Lietuvos valstiečiai, Judita, Did-

*r-X'

tapęs freskas vienoje universi
teto salėje, kuri dabar vadina
ma jo vardu. Iš Lietuvos dail. 
Smuglevičius buvo iškviestas į

raide ir ne tik necitavo jo patrio Petrapilį dekoruoti Michailo pi- 
tingos poezijos, bet nei poeto var lį. Paskutines dienas dailininkas 
do jam nepridėdavo, tik buržua
ziniu nacionalistu, fašistu vadi
no... (B. Jurg.)

▼ Čiurlionio Dailės muzėjus 
Kaune pertvarkytas. Daugiau
siai vietos vistiek skiriama Čiur
lioniui, kurio čia išstatyta 120 
kūrinių, kaip ciklai: Zodiako 
ženklai, Pasaulio sukūrimas, 
Saulės sonata, Jūros sonata, Pa
vasario sonata, grafikos darbai.

Išstatyta taipgi kūriniai apie 
70-ties dvidešimto amžiaus lietu
vių dailininkų: tapytojų, skulp
torių, grafikų. Čia randama K. 
Šklėrio-Šklėriaug akvarelės: Ve
žikas, Bažnyčioje, Laiveliai, Ak
menės krantas, Senas estas. Iš
statyti M. Dobužinskio, K. Šimo
nio, J. Vienožinskio, V. Didžio
ko, S. Ušinskio ir kitų lietuvių 
dailininkų kūriniai.

Neapsieita ir be propagandos: 
saldžiomis spalvomis vaizduo
jamas “naujas kolūkinis gyveni
mas” ir kiti okupacijos momen
tai.

Grafikos skyriuje — iliustra
cijos D. Poškos, J. Žemaitės, P. 
Cvirkos, V. Mykolaičio-Putino 
ir kitų rašytojų kūrinių. Tai
komosios dailės vitrinoje išsta
tyti darbai: L. Strolio, V. Mik- 
nevičiaus, V. Manomaičio, E. Tu 
levičiūtės, O. Zigmantaitės ir ki
tų — servizai, vazos, dekoraty
vinės lėkštės, karoliai.

▼ V. MvkolaiHs-Putinas, K 
Petrauskas, dalyvavo A. Vienuo
lio 75 m. amžiaus minėjimo iš
kilmėse. Savo sveikinimus at
siuntė Ant. Žmuidzinavičius.

praleido Vilniuje, kur ir palaido
tas Rasų kapinėse.

, ▼ Pirmoji Lietuvos spaustu
vė. Pirmoji spaustuvė Lietuvo
je buvo įsteigta daugiau kaip 
prieš 400 metų Vilniuje. Ją įstei
gė Pranciškus Skorina iš Poloc
ko. Prieš atvykdamas į Lietuvą 
jisai spausdino knygas Prahoje, 
Čekijoje. Vilniaus universiteto 
mokslinės bibliotekos direkto
rius L. I. Vladimirovas parašė 
veikalą: “Pranciškus Skorina — 
Vilniaus spaudos pradininkas”. 
Išleido Lietuvos Valstybinė Po
litinės ir Mokslinės Literatūros 
leidykla. Keista, kad sostinės 
Vilniaus universiteto bibliote
kai vadovauja ne lietuvis, o kaž
koks maskolius Vladimirov.

▼ R. Juknevičius Lietuvoje 
pastatė B. Sruogos 3-jų veiksmų 
5 paveikslų istorinę dramą “A- 
pyaušrio dalia”. Pastatymo dai
lininkas — J. Surkevičius, mu
zika V. Klovos, baletmeisteris 
— B. Kelbauskas. Pastatyme 
dalyvauja apie 100 aktorių, jų 
tarpe — Jukna, Siparis, Derkin- 
tis, Kernagis, Stanulis, Zulonas, 
Jakavičiūtė Juodytė.

V s Užpalis studijuoja
Vilniaus Dailės institute, Skulp
tūros fak; ltete. Savo diplomi
niu m birbti: j'p pas rinko skulp
tūra. Lic.uvaitč su kanklė
mis”.

7 Maitujampolčs (dabar — 
Kcpsuko) t'iittc pastatyta Alfrc 
do Žėri pjesės “šeštasis augš-

Sveikinime dalyvavo meno vado- las • Be kitų pastatyme dalyva
vus J. Švedas. v0 akt°r>a>: A. Bružas, N. Na-

▼ Vladas Drėma, meno tyri- rijauskaitė, E. Žebertavičiūtė.

nėtojas, ruošia monografiją apie y Vilniaus Pedagoginiame in- 
dail. Pr. Smuglevičių, tam pa- stiiute yra daugiau kaip 60 irk- 
naudodamas kaikuriuos iš Len- iuotojų. Juos treniruoja P. Zin- 
kijos gautus dokumentus. Ar- Sevičius ir B. Balčiūnaitė, 
chyvuose Drėmai pasisekė rasti
kaikurių Smuglevičiaus biogra
finių, davinių.

▼ S. Petrauskaitė yra istori
jos katedros vedėja Vilniuje.
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LIBERALIZMAS
&

Kuo jis yra ir kuo nėra 
t VYSK. V. BRIZGYS

. imetų vis tą patį, neapčiuopia 
mą, ir visada naują”. Kokių re
zultatų atneš toks naujas libe
ralizmo supratimas ir bandymai, 

' dar peranksti spėlioti.

skelbiamą individualizmą. Vi- tiek, kiek tai liečia Jo asmenį. 
Jeigu liberalas yra aktyvus, jis 
nėra tolerantas niekam, kas

VIKTORO KO 2 I C O 8 
Lietuvišku gazolino stotis Ir auto 

taisymas
soks nacionalizmas stato tautą 
augščiau už individą.

Liberalizmas nėra ir laisvama t kuom nors riboja individo lais- Ątliekami motoro remontai, lygi- 
° j mmo, dažymo darbai ir keičiamos

nybes sinonimas. Laisvamany- —

Šio straipsnio 
plati liberalizmo 
trumpas paaiškinimas, kuo jis 
yra ir kuo nėra.

Kaip kurios nors kitos sro
vės, laikui bėgant išsivysčiosios 
į sistemą, taip ir liberalizmo kil
mės negalima pavardinti vieno 
autoriaus, vienos tikslios datos. 
Liberalizmo sistemai susikurti 
padėjo daugelis aplinkybių, daug 
asmenų, tai užtruko ilgesnį lai
ką. Jo kilmės svarbiausia prie
žastimi apskritai laikoma 18-jo 
ir 19-jo šimtmečio vidurinio luo
mo žmonių reakcija į tais laikais 
buvusį valstybių valdovų politi
nį absoliutizmą.

Nesustojant plačiau prie libe 
ralizmo kilmės raidos, apžvelg

tikslas nėraime. Lengva yra suprasti, kad'
studija, o tik Į mokytam ir išlavintam yra ne

sunku apgauti neišlavintą. Tur
tingam yra nesunku nustelbti 
neturtingą. Turint abiem lygias 
teises nedorybei yra nesunku 
nustelbti dorybę. Taip ir įvyko. 
Beatodairiškiausiais būdais grei 
tai buvo sukurta masių vergija 
kapitalų savininkų ir apsukres-

Kuo liberalizmas nėra

Liberalizmas tačiau nėra tas 
pat, kas socializmas, komuniz
mas ar bolševizmas. Tiesa, jų pa 
žiūros į Dievo buvimą, į religiją, 
į prigimties įstatymus yra daug 
kur artimos, išskyrus kaikur 
naujas socializmo sroves, tačiau 
tai, kas liečia individo santy
kius su visuomene apskritai, su 
valstybe, — kas liečia sociali-

niųjų naudai. Melu įgytas žmo-1 nius, ekonominius klausimus, so-
nių pasitikėjimas ir besąžiniš- 
kas jų apgavimas, tik kapitalo 
savininkų interesų paisanti ga
myba yra atnešusi vieną po ki
tos didesnės ar mažesnės apim
ties depresijas, kurios nesąžinin 
gus turtinguosius dar labiau pra 
turtindavo, o mases neturtingų 
žmonių stumdavo dar j didesnį

kime jo turinį, koks jis pasiekė skurdą. Liberalizmas išvystė lig 
mūsų šimtmetį. Pasiryžusieji i nepakenčiamo laipsnio tai, ką
ginti žmogaus individo teises, 
jo garbę, jo natūralias ir civili
nes teises prieš neribotą politi
nį valdovų absoliutizmą, dėl 
mums nežinomų jų psichologi
nių priežasčių kaikurie nuėjo į

K. Marksas pavadino klasių skir 
tumais ir klasių kova.

Liberalizmo teorijų praktiški 
padariniai siekė vis toliau ir to
liau už individų ir šeimų. Indivi
dualinis utilitarizmas, nevaržo-

kitą kraštutinumą — į individo mas jokių pastovių dorovės dės-
absoliučią laisvę nuo visokių jos 
ribojimų. Tą individą lig tokio 
laipsnio išaugštinusi pakraipa

nių, buvo pritaikytas valstybės 
vidaus ir tarptautinėje politiko
je. Kartais mums neaišku, iš kur

cializmas yra liberalizmo anti
tezė, yra protestas prieš libera
lizmo sukurtą tvarką .Socialinė
je, ekonominėje, politinėje plot
mėje liberalizmas su socializmu 
gali tik tiek sutapti, kiek kuris 
savęs išsižadės.

Liberalizmas nėra tas pat, kas 
nacionalizmas. Nors nacionaliz
mo, kaip sistemos, dar nieks nė
ra patiekęs f ne visi sutinka na- 
nacionalizmą sutapinti su vokiš
kuoju nazismu ar itališku fašiz
mu), tai vistiek nacionalizmo 
sąvoka taip pat yra antitezė li
beralizmo skelbtam individualiz 
mui. Nacionalistai ne visi pri
siima liberalizmo pažiūrą į Die
vą, į religiją, į natūraliąją ir 
krikščioniškąją etiką ir visi na-

bės visiems kraštams bendros 
ir tikslios aptarties, sistemos dar 
nieks nėra sukūręs. Lietuviai 
laisvamaniais vadina nepaisan
čius religijos reikalavimų. Lais
vamanio vardas Lietuvoje apė
mė nuo paprasto religinio atša
lėlio lig bolševikų partijos nario.
Panašiai daug kur yra.

Liberalizmas ir tolerancija

Liberalizmas nėra tas pat, kas 
tolerancija. Iš lotynų klasikų 
pasiskolinę ir žodį ir jo prasmę, 
tolerancija visi vadino ištver
mę, ko nprs pakentimą. Bene 
18-me šmtimetyje prancūzai to
lerancija pavadino laisvę nekliu 
domai praktikuoti kiekvienam 
jo išpažįstamą religiją. Šiandien 
tas žodis pradedamas vartoti 
platesne prasme — meilės ir pa
garbos kiekvienam žmogui, ne
paisant esančių tarp žmonių I *»’• lni- *• sbmenas
1 . * .5 .. . ’ 3321 8. Halsted — CLiffslde 4-5005
skirtumų. Neretai pasitaiko, kad i Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais 

lr ketvirtadieniais 9—9

vę.
Katalikų Bažnyčios Popiežiai 

yra pakartotinai liberalizmą pa 
smerkę: p.p. Pijus IX ir Leonas- 
XIII keliais atvejais, p. Pijus 
XI enciklikoje Quadragesimo 
anno.

NAUJOS PREKES, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINĄ! 

I>abar muzikos mėgėjams (vt-slas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ PIjOKšTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasinės lr dzaso 
— PLOKŠTELES — 

Didelis pasirinkimas geriausių firmų 
HI H FONOGRAFŲ 

TV. Radio ir Elektrinių Aparatu

i nfl-
OręiryĮSĮon
Csales - service)

tolerancijos žodis pavartotas ne
suteikiant jam jokios tikslios 
prasmės. Liberalizmas su tole
rancija nesiderina. Liberalizmas 
yra individualizmas: kito as
mens ir visuomenės jis visai ne
paiso. Jeigu liberalas yra indi
vidualistas tik sau, tolerancija

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 8. WESTERN AVE. PR 8-9583

Ofiso ir bulo tel. OLympic 2- 1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 
tik 10—12 vai. šeštadieniais uždaryta

Tel. RElianoe 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS ir chirurgas 
• IRTI'VIS OYDVTOJA8J 

8925 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P. P-

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th 8t., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

tapo pavadinta liberalizmu. Li- galėjo atsirasti ir kaip galima 
beralizmas ilgainiui paneigė žmo toleruoti tarptautinėje politiko- 
gaus socialinį charakterį ir iš to je šiandien neretai pasitaikantį
sekančias pareigas. Liberaliz
mas, .visur pabrėždamas indivi
do teises, nepabrėžfė jo parei
gų. Tai įvyko rie per neapsižiū
rėjimą. o nuosekliai.

Liberalizmas paneigė buvimą 
betkokių nekintančių įstatymų, 
sekančių iš žmogaus nekintan
čios prigimties. Paneigė apreiš
kimo buvimą, religijos vertę ir 
iš apreiškimo bei religijos sekan 
čių dorovės reikalavimų vertę. 
Paneigė žmonių bendruomenei 
(valstybei ar kitokiai) kokias 
nors pastovias teises į individą. 
Liberalizmas nesutinka su išva
da, kad teisės yra pareigų pa
sėkos.

Išaugštinęs individą ir paskel
bęs jo absoliučią laisvę nuo vi
sokių varžtų, liberalizmas pa
grindan prisiėmė J. J. Ruosseau 
nuomonę apie žmogų, kad žmo
gus iš prigimties esąs be silpny
bių, kad žmogų apgadina tik 
aplinkybių ir auklėjimo Vėlesnė 
įtaka. Iš T. Hobbes liberalizmas 
pasisavino materializmą ir uti
litarizmą. Liberalizmo skelbia
ma sąžinės laisvė buvo ne ta 
prasme, kad pasmerktų prime
timą žmogui galvojimo, kalbėji
mo ar elgesio priešingų jo įsiti
kinimams. Liberalizmas skelbė 
nesant jokių pastovių dorovės 
dėsnių; jis pastatė lygiomis ir
tai, kas kitų visada buvo laiko
ma dorybe ir kas nedorybe.

Liberalizmas moralėje 
ir socialiniame gyvenime

4
Liberalizmas buvo kurtas gy

venimui. Kur įgavo įtakos, gy
venime ir reiškėsi. Individui pa
likta pačiam sau susikurti tos 
dienos moralę. Ta pati laisvė pa
skelbta šeimai. Lengva suprasti, 
kokių padarinių tai atnešė šei
mai, kuri gi yra ne iš vieno indi
vido kiekvienas iš jų turi savo 
dorovę.

Nereikėjo ilgai laukti neribo
to individualizmo darinių ekono
miniame ir socialiniame gyveni-

dviveidriškumą , aiškią neteisybę 
ir t. t. Savu laiku beveik visuo
tinai įsigalėjusiu ir šiandien dar 
galutinai neišnykusiu liberaliz
mu tai visa galima lengvai pa
aiškinti ir suprasti.

Liberalizmas ir bolševizmas

cionalistai atmeta liberalizmo ar netolerancija jis domisi tik
:----------  ----------------------------- i j -■ ---------

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

P. Pijus XI viešai encikliko
je "Quadragesimo anno” bolše
vizmą pavadino liberalizmo vai
kaičiu. Kovą prieš Dievą buvi
mo skelbimą, kovą prieš visokią 
religiją, materializmą, moralės 
pastovių principų atmetimą bol
ševizmas yra paveldėjęs iš libe
ralizmo. Gi valstybės absoliuti 
supremacija prieš individą ir šei 
mą bolševizme yra vaiko reak
cija į tėvo ar tėvuko klaidą — 
į neribotą individualizmą. Buvo 
kraštutinė tėvo ar tėvuko klai
da, kraštutinė yra ir vaikaičio 
reakcija. Bolševizmas yra bent 
didelėje dalyje pasisavinęs iš 
liberalizmo ir taktiką. Beatodai
riškais būdais liberalizmas suku 
rė nepakeliamas socialinio gyve
nimo sąlygas, kurios kaikam at
rodė negalimos pakeisti taikio
mis priemonėmis.

Suglaustai atpasakojus, toks 
liberalizmas pasiekė mūsų lai
kus. Paskutiniais laikais atsi
rado bandančių liberalizmą re
formuoti. Gal žymiausiai šioje 
srityje pasireiškė Wilhelm Roep- 
ke. Jis, konstatavęs, kad indi
vidualistinis liberalizmas yra ne 
pataisomai susikompromitavęs, 
siūlo kurti visuomenišką libe
ralizmą, jo pagrindan padedant 
“ką nors tokio per tūkstančius

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem flve.,_________ Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., Yfirds 7-0145'

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

DISTRICT SAVINOS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street 
Priima ligonis pagal susitarlma. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad Ir 
šeštad

Res. tel. GRovehlU 0-60OS

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad, 1—4; treč. ir

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue
vai..* kasdien 10-12 vai. 1.- 7-9 vai 
vak. fleštadientala 10-x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-S22*
Res telef. WAlbrook 6-5070

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

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

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

Telef. ofiso LAfayettc 3-0040
' Rez.: VVAlbrook 6-3048

r
KAZYS ČESNAUSKAS

6444 80. TROY ST.
Telef. WAlhrook 5-7670 ir 

Gibson 8-4938
• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atitekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavlmai nemo
kamai.

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
* Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

lr augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI.IK A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

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

Krautuve atidaryta sekmadleaials nuo 11 iki 4:80.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jo* įaikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aangumo ir divi
dendų nnSumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augStą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės Jataiga yra viena i# gra
žiausiai ir modemiSkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Ave. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadieni nuo 12 Iki 8, antradieni lr penktadieni nuo 9 Iki 4, ketvirtadieni nno 9 Dd 8.
Trečladienj uždaryta vlaą dieną, o šeštadienį nuo 9 Iki 2 valan don po pietų.

">1. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penai. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir šešt. pagal sutarties
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 2*. III

telefonas REpublle 7-4»OO 
Rezidencta: GRovehUl 0-8101

oaslmatymal pagal sutarties

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - I* rot,-žįsta*

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai. Spec. latgaliui kojom 

(Areli Supports) ir t. t. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 w. OSrd St, Chicago 29, IU. 

Tel. PKospect 0-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. 63 rd St. 
Ofiso tel. RElianoe 6-4410 

Rezld. telef. GRovehill .0-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. WAlbrook 6-3786

Ofiso tel. CLiffslde 4-2890 
RezldencUos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampos 47th lr Hermitage)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 868) 

Vai kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-22*4 

6002 VVest 10th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOvmhall 3-0*5*
Kitu laiku ir trečiad. susitarus

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra- praktika ir moterų ligos) 
Ofisu ir rez.: 5100 S. Western Ave. 
Tel. PKospect 8-1223 arba VVE 8-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 1-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-OOS0. 

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8*44

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Speelalylič — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Boto 1658 W. 103 St., Beverly Hills 

Vai.: kasdien huo 6 v. v. Jkl 9 ▼. vf.^
Vai,: kasdien nuo 6 v. ▼. iki 9 v. v., 

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4- vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-0780 
Buto — BEverly 8-8946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS '

2454 West 71st Street 
(71st lr Campbell Ave.)

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
_MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South“Halsted Street "
Vai 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PKospect 0-9400
Rezid. I’Rospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso HEmloek 4-6816 
• Rez. HEmloek. 4-8761

DR. š. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais Šv. Kryžiaus llgonln*) 

Priima pagal susitarlma

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

DANTISTAS

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

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 1—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-494*.

Namų — CEdarerest 8-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nno 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
VV. 02nd St., tel. Republic 7-8818.

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Kd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Te*, ofiso CA. 6-0257, res. PR 6-006* 

Rezld. 6000 8. Arteslan Ave. 
VAI. 11 v. v. iki 8 p. p.; 6—9 v. v

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-*7OO 
Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterį) ligų 

2454 Weet 71st Street 
(71-oe ir Oampbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—t lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Oftoo telef. V Artis 7—1180 
Rezidencijos — STezvart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvt) 

VAL. 1—4 lr 0:80—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tet. WAIbrook 6-2070
Rea Hllltop 6-1600

Dr. AleiMider J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 South Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest RSrd Street

VAL kasdien nuo t—4 p p Ir 7:8*
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJGU K PECT A LIST®
— PRTTATKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v v. pagal 
susitarimų išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųuetta Road

.Ofiso telefonas — Blshop 7-2626

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonln* 
Telef. REpublle 7-22*0 

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

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

keičia stiklas ir rėmas 
4456 S. California Ava. .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki S v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virt 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182V 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 Weat 85th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 8, tra 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimų., kurie 

yra priežastis gaivos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos vaikus.

4712 Sonth Aahland Ave.
Tel. YArds 7-1378 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. SeAtad. 10:80 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.
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Lietuvių tautas tanrlansim 
hės Arltlvysk. Jurgio Matulaičio

Matulevičiaus 
Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. 1 žrašni: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžvel- 
girnas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr sielų 
išganymui.

II. laiškai. Tai {vairiems asme
ninis rašytų laiškų Ištraukos, gyve
nimiškos Išminties perisi, išreikšt,

patarimų, paraginimų 
mų formoje.

ir paaiškini -

III. Vilnioje, žvilgsnis 1 Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 pat., paveiksluota 
Ir Jrlšta J kietus viršelį na Kaina 
12.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

4545 W. 63 St., Chicago 29, III
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JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

Septintame “Literatūros Lan žymė. Ir paradoksaliai skamba:
kų” numeryje mes randame Jo
no Meko rašinį. Rašinio vardas 
— “Vilkas”. Rašinio tekstas su
sideda iš sakinių, k. a.: ...vilkas 
buvo giliai, vilkas buvo giliai, 
nors jis nežinojo kas yra vilkas, 
kas yra vilkas, kas jie yra, kas 
yra vilkas...

Sustodami ties tuo rašiniu, 
mes mėginsime, kiek laikraščio 
skiltys leidžia, pajieškoti giles
nių naujovės atsiradimo šaknų, 
kartu leisdami sau nukrypti iš 
lietuviškų darželių į plačiąsias 
visuotinio meno lankas.

Kiekviena žmogaus kūrybos 
šaka savo poveržyje j naujų ver 
tybių jieškojimą turi nesiten
kinti senstančiomis formomis 
ir kasdienybe virstančiu turiniu. 
Tik ne su vienodu efektu tie po
lėkiai į naujovę pasireiškia įvai
riais amžiais. Kartais ištisi am
žiai praeina griežtų tradicijų 
priespaudoje, kol drąsi kūrėjo 
mintis ir genijus sutrupina tra
dicijos pančius ir pateikia me
nui naują turinį naujose formo
se. Kartais tokie kūrybos žai
bai ir per kelis dešimtmečius 
nuveikia nepaprastus darbus, 
kaip ir pagrindinai keisdami kū
rėjo požiūrį į meną, taip ir vi
suomenės tradicinį meno supra
timą. Mene, kaip ir socialiniame 
visuomenės gyvenime, periodiš
kais potvyniais ir atoslūgiais kar

kada futurizmas muzikoje ver
žėsi sugriauti ritmą, futurizmas 
dailėje stengėsi tą ritmą pasta
tyti savo dievuku.

Visos tos naujovės, kurioms 
mes drįstame duoti futuristinių 
naujovių vardą, nes jos ir pre
tendavo būti ateities menu, už
liejo savo gaivalingumu visą 
meninį pasaulį, neaplenkiant ir 
mūsų ką tik besikalančios iš kiau 
šinio meninės kultūros, kur ta
sai futūrizmas įžengė literatū
ros su ruso Majakovskio ap
siaustu, kaip kadaise, nors ir 
pasenęs, rusuose buvo madingas 
Byrono apsiaustas.

Judėjimas mene
Bebręsdamos tos naujos fu

turistinės srovės kito, gimė ar 
gimė kitais vardais, skyrėsi es-

Bazavimasis futurizmu
Po tnimpo ekskurso į dailės 

futuristiškuosius polėkius mes 
konstatuojame, kad smerkiamo
ji praeities tradicija, futuris
tams nejaučiant, jau patapo jų 
tradicija. Ir štai šios dienos mo
dernaus meno adeptai jau noro
mis nenoromis turi gyventi iįį 
tos tradicijos malonės. Tai, kas 
buvo tikrai revoliucinės stichijos 
kibirkštys 1909-12 metais, da
bar, kelių dešimčių metų per
spektyvoje, jau yra tradicija su 
daugeliu niuansų, su begalybe 
atsišakojimų, bet jau futuristi
nis palikimas, jau kieta tradici
ja, ir dargi susilpninta tuo, kad 
joje nebėra kovos prieš tradici
ją mielių, o liko tiktai įžvalga 
savin ir individualistinės tenden
cijos. Todėl jau dabar meno nau 
jovininkai, kaip skulptoriai Lar 
dera, Menzu arba ir Lietuvoje 
gimęs J. Lipchitz, savo požiūrius 
į meno esmę neskelbia judėjimo 
vardu, bet kaip savo individua
lius įsitikinimus. To juk nebuvo

me ar detalėmis, tačiau vis turė t judėjimo pradžioje, kada kovo
damos bendrą esminį požymį — 
karingumą, drąsą, smerkimą tra 
dicijos. 1920 metais trumpam 
įsiviešpatauja dadaizmas; jis 
pagimdo siurrealizmą, greta žen 
gia abstraktizmas ir dar bent 
keliolika įvairių “izmų”. Ir pa
galiau šiomis dienomis viskas 
tai imama vadinti moderniu me
nu, tarytum ta utopinė ateitis, 
kurios dėlei futūristai skelbė sa
vo principus ir tradicijų griovi
mą, jau tapo realia diena ir fu
turistinis menas tapo šios dienos

tojasi evoliucijos ir revoliucijos. |menu- Modernus šios dienos me
nas tačiau vis dar nėra susikris 
talizavęs į monolitinę masę, ir 
diapozonas tarp jo sparnų da
bar yra daug platesnis, negu 
buvo futūristinio judėjimo pra
džioje.

Dinamizmas jau nebėra esmi
nė naujoviškumo atrama. Abs-, 
traktizmas reikalauja susikau
pimo ir įžvalgos į reiškinio es
mę. Naujoji graviūra ir alyvos 
darbai stovi prieš daugelį vėl 
neaiškių ir sunkiai išsprendžia
mų problemų, skausmingai jieš- 
kodami kelio pirmyn, kaip tai 

Architektūra pasiglemžė pa- buvo judėjimo pradžioje. Tradi- 
galbon ne tik drąsią mintį, bet cija nėra čia atrama ir švytu- 
ir naujai išrastų medžiagų at-, rySj todėl mes stebime su pagar 
sparumą; skulptūra drįso vie-i ba ir nuostaba tų naujų kelių 
ton tradicinio marmoro, žalva- ; jieškojimą, kur iš menininkų kū 
rio ar medžio montuoti kūrinį iš| riniu beveik visad šviečia de

presija, pamaldumas dar nesu-

Tačiau devynioliktojo amžiaus 
pabaiga ir ši dvidešimtojo am
žiaus pusė bus bent patys drą
siausi bandymai keisti senas 
tradicijas, išskiriant vis naujus, 
vis nepaprastesnius meno es
mės ir meno filosofijos nusaky
mus.

Majakovskio apsiaustas
Dailė, literatūra, architektū

ra, muzika... visur atsispindi 
drastiškas veržimasis į naujus 
kelius ir ryšio laužymas su tra
dicija.

metalinių plokštumų; muzika 
drįso narkotizuotis atonalumu; 
tapyba suskato jieškoti optinių 
iliuzijų esmės savo drobėse. Ir 
literatūra, labiausiai prieinama 
masėms meno šaka, apsireiškė 
nauju turiniu naujose formose.

1909 metais italas Marinetti, 
o paskui jį plejada italų dailinin 
kų, vadovaujama Boccioni ir Se- 
verini, paskelbė ateities meno 
principus ir pastatė pirmąsias 
naujo judėjimo gaires — tai fu
tūrizmas.

Senos tiesos ir senos formos 
neatitinka naų<am meno polė
kiui. Lygiai .kaip naujas vynas 
nepilamas į senus indus. Mašinų 
gadynė atliepia menui. Kino fil
mo skubėjimas šviečia iš Gia- 
como Balla paveikslų. Garsūs 
prancūzai, broliai Duchamp, tarp 
1910-1915 metų duoda mums

rastiems dievams ir nedrąsus, 
ligi šventvagiškumo besiribojąs 
stengimasis įsiskverbti j naujų 
šventovių erdves.

Greta to universalinio judėji
mo mene, savitu ir kietu jį at
spėti, stovi mūsų Čiurlionis, ku
ris priešingai naujam judėjimui 
pasirinko statiką, vieton asi
metrijos ir chaoso pasitenkino 
simetrija. Ir galbūt dėl to jis 
netapo naujos mokyklos kūrėju, 
universaline prasme imant, kaip 
tai nutiko mažiau už jį gabiam, 
neturinčiam filosofinės rimties, 
Kandinskiui. Universalinėje me
no raidoje kada nors Čiurlionis 
atsistos greta šio amžiaus me
ninių revoliucijų ir chaoso. Jis 
stovės ten su prometėjišku žvilg 
sniu į amžinus Zodiako ženklus, 
kada visi šie naujo meno adep

tą dėl srovės įsisąmoninimo.
Tad mes matome, kad dauge

lio naujovių gimdytoja buvo li
teratūra; žodis tapo kūnu dai
lėje, skulptūroje, architektūro
je, muzikoje. Bet tas žodis, ku
ris skelbė tradicijų griovimą, 
praeities sunaikinimą, senovės 
užmiršimą (Marinetti) pats sa
vyje nepajėgė įgyvendinti nė 
vieno savo postulato. Kūryba, 
kur kūrybos medžiaga yra žodis 
kaip minties atšvaista, o minties 
dėstymas neišvengiamai parem
tas ne tik logikos, bet ir grama
tikos dėsniais, pasirodė labiau
siai nedėkinga dirva visoms fu
turistinėms reformoms.

Siurrealistinio žodžio kūrėjai 
rado atramą Lautreamont’o vi
zijose, jo “Maldororo giesmėse”, 
kurios pasirodė prieš pusšimtį 
metų iki siurrealizmo gimimo. 
Taip Marinetti prometėjiškumas 
tapo išduotas tradicijos pasiil
gimui. Ir štai kova dėl naujo
vės, dėl futurizmo, žodinėje kū
ryboje ima bazuotis naujai ku
riamomis tradicijomis, kurios 
nevienodos detalėmis, bet tos 
pat savo esme ir Rusijoj, ir Jung 
tinėse Valstybėse, ir Prancūzijo
je, ir Lietuvoje.

Brutalus mašinos kultas neil
gai tenkino poetą, nes savo es
me poetas yra ne socialinio reiš
kinio bardas, bet introspekcijos 
vergas.

Rusuose nueita galbūt iki kraš 
tutinumo, kada pasirodė poeti
niai kūriniai, parašyti “viršpro- 
tine kalba” (zaumnyj jazyk). 
Viršprotinė kalba netrukus pa
virto tikra beprotine kalba, ka-

J. Pilipauskas Lietuvio sodyba

liai bei šauktukai. Pagrindinis 
gi rusiškas futūrizmas išsigimė 
į ipolitikinį plakatiškumą, kuria
me paskutinį žodį tarė V. Maja- 
kovskis, pradėjęs savo poetinę 
karjerą cinišku futuristu ir bai
gęs ja partiniu trubadūru. Bet 
tie rusiškieji išvirtimai į kraštu
tinumą negali charakterizuoti 
naujo judėjimo, nes rusiškasis 
futūrizmas niekad nebuvo gry
nai literatūriniu judėjimu, o bu
vo tik mišinys iš klounados ir

visų keturių vėjų išpustytas be kur prasmės ir logikos jieškoti 
pėdsako. Juo mažiau naujovės yra nusikaltimas tokios kūrybos
tenka jieškoti trečiafrontininkų 
triukšmelyje, kuris nedavė mū
sų literatūrai jokių vertybių, ne 
radęs naujo nei formoje, nei tu
rinyje. Kiti mūsų literatūriniai 
judėjimai nesibazavo plačia pras 
me suprantamu futurizmu.

Futūrizmas, dadaizmas, 
siurrealizmas

Pakopos viena po kitos, es
mės įsisąmoninimas, vengiant 
tradicinės išraiškos, yra tolimas 
panašumas simbolistų formavi
muisi, kur Mallarmė skelbė sa
vo laiku daiktų esmės suvokimą 
individualiai. Vienur ir kitur ima j 
švytėti didelis pamaldumas poe
zijos pajėgumui šiame pasauly
je rasti kitą pasaulį. Gryną, es
minį, pasiekiamą suvokti tiktai 
poetui mąstytojui. Bet simboli
kai, kad ir kaip besistengiant 
absorbuoti savin tą esmės pa
saulį, kūrinio forma nenutrau
kė ryšio su žodinės medžiagos 
tvarkymo dėsniais. Ten liko ir 
gramatika, ir logika ir estetizmo 
principai. Siurrealistai pasuko 
kitu keliu. Breton, Paul Eluard, 

iš dalies Soupalt rado kitą siur
realistinės žodinės kūrybos for
mulę. Tai yra automatizmas, i 
Tas metodas reiškė kažinkokį ; 
grįžimą į senoviškos, tos antiki
nės Delfų orakulo pitijos pra
našystes. Rašytojas turi susi
kaupti ties popieriaus lakštu ir 
įrašyti į jį visus žodžius, kurie 
“automatiškai” atklysta į jo są
monę. Abstraktiniame dailės kū 
rinyje dar laikomasi ritmo ir 
tam tikros estetikos, abstrakti
niame žodžio kūrinyje viešpa
tauja tiktai automatizmas. Ir 
tipiška tokios automatinės kury 
bos frazė, kurią prancūzas E- 
luard’as nusirašė iš savo pasą
monės, yra plačiau žinoma fra
zė — DRAMBLIAI UŽKREČIA.

metodui.

Obuolys ir vilkas
Mūsų naujovininkai, kuriems 

mes reiškiame pagarbą ir stebi
me jų darbą su simpatija, eina 
nubrėžtu kiekvienam naujovinin

kui takeliu, kuris visad būna 
išgrįstas kurio vieno ankstyves
nio pranokėjo. Tai mes matome 
kiekvienoje mūsų dailės paro
doje. Tą pat mes matome ir li
teratūrinėje kūryboje. Mums, 
įpratusiems sunkiai išduoti tra- 

(Nukelta į 6 psl.)

Pardoudama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
31z2 yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI 3(4 yardo 
MEDŽIAGA 
už ............... $15.00
VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
vvorsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik .................

partines demagogijos. Vakarai, m .
, . ...... , Tai yra tarytum motto automa-kune iki šiol mums buvo ma- A. , _ ; .tinmo blinrhn, “ ’Z11 t r mnirlr'’
žiau pažįstami ir todėl neseka
mi, naujame judėjime rado fi
losofinį pagrįstumą ir gilumą. 
Gaila, kad to nerado naujame 
judėjime mūsų keturvėjininkai, 
kurie tradicijos neigimui nerado 
naujo pastovesnio pakaitalo. To 
dėl ir judėjimas netrukus buvo

tizmo kūrybai. “Zaumny jazyk 
— viršprotinė kalba — atgyja 
rašytojo pasąmonėje ir trans
formuojama popierin padrikais 
žodžiais, paskiromis frazėmis,

naujo meno judėjimo esenciją tai, gutelpą tarp italo Balla ir 
prancūzo Masson, tebus tik že
mės vaikai su paletėmis ranko
se. Dabar... ak, dabar jūs nera
site Čiurlionio vardo ir plates
nėse svetimųjų enciklopedijose!

savo nepaprastuose kūriniuose. 
Taip Marcei Duchamp 1912 me
tų kūrinys “Karalius ir kara
lienė tarp nuogųjų” yra visiška 
priešingybė mūsų M. K. Čiur
lionio “Rex’ui”. Kaip Čiurlionis 
yra sukaustęs “Rex” temą į si
metrijos ir statikos formas, ne
išduodamas tačiau realybės de
talių traktavime, taip Ducham- 
p’o kūrinys yra tikras rudų ir 
juodų drožinių siautėjimas, kur 
dar tik vienas žingsnis — ir dro 
bė būtų nuskendusi siurrealiz
me. Jacųues Vilione (M. Di- 
champ brolio) 1913 metų “Mar 
šuojantieji kariai” piešinys — 
nepaprastas savo ekspresija ir 
poveržiu, kur besikeičiančios li
nijos ir besikaltą dėmės demons 
truoja filminį montažą vienoje 
drobėje.

Rusas Vasilijus Kandinskis 
1912 metais aplenkė tradicinį 
siurrealistų atsiradimą savo ab
straktiškais vaizdais, kur pir
mas įvedė linijų ritmo suprati
mą, žiūrėdamas į kūrinį muziko 
akimis, nes ritmo jieškojimas 
charakteringa tradicinio muziko

OHO
R & S

CATERING SERVICE
FOR ALL OOOASIONS

Ruffet or furni I y style dlnncr* 
UPdilInjfs, IIiukuuIs, ItercĮMIoiis, 
Ordlnaltan Dlnnerv, Gimmiininn 
Brealcfasts, etc. Chicago aml All 
Ku burta.

Daya — Call Victory 2-8870. 
Evcnliųp, — HAymarkct 1-50*8. 
Proprfctora: Mr. A Mr*. YtiHkln

.........

OĘ

SUMMER DAY CAMP
Conducted by

Oroduatc of Ilnaary (’ollcgc 
Beginnlng First Day of Catholic 

SchoolN Vaoation.
$14.00 weekly

Boys & Girta — Agc 7 to 12 yra. 
l’ickuzp for South fk S. W. SMcm 

Daily School Rus
• Hwlramlns • Forest Preserve 
Outing • Home bac k R i d t n g
• Movimi • Vartaus Outdoor Act- 
Ivltiea

For detalled Information call
PETFJt PAN DAY CAMP 
Yards 7-S173, Ext. DG Eto*.

8 A. M. ’tU 4 P. M. Ganieti 2-5782 
Ėst. IMI

SINGER SEW1NG MACHINE 
COMPANY

3415 So. Halsted Street 
Pilnas pasirinkimas nauju ir var 
totu Singer siuvamu mašinų. 
Mes atvyksim j jūsų namus ir 
patikrinsime jūsų siuvamą ma
šina nemokamai Tel. FR 6-3905.

JOE’S SERVICE STATION 
.Ioc Tcmplin, I’rop.

Now is the time for Spring Tune- 
lTp. Complete auto service. Standard 

da kūrinys, kuriame tebuvo tam Gas — Oil. I.ubrication, Tire and 
tikromis eilėmis sugrupuotos ne-j X"». “cT"' 

ištariamos rusiškos raidės, kaip 2758 W. 51st St., comer California 
“tverdyj znak” ir taškai, kable- J_______ Avė, gk. _______

PERPILDYTAS SANDĖLIS
Nationally advertised motorizuoti žuolės pjautuvai

reg. $97.50 TIK $79.95
• BRIGGS & STRATTON MOTORS • 18” Rotary pjautuvas 

• SĄLYGOS: Niąj $7.00 įmokėjimo

BUTKUS LANDSCAPING SUPPLIES
9742 Southwest Hwy. G A 2-0802

Oak Lawn, Illinois Dept. DG
4>

f* IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OibEU TROKA!- NAUJAUSI KPAUSTM (PANKUU 

tisų METU PATTRINIA5 - P/6US IP SĄŽININGAS PATAKNAWNH

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36. ILL Tai. V/AIUook 5-9209

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite laupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, SekretoriusA
OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vaL 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

14.50
SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą
tik ............................. $1,25

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

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

1210 $0. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CCalau 4 OOflCVi KIEKVIENA PIRKINI Otelej O-OOUU

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

SS

Atliekame didelius ir msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobiliu dalis 

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

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

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

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

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

/ . . O F CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

lllllllllIlDrllIlilllIlir (Archer Avė. a. Secromento)

- L./Pilu PHONE: Virginia 7-114 I
ĮIHIIIIIIIiiJįi lllll

'S'Įij'CTiij^iTflrifriirinriĮriiirmTiffffriririirtriiTBriririTirrffrjmfirmgMrr
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LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMfP.lROS lietuviu mokytoju s-gos skyrius
Redaguoja — J e r. I g n a t o n i a, 4630 S. Paulina St., Chieago 9, 
tel. F R 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai

D. Velička. Jis palinkėjo savo, ko dideli kitą kartą nesugeba Į sugebėjimo reikšti savo mintis 
auklėtiniams nenutolti nuo tosj’per nenorą. Pažiūrėsime, ką ga-j raštu ir jas perduoti žodžiu! 
dvasios, kurią jie išgyveno per
720 valandų šioje mokykloje.
Žodžiu sveikino: prelato Urbos

gramoje ir Vidos Tamošiūnaitės, ^koi 

geriausios .buvusios mokinės ir 
vadovavusios programai — tar
tis pasigėrėtinai graži, lietuviš- 

. ! ka ir aiški. Rašiniai parašyti ga- 
— Ir jei bGių bolševikai ne- na turiningai, išsamiai. Kalba

li mūsų abiturientai ir aštunto
kai! Na ir pasirodo.

. , , > r, i • a • Moksleivių rašiniaivardu kun. dr. J. Prunskis, Švre-, 
timo tarybos ir ALB Chicagos, Pirmoji išeina abiturientė Ire- 
Apygardos Valdybos vardu na Breimerytė. Ji skaito istori- 
prof. Matas Krikščiūnas,
vardu P. Beinoras.

Ti omet aš vienas pats sau 
i sakau ir užsirašau :

— Visų dalyvavusiųjų pro-

tėvų jos rašinį apie Nepriklausomos 
Lietuvos atkutimą.

abiturientus sveikino

------ ----------- «*«4L«**«****««**4r««**!ltjK**;«
NUO U2S1SEN ĖJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčiu nuo SENI.', 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ

S 0 P H I
RADIO

Ift WQKI

E BALSUS
PROGRAiMA

Ten, kur skamba lietuvių kalba
Chicagos Augšt. Lituanistinės mokyklos 1956/57 m. m. 

užbaigimo aktas

Birželio 2 dieną 3 valandą po 
pietų prie Šv. Jurgio parapijos 
salės didelis subruzdimas. Kie
me, parapijos kermošius, o žmo
nės grūdžiasi į mokyklos salę. 
Jauni ir seni maišosi kartu. Ir 
visi lietuviškai kalbasi.

— Kas čia vyksta? — klau
siu, sutikęs mokyklos direkto
rę A. Rūgytę. Ji uždeda abi ran
kas ant krūtinės ir prašo:

— Užeik, mokyklos baigimo 
aktas, šeštąją abiturientų laidą 
išleidžiame.

Ir kaip neužeisi. Juk lietuviš
kas reikalas čia sprendžiamas.

Direktorė nubėga salės vidu
riu su popierių plokštais, o aš 
prasiveržiu pro jaunų vyrukų 
kupetą, ir slenku salės dešiniu 
pakraščiu. Ant stalų išdėstyta 
mokinių darbai: tautodailės, ge- 
grafijos, istorijos ir lietuvių 
kalbos bei literatūros. Tauto
dailės mokytoja — Jad. Paukš
tienė, istorijos — O. KrikšČiū-

gimnazija iš Vokietijos, prel. 
M. Krupavičius, mokyt. St. Ru- 

metais Augštesniąją Lituanisti- dys, šios mokyklos organizato- 
nę mokyklą, kaip lietuviškosios rius ir pirmasis jos direktorius,

— J. E V. Brizgys, Lietuvos užgrobę mūsų krašto, Lietuva j<jan(jį -r taisyklinga. Ypatin- 
konsulas dr. P. Itoužvardis. | Ml'» dabar pavyzdingiausia vai gražiA parašytas Dalios
Švento Kazimiero kolegija iš visame pasaulyje! — už-' Kovaitės rašinys apie Maironio
Romos, Vasario šešioliktosios j ^gia, Ji savo rašinil- Salėje su-

juda kėdėse klausytojai. Abiturientų ir mergaičių chorai

kultųros avangardą, kaip busi
muosius Lietuvos kovotojus, kul 
tūrininkus, veikėjus. Paskui 
juos seka baigusieji šiais metais 
VII klasę — 39 mokiniai, VI kl. 
— 52, V kl. — 58, ir IV kl. — 
9.

— Mes dažnai nusiskundžia- 
me, kad mūsų kovotojų eilės re
tėja, baiminamės, kas užims mū 
sų vietas. O žiūrėk kiek gražaus 
jaunimo! — kumšteli man vie
nas iš dalyvių ir nusišluosto a- 
šarą. Ir man džiugu pasidaro 
ir paširdyje kažkas kutena:

— Kol mūsų jaunimas lankys 
lietuviškas mokyklas, tol bus 
gyvas Lietuvos vardas! — at 
sakau jam ir nusisuku, kad ir 
jis nepamatytų mano džiūgesin- 
gos ašaros.

Sveikinimai
Po atestatų jr dovanų įteikimo

nienė ir P. Kliorė, geografijos prasidėjo kalbos ir sveikinimai
— P. Mickevičienė, Lietuvių kal
bos ir literatūros — Aid. Šimai
tienė, P. Velička, P. Masiulionis 
ir P. Bagdonas. Vargais nega
lais įskaitau šias pavardes. Pa
roda nustumta į patį tamsųjį 
pasienį.

Mano akis patraukia albu
mas: “Mano tėviškėlė”. Skai
tau:

— Aš gimiau Lietuvoje, Kau
ne. Bet ten neilgai gyvenau. Ma 
ne tėveliai išsivežė, kad aš ne- 
pakliūčiau į bolševikišką mokyk 
lą. Bolševikiškoji mokykla nie
kina Lietuvos vardą ir netiki į 
Dievą...

— Gerbiamieji tėveliai, mo
kyklos baigimo aktą pradedame,
— nutraukė mane nuo rašinio 
direktorės A. Rūgytės balsas. 
Tuojau po to kun. K. Pečkys, 
S. J., skaito invokaciją: ...Dieve, 
šventink mūsų darbus ir visas 
pastangas ir vesk į gerą kelią... 
jo lūpomis nuskamba maldos žo 
džiai, o pilnutėlė mokyklos salė 
jaunų ir pagyvenusių žmonių, 
galvas nulenkę, pritaria — A- 
men. O po to minutei susikau
pia, žuvusiems už Lietuvos lais
vę pagerbti.

Be mokyklos Mokytojų tary
bos narių prie prezidiumo sta
lo matau kun. P. Dambrauską
— Cicero Augšt. Lit. mok. di
rektorių, kun. dr. J. Prunskį, 
Ben. Babrauską, — buvusį tos 
mokyklos direktorių, svečių mo
kytojų ir tėvų komiteto narius.

35 abiturientai

Mokyklos direktorė A. Rūgy
tė daro mokyklos apyskaitinį 
pranešimą. Jos kalba trumpa ir 
aiški, be tuščių pamokslavimo 
žodžių. Ji pristato 355 abitu
rientus, baigusius šiais mokslo

Kaip ir dera, pirmiausia pasvei 
kino mokyklos direktorė, pas-

dr. Vanda Sruogienė.

Mergaitė skaito

Kalbos ir sveikinimai tokiais 
atvejais yra reikalingi kaip drus 
ka valgiui, bet juos klausytis 
įkyru. Taigi aš ir vėl pamaži 
mėginu nuslinkti prie mokinių 
darbų parodos. Mokinių darbai 
mane domina ir aš iš jų matau 
mokyklos kryptį ir tikrąjį veidą. 
Kai tik paėmiau vieną mokinių 
darbų paskaityti, mokytojas Ve
lička ir timpteli mane:

’ — Paklausyk, Čia mokyklinio 
darbo demonstravimas, bet ne 
meninė dalis, kaip programoje 
parašyta.

Ir aš klausau. Pirmiausia IV 
klasės mokinė Danguolė Šuke- 
lyte skaito iš chrestomatijos. 
Jos skardus balselis ir aiški lie
tuviška tartis užpildo visą sa
lę. Plojimas. Žmonės džiūgau
ja. Mergaitė gražiai lietuviškai 
skaito!

— Kaip toli jos žodžiai nuo 
dabartinės mūsų laikraščių po
lemikos! — šnypšteli kažkas 
man paausin.

— Mokykla privalo būti toli 
nuo dabarties politinių nedarnu
mų, — atkerta kitas, žinąs mo
kyklos reikalus.

Scenoje Asta Veličkaitė skai
to referatą apie Lietuvos švieti
mą. Direktorė kumši man:

— Ir ką pasakysi? Ar mūsų 
mokiniai nepasiekia tikslo?

Aš dar tyliu. Neskubu nie
kuomet su komplimentais. Lau
kiu daugiau. Bet kai išėjo aštun 
tokė Dalia Kolbaitė ir paskaitė 
referatą: “Lietuva Maironio kū
ryboje”. O paskum Dalia Oren
taitė — abit. apie Šatrijos Ra
ganos kūrybą ir vienintelis ber
niukas abit. Kęstutis Truškū- 
nas apie Ievos Simonaitytės 
“Aukštųjų Šimonių likimą”, — 
tuomet aš beveik garsiai sušu
kau:

— Lietuvos mokytojas nepa
lūžo, liko ištvermingas ir ištiki
mas savo darbui! Ir sunkiausio-

Pabaigai abiturienčių ir 8 kla 
sės mergaičių choras padainavo 
Br. Budriūno — “Tėviškėlė” ir 
J. Zdanavičiaus — “Aš pasėjau 
linelius”. Chorui vadovavo mo-

(Nukelta j 7 psl
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HEATING
Industrijoms — Residencijoms 

Komerciniams
Atliekame naujus darbus. Taisome. 

Remontuojame. "Jobbing Service”. 
Modernizuojame vonias ir virtuves.

Nemokami apskaičiavimai 
Atdara sekmad. iki 3 vai. 

Telefonuokite dieną ar naktį

1942 S. Halsted St.
Tel. TAylcr 9-8185

Kas čia tokio! — galvoju, se sąlygose iš mokinių moka iš-
kum 8 kl.. auklėtojas mokytojas Maži vaikai daug ką padaro, reikalauti maksimumo žinių ir

Taupykite po biškĮ kiekvienų algos dienų. Jūs skolin
gi imtys sau. Pas Drovers, Jūsų santaupos neša 2% 
pelno. Ir kiekviena tanj»omojl sąskaita yra apdraus
ta Iki $10,000.00 Federal Deposlt Insurance Corpora
tion. Leiskit Drovers pudėti Jums taupyti... šiandien.

Lengva BENDRAUTI SU DROVERS

^Drovers liaiiks
47th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

nuo 1883

J. ANDRULIS, MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ ATSTOVAI CHICAGOJE YRA:’

RUbberizED
CONCRETE*

(UTXJ TY«)

Uk. $989 
Kit »

$AIB

KN I

Mali OrOr. ŽIIM. Pm(mI4 
m. s. o. o. pimm

U«cd by profeoion.l building 
contractor*. Apply thin a* 1/ 16" 
up to I" thiek without chipping 
or priming. Sėli bonding ana 
water-proof. CONCRETE COL 
OR. For walk(, walla, driye- 
waya, .tap», tiltą ate. Kit io- 
clude* powdcr, liųuid latez and 
trow«L Now ii tha tirą. to ra- 
pair coocreta. Ordar from

F. H. Lelnwiber ft Co.. Ine. 
7124 B. Malta Are. 

Chicaga 20. IN.
Dept. L.

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE ■ SŪRIŲ. 
Jeigu abejojate, paprašykite pamėglnlmut. Jūsų skonis jums pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt

sprendėjas.

STANLEY

METRICK

1804 West 47th St.

Telef YArds 7-8393 

CHICAGO 9, ILL

JOHN

SHURNA

5418 S. Albany Ave.

Telef. GRovehjll 6-7783 

CHICAGO 29, ILL

J. Andrulis, Michigan Farm Cheesc Fountain, Michigan

miegoti nea Jų užsleenėjusloe žalždo* 
niežėjimu lr skau 'ėjimų senų atvl 
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Joa gydymo 
ypuibyes palengvins Jusu skaudėj! 
mų ir aalAstti' ramiai miegoti nak 
tj Vartokite Jų tapgl nuo skau 
užlų nudegimų. JI taipgi padalina 
niežėjimų Ilgos vadinamos PSOR1A 
SIS Taipgi pažallna nerftėjfmų llgoi 
vadinamos ATHLETE.S POOT su 
stabdo džiovinimų odos Ir perplvftlm • 
tarppirftčlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džIūstančloB suakllsloa odos dedlr 
vinių, odos IAb8rimų lr t t talpg 
tinkama vartoti vaikučiams, kads 
pasirodo skaudus ISbėrtmas nuo vy 
stvklų JI yra gera gyduole nuo 
vlrftlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26. lr $3.60.
Pirkite valstlnėseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Milvvaukee, Wtec., Ga- 
rv.lnd. lr Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

stot b-s Banga 1390
PIRMADIENIO vak. nuo 7—lt v. 
N. O PIRMAD. IKI PENKTAD.

S 46 Iki 9:30 vai. ryte 
AKftTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

SEKMAD. H:3O—V:3O v. r. Ift stotie. 
WOI‘A — UOO kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVE. 
i'h eago J*. II! HEmloek 4-2411

Ift

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy 8L, Chieago S4, IU.

Skelbkitės “Drauge”!

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningai) 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 07tt» Pl., ChlcajfO,

UI. VVAlbrook 5-8063

JON

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipldtės 
i mos pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbai. Mes atliekame 
visokį “sheet metai“ — skardos 
darbą

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOunhall 8-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

(

DĖMESIO!
Populiariškiausia ir hygieniškiausia 

lietuviška
PLAUKŲ KIRPV'KLA 

BRIDGEPORTE 
752 W. 33rd St.

Dabar yra vedama labai senai Ir 
gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati, bet darbas daug sąžiningesnis.

r-

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

4

J. G. TELEVISION 00. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

10,000 VALANDŲ
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai, vedintuvai

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS ĄNS^AN
2555 VVEST 47th STREET LAfayette 8-108S

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletkiewlcz, sekr. ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitų Šiandien. Apdrausta iki 810,000. 

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; j
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Sežt. nuo 9 iki vidurdienio.

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N A U J A S
19 5 7

CHRYSLER

*2811

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

”1732
Daugybė garantuotų visų Išdirbysčių vartotų automobiliu už labai atpigintas kalnas

j

i,

JI H? $ 

------------ . -

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga
k

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

4030 Archer Ave., Chieago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515



t 1

Šeštadienis, 1957 birželio S DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO, ILLINOIS
="r:

Klinikines psichologijos daktaras
DR. VYTAUTAS VYGANTAS, Nrw York. N Y.

Socialinių mokslų karaliene— 1 dar vertingesnių,. jei pastebėsi- i
psichologija — besidomj tautie
čiai šiomis dienomis turėjo pro
gos pasidžiaugti 2 vertingais 
reiškiniais: ką tik viešumoje pa
sirodė dr. Justino Pikūno, dės
tančio Detroito universitete, kny 
ga-vadovėlis, pavadintas “fun
damentai Child Psychologv” bei 
gegužės mėn. 15 d. augščiausiu

me, kad po daugelio metų tai 
pirmas atvejis Katalikų univer
siteto psichologijos skyriuje, 
kad studentas per 4 metus po 
bakalauro įsigytų daktaro laips
nį. Šioj plotmėj dr. Antanas il- 
?ai liks nepas ektas. Negausioj, 
daktaro laipsniais pasipuošusių 
tremtinių grupėje,’ jis yra jau-

f." " iŠ**

ei ' : r o

Kz«.» < ♦ O O v r, U O & U p.
' „ u M u ųfe. J 'J ’ ’ lį w W

1 f ; L į S IS . ■ •" * ** *

-. "‘If > ■
Visuomenininkas

moksliniu atžymėjimu — dakta- niausiąs, šias eilutes rašąs yra 
ro laipsniu — pasipuošė Anta- turėjęs progos atidžiai stebėti 
nas Sužiedėlis. Apie pirmą įvy- ir vertinti mūsų akademinį jau- 
kį bes progos kitu atveju prasi- nimą; jam nėra abejonės, kad 
tarti; šį kartą nor'ėtųsi pasi- dr. Ant. Sužiedėlis yra vienas iš 
džiaugti jaunojo mūsų intelektu pačių pajėgiausių jaunosios kar 
alo laimėjimu. tos intelektualų.

Studijų kelias
Jaunasis daktaras gimė 1932

metais Rygoje, dabartinio Atei- Nesvetimas Antanui ir visuo- 
tininkų federacijos vado prof. meninio reiškimosi laukas,. Or- 
S. Sužiedėlio šeimoje antruoju ganizacinėje plotmėje jo ryškiau 
sūnum. Pradinių mokslų sėmėsi si laimėjimai atsiekti studentų 
Kaune; ten ir gimnaziją lanky- ateitininkų bei bendrose akade- 
ti pradėjo, tačiau jam tėvynėje mikų organizacijose. Ateitinin- 
tebuvo lemta baigti pirmąsias ku jis tapo 1946 metais, gi kiek 
dvi klases. Tolimesnis mokymą- vėliau jis pradėjo vadovauti Ha- 
sis vyko Hanau stovyklos gim- nau moksleivių ateitininkų kuo- 
nazijoje, kurią 1948 metų lapkri- pai. Studentų ateitininkų veik- 
čio mėn. ir baigė. Atvykęs į šį loję jam teko ne vieną kartą ne 
kraštą, jis 1949 metų rudenį įsto. vienas pareigas eiti; visų jų čia 
jo į Bostone esančią to paties nebūtų galima išvardinti, tačiau

Tautinių šokių šventė Kauno stadione 1938 m.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Ave,,Telef. Virginia 7-7091

vardo Tėvų Jėzuitų kolegiją. Y- 
patingais pagyrimais ir atžym’ė- 
jimais ją baigęs 1953 metų va
sarą, jis persikėlė į krašto sos
tinę, kur Katalikų universitete 
siekė gilesnio švietimo. Šios pas

vertėtų bent iškelti tą faktą, kad 
kartu su K. Kebliu, kuris kaip 
tik šiomis dienomis pasipuošė 
magistro laipsniu chemijos sri
tyje, naujasis daktaras įsteigė 
užsienio skyrių ir išleido biule-

tangos dabar buvo apvainikuo- į tenį anglų kalba; tai buvo pir- 
tos filosofijos daktaro laipsniu i masis organizuotas lietuviškos 
klikinės psichologijos srityje, jaunuomenės bandymas svetim- 
Magistro laipsnio darbui ((įgijo | taučius informuoti.
1955 metais) jis buvo globėju Vadovavo lietuviams 
pasirinkęs pagarsėjus} prof. P 
Hofstaetter, dabar grįžusį į Vo
kietiją ir Berlyno universitete

studentams

Kai Lietuvių Studentų sąjun-
užėmusį psichologijos katedros ■ ga išgyveno savo veikliausią
vedėjo vietą. Doktorato tezė, pa
rašyta bendraujant su prof. O’ 
Connor, lietė tam tikrus speci
finius santykius tarp tikrojo ir 
idelizuoto ego koncepcijų ir 
įžvelgtų tėvų vertybių įtaką į 
jas.

Jauniausias daktaras 
Jaunasis akademikas yra pats

pirmasis iš tremties atvykęs lie
tuvis, kuris klinikinės psicholo
gijos srityje pasiekė daktaro

laikotarpį konkrečių uždavinių 
atžvilgiu, tai tuo metu jai va
dovavo dr. A. Sužiedėlis. Kartu 
su .savo bičiuliais jis sąjungos 
konkrečios veiklos lygį pakėlė 
į iki šiol nebepasiektą lygį. Jo 
visuomeniniai sugebėjimai gerai 
žinomi studentijai; ne vienas ge 
rai atsimena jo ramų, nuoširdų 
užbaigiamąjį žodį audringame 
Čhicagos suvažiavime, jo tikrai 
vykusį pirmininkavimą Clevelan

laipsnio. Šis laimėjimas tampa do susibūrime. Žinomas jis aka

demikams ir savo paskaitomis, 
kurios visada buvo gyvos, įdo
mios ir aktualios.

Kūrybos pasaulyje

Nesitenkino jis vien veikla; j 
veržėsi ir į žodinės kūrybos pa
saulį. Ir dabar jis yra Ateities 
žurnalo redakcijos narys; jam 
pavesta rūpintis beletristika —i 
ir jis pats yra atlikęs šios sri-J 
ties pirmuosius kūrybinius ban
dymus. Humoro sritis jam irgi 
nesvetima. Ne vieną studentą ir 
vyresnįjį jis savo pasirodymais 
scenoje yra linksmai nuteikęs, 
gi geresniais tos srities kūrybi
niais fragmentais jis žavėjo ir 
Ateities skaitytojus. Mokslinio 
preciziškumo jis parodė savo 
rašiniuose, kurie buvo atspaus
dinti Lietuvių Enciklopedijoje; 
jis yra uolus to leidinio bendra
darbis.

Dirbs VVashingtone

Birželio mėn. 22 d. dr. A. Su
žiedėlis ir G. Maoelytė Brookly
no Apreiškimo parapijos bažny
čioje priims Moterystės sakra
mentą. Jaunoji šiomis dienomis 
baigė Mt. St. Joseph kolegiją; 
studentijos tarpe ji žinoma savo 
literatūrine kūryba, spausdinta 
Ateities skiltyse. Ilgesnį laiką 
ji priklausė to žurnalo redakci
jai. Jaunoji šeima yra numačiu
si bent laikinai apsigyventi Wa- 
shingtone, kur naujasis dakta
ras dirba savo srityje. Kadangi

Okupuotoje Lietuvoje
▼ Prof. Benediktas Šiaulis,

Kanuo Medicinos instituto far
maceutinės chemijos katedros 
vedėjas, mirė Lietuvoje. Mirė 
turėdamas beveik 70 m. am
žiaus. Buvo gimęs 1887 m. liepos 
mėn. 21 d. Vieviržėnų miestely
je, gimnaziją lankė Petrapily, 
studijavo Maskvos universiteto 
Medicinos fakultete. Nuo 1913 
m. dirbo kaip provizorius Mask
voje. 1921 metais grįžęs į Lietu
vą jau sekančiais metais pradė
jo dirbti asistentu prie Kauno 
universiteto farmacijos kated
ros. 1936 m. gavo farmacijos 
mokslų daktaro laipsnį, o 1939

klinikinėje psichologijoje yra 
didelis rimtų jėgų trūkumas, tai 
dr. Antanui vartai į plačių gali
mybių pasaulį atviri. Reikia ti
kėtis ir jam nuoširdžai linkime, 
kad jis ir toliau intensyviai verž 
tusi į naujų laimėjimų barus.

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

_____ iliiiiiiiilllll<illlllilllllliilil'lliillllli!lllli

FEDXRAL

end Loan Assoęiation

E^.2 W. Cermai; 
Chicago 8, ILL.

Virginia 7-7747

Chartered and Supervised by the U.S. Government

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m 
sausio mėn. 1 dienos. »

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, jei atnešit
'savo banko knygutę. • <

Pinigams padėti nereikia važinėti. Jur* ^’ife pa 
siųsti ĮMištu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS,

• Prezidentas
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo P-tos ryto iki 5 vai. 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos rylo iki 8 v»I. vr’ "r0. 
Šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 vaiandos po p.vių. 
Trečiadieniais visai neatidaroma -----  — —

pakeltas į profesorius ir paskir
tas farmacijos katedros vedėju. 
Tose pareigose prof. Šiaulis ir 
mirė .

▼ Dramos teatras Vilniuje
pastatė Blaumanio pjesę “Siu
vėjų dienos Silmačiuose”; be ki
tų pjesėje vaidina G. Jackevičiū
tė, St. Jukna, H. Kurauskas, M. 
Rasteikaitė.

▼ Kauno Jaunimo teatre pas
tatyta A. Liobytės pasaka: "Už
burtas karaliūnas”. Podukrą vai 
dino A. šimaitytė, Mešką kara- 
liūną — A. Gedvilą.

▼ Julius Butėnas, nepriklau
somybės laikais parašęs mono
grafijas apie V. Kudirką, Pov. 
Višinskį, dabar baigia draminį 
veikalą apie Julių Janonį.

▼ Dail. Puodžius ir Bulavas, 
be profesūrų Dailės institute, tu 
ri nemažai savo kūrinių Lietu
voje ir Sovietuose.

▼ Verutė Urbonaitė studijuo
ja Kauno Politechnikos institu
to Technologijos fakultete.

tnokatne

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA m 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENOROVf

4038 Archer Aveaue T«l. L*3-67w 
AUGUST SALDUKAS Pr»zldar»n.

SKIP’S sIr V ICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202
JUNE-B1RŽ. 6, 7, 8 d. d.

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth J5-O9

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

žemiausios kainos Chicagoje. Išsimokėjimui iki 3 m.
Air conditioner, Emerson, AdmiraI, ilot Point,

VVestinghouse ir kiti tik ...........................  ................ $149.00
8 cub. pėdų šaldytuvai, Frigidaire, AdmiraI, VVesting-

house, Norge ....................... .‘................  .................................. $159.00

Virimui gesintai porcelano pečiai ......... ........................ $ 89.00
Skalbimo mašinos geriausių firmų ........  ........................ $ 89.00
Automatiško* skalbimo mašinos............. .................................. $189.00

Gesiniai ar elektriniai džiovintuvai .... ..................... .. $149.00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos dienai, nakčiai lovos parduodamos po $69.00

pas mane tik ............................................................................... $ 39.00
5 dalių svečių kambario baldai (sofa, kėdė, otomanų 

2 pagalvėlės) kitur parduodama |>o 150.00 deterių 
pas mane tik ........................................ ......................... $ 99.00

2 dai. Nylon setai išpardavimuose siūlomos po $289.00
pas mane tik .......................  ...................................... ........... $229.00

MIEGAMO KAMBARIO BALDAI
Metalinės lovos visų dydžių tik ........... ........................ $ 9.95
Medinės, ąžuolo lovos ............. ...................................... ... $ 29.50
Vatiniai matracai ................... ...............................................•$ 12.50
Spyruokliniai matracai parduodami po $39.95 dabar tik $ 26.50
2 dalių ąžuolo miegamo kambario baldai reguliariai

parduodami po $199.50 dabar tik ........ .................. $ 99.00
4 dalių miegamo kambario baldai vertės $400.00 tik $249.00
3 dalių miegamo kambario baldai visur parduodami po

$199.00, pas mane tik .................... ............................. $149.00

KILIMAI
9x12 kilimai parduodami po $59.00 dabar tik............... J 39.00
9x12 kilimai vertės $99.00, pas mane tik ... ............. $ 69^00

RADIJO IR TELEVIZIJOS
17 inchų televizijos $149.00 vertės tik ........  .................. $ 99.00
21 inchų televizijos $189.00 vertės . . .......... ,............... $149.00
24 inchų televizijos $209.00 vartės tik . . . . ................ $199.00

Atsilankę rasite daugybę kitų prekių, kurias pirksite že- 
miausiomi kainom Chicagoje.

Perkant baldus, nežiūrint kurioj Čhicagos daly gyvena
te, Jums apsimokės aplankyti mane, palyginti kainas ir pirk
ti pigiau, negu bet kur kitur.

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS 

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai. 
sekmadienį 12—5 valandos

IMPORTED FRENCH NAPOLEON 
BRANDY $3.39

MARTELL TIIIIEE STAR COGNAC Fifth $4.98

OLD PENSIONER, 9(1 Proof 
LONDON DRY GIN

Fifth

Fifth $2.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

CINZANOVERMOUTH 
Dry or Svnrt

v 80 Proof

ASSO TLD GERMAN WINES

Fifth $-|3£

Fulląt $3.39
Ffth $1.39

LOVVL.; BUZ.IT, L ported German Bimt 
C;v e o." 24 l>;>tt]es

ii '.'117.1 BEER

$7.35

<> o. 24 cans — Uock or rcgular Case $3.19

TELEVIZIJA • RADIJAS
Hl n PHONOGRAFAI • VOKIAKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

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 iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bns grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

1 957 BUICKAS 
T i k

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

Lietuviškoje P rak y boję-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

i
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• Lietuvių IfHetristįkos anto
logija bus leidžiama dviejuose 
didžiuliuose tomuose. Dėl me
džiagos gausumo buvo manoma 
ją skaldyti į tris dalis, bet atsi
žvelgiant skaitytojų patogumo 
ji išeis dviem didesniais tomais. 
Pirmasis tomas jau yra daugiau 
pusės atspausdintas ir už kokio 
mėnesio bus baigtas spausdin
ti. Pirmajame tome bus ketu
riasdešimt devyni autoriai, pra
dedant Simanu Daukantu ir bai-

Kultūrinė kronika Drambliai užkrečia
(ATKELTA IŠ 3 PUSL.)

• Stasys Barzdukas, tlf. J. .. .........
. -i «« , ...x ak.... dieną, tie reiškiniai kartais keis

... . 1 , . I ti, kartais nepakenčiami, kaišas Jurskis, kom p. Jeronimas ’ r
Kačiuskas, Juoz&s Pronskus, Jo
nas Šlepetys, dr. VI. Viliamas, 
prof. Juozas Žilevičius šiomis 
dienomis atsiuntė savo straips
nius knygai “Mano pasaulėžiū- 
ra .

• Prof. J Ereto Abschied 
von Europa?” (Atsisveikinimas 
su Europa?), 24 pusi., išėjo da-

... . bar jau trečioje laidoje. Akivaiz
giant Marija Augsią,te. Autorių doje bolSevikinės čsmės aut0. 
kūriniai ar jų ištraukos redak
toriaus B. Brazdžionio yra labai 
gerai parinkti. Jie duos progos -J į
iš syk susidaryti ijspudj apie

rius ragina europiečius susimąs
tyti ir dar glaudžiau, nėgu iki

kiekvieną autorių. Prieš kekivie-. 
ną kūrinį yra trumpi autoriaus 
biografiniai daviniai, suglaustas

etc. Tai vis viso literatūrinio pa
saulio prajovai, pažįstami vi
siems per savas literatūras. 

Patriotizmo esmė 

Jeigu mes griebsimės grubaustais ir kvailoki. Tačiau lietuvis 
kūrėjas negali skęsti monotoni- simboliško lyginimo, lyginkime 
joje, nepasiduoti meno pašau-, tuos Eluard’o DRAMBLIUS sa
lio įtakai, neatšvytėti į virš jo'vo stambumu literatūrinio pa
pras k rendančiam svetimam me- šaulio idėjoms. Visapasaulinės 
teorui. Lietuvoje dabar siaučia literatūrinės idėjos yra stam- 
uniformizmas formoje ir turi
nyje, tad tebūnie tremti® pa
žymėta drąsiais bandymais ir 
ryžtingomis pastangomis supras

bios, kaip drambliai. Toks vie
nas siurrealistinis drambliukas 
mumyse patapo vilku Literatū
ros Lankuose. Tegu sau stūgau

ti pasaulinio masto meninius ap ja; juk uniforminė monotonija 
sireiškimus. Mūsų recenzija ir yra dar baisesnė už vilkiuko stau 
kritikinė užuomazga, nevisai girną. Drambliai užkrėtė ir Me- 
pramatydama tą naujoviškumo Į M-

Keistoka tik žiūrėti į reiškinįmomentą, mėgsta jieškoti geni- 
• K. Senkus, lietuviškos gies- naujovininkų tarpe. Ar tai fi-

mės puoselėtojas, gyvenąs Vo
kietijoje, su piligrimais buvo nu-

jo kūrybos apibūdinimas ir jo j vykęs į Liurdą. Praneša mums,
kad naujai Liurde statoma ova
linės formos bažnyčia jau yra 
pakilusi virš pamatų.

• A. Maceina rašo apie Vin
cą Krėvę-Mickevičių, Z. Ivinskis 
apie Vaclovą Biržišką naujau
siame numery “Commentationes 
Balticae”.

losofinė poezija, ar tai siurrea
listinė proza, mes einame ir tur
būt visad eisime paskui pasau
lį, neduodami jam vadų. Nyka- 
Niliūnas savo “Orfėjaus medy” 
stengėsi įsisąmoninti Mallarme 
principus ir jais grįsti savo pa
saulėžiūrą. Savo laiku L. Lėtas 
“Prozoje” su savo “Obuoliu”, 
kaip dabar J. Mekas su “Vilku”, 
stengiasi sekti siurrealistinį au-

i o o »■ i-..- j • • tomatizmą. Ir reikia pridurti,
. .'.U™?-? tad jie dar nėra drąsūs, kaip

Eluard. Kada nors literatūros 
istorikas ras mūsų literatūroje 
tam tikrą grupę modernių sro
vių sekėjų, kaip ir kiekvienoje 
literatūroje mes randame bairo- 
nistus, weltschmerzininkus etc.,

straipsnių seriją apie krikščiony 
bės atėjimą į Lietuvą? Straips
niai spausdinami “Šv. Pranciš
kaus Varpelyje”.

• Eugenija Barsketytė baigė 
Mundelein kolegiją, gamtamoks
lio skyrių, gaudama bakalaure
ato laipsnį.

• Stasė Prapuolenytė lankėsi 
pas dail. Tamošaičius ir tarėsi 
dėl tautodailės skyriaus įvedi
mo “Moters” žurnale.

• Knygnešio kun. Apulskio 
mirties. 40-tos metinės pripuola 
šiemet birž. 8 d.

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRespect 8-4585.

FLORIDA — FLORIDA
Atvažiavę j Floridą sustokite, 

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

kūrinių apžvalga. Antologija tu
rės ne tik visiems žinomų auto
rių, bei jų būdingųjų kūrinių, 
bet ir vieną kitą retenybę, kuri 
iki šiol plačiai nebuvo žinoma, 
bet literatūros istorikų manymu 
turi savo vietą Lietuviškos bele
tristikos istorijoje. Kai visi ne
toli penkiasdešimt autorių su 
savo geraisiais kūriniais yra su
rinkti kartu, gaunasi neįtikėti
nai turtingas ir gražus mūsų 
prozos rinkinys. Kai toks Har- 
bačiauskas galės būti paskaito
mas kartu su Putinu ir Šatri
jos Ragana, tai labai gyvai pa
sirodys lietuviškos dvasios vi
sas šakotumas. Ši knyga bus 
tarsi meniško Lietuvių tautos 
nusiteikimo istorija. Ji sudarys 
daug džiaugsmo kiekvienam lie
tuviškos literatūros puoselėto
jui. Ji bus labai patogi priemonė 
kiekvienam naujam šios litera
tūros studijuotojui.

• Laiškai apie Pabaltijį. Dr. 
V. Gidžiūnas “Aiduose” infor
muoja, kad istorikas G. Abate, 
OEM, sudarydamas Paduvos Šv. 
Antano konventualų vienuolyno 
senų kodeksų inventoriaus kata
logą, atrado 283 popiežiaus Ino
cento IV (1243-1254) laiškus. 
Tai popiežiaus laiškų juodraščių 
nuorašai. Laiškai rašyti Lijone, 
Prancūzijoje; skirti Prūsijos ir 
Livonijos vyskupams, Vokiečių 
ordinui, Prūsijos, Livonijos, Mo- 
zūrijos, Pomeranijos kunigaikš
čiams, kitiems valdovams ir val
diniams. Laiškuose liečiami Pa
baltijo kraštai.

• Juozas Gražulis, poetas, be- 
leristas, vertėjas. — prisiminti
nas šį mėnesi, nes sueina 20 me- į 
tų kaip jisai, baigdamas Vilka
viškio gimnaziją, nuskendo Pa
žėrų ežere. Žuvo teturėdamas 20 
metų, o jau parodęs gražų lite
ratūrinį talentą: bendradarbia
vo: Ateityje, Ateities Spindu
liuose, Karyje, laimėdavo šių jau 
nimo žurnalų konkursus. Iš spau 
dos išėjo jo išversti Th. Storm 
“Immersee” ir Schillerio — “Var 
po giesmė”. Rankraštyje liko 
dar vieno romano vertimas.

• Bibliografinių žinių apie
Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraš
tus duoda “Buecherschau der 
Weltkriegsbuecherei” (Biblio- 
thek fuer Zeitgeschichte, Stutt
gart, Urbanstr. 19); neseniai 
išleido vėl 480 pusi. tomą stf bib
liografiniais duopienimis apie 
leidinius, turinčius ryšio su abie-! 
jų karų metais įr pokario gy
venimu. Biblioteka nuolat gau
na apie 200 periodinių leidiniui 
įvairiomis kalbomis, jų tarpe i 
biuletenį “Elta-Pressedienst”, Į 
"Knygų Lentyną” ir Lietuvių ka 
rių žurnalą “Karį”. (E)

j
• Jonas Aistis, “Aiduose" re- Į 

cenduodamas B. Augino “Papar 
čio vėduoklę”, duoda tokias su
gestijas mūsų poetams: “Poe-1 
tams reikėtų nebijoti dažnesnio 
rodymosi su mažesnės apimties 
rinkiniais ir gal net vieno lanko 
sąsiuvinėliais. Poetas turi augti, 
o jis gali augti tik knygomis”.

• Jon&H Vileišis, narys garsių 
jų kultūrininkų Vileišių šeimos, 
yra miręs 1942 metų birž. 1 d., 
taigi šiemet suėjo 15 metų nuo 
jo mirteis. šalia savo visuome
ninės ir valstybinės veiklos, bu
vo ir spaudos žmogus: bendra
darbiavo Ūkininke, Varpe, Vil
niaus Žiniose ir kitoje periodinė
je spaudoje bei išleido keletą 
brošiūrų politinėmis temomis.

.Kl,

ORIGINALŪS MAURICE MOORE 
PAMINKLAI nuo 1878 metų

John J. Moore,
sav.

Paminklai 
Mauzolejal 
Akmenys 
Markers 
PrleS Sv. 
Supulchre 
kapines 

Ofisas
lll lr Austln 

Avenue
BEveriy 8-0132 

Worth, Iii.

Residence Tel. 
HLUtop 5-0271

Vasarotojų dėmesiui

Vasarvietė Banga, Center
ville, Cape Cod jau priima kam
barių ir kabinų užsakymus. Va
sarojimo sezonas prasideda š. 
mt. birželio mėn. 15 d.

Dėl smulkesnių informacijų 
ir su užsakymais prašau kreip
tis pas O. šlepavičienę, 250 “Co- 
lumbia Rd., Dorchester, Mass. 
Tel. Garrison 7-4560. Po birže
lio mėn. 15 d. tiesiog į “Bangą” 
P. O. B. 307, Centerville, Mass. 
Tel. Hyannis 3297W.

Jums ... jūsų 
vestuvinėje nuotraukoje 

be abejo!
Jūs . . . spindinti jūsų vestuvi
nėje suknelėje . . . akimirką ku
rią jūs norėsite turėti ... ir 
gėrėtis . . . nuotraukoje, kuri 
bus pagaminta su tokiu pat 
kruopštumu, kaip ir jūsų ves
tuvinė suknele. Dabar pasiskir
kite laiką.
VICTOR STUDIO

Vytautas Grigas, 
Fotografas

Vestuvines nuotraukas darome 
namie, bažny it'oje, vestuvėse 

ir studijoj.
2517 West 69th Street 

Chicago 29. lll.
Telef. REpublic 7-0049

to žurnalo redaktorių akimis. Iš
augę iš "Žemės”, patapę “lan
kininkais”, karštai diskutavę pa
triotizmo esmės klausimus ir ne 
atsižadėję jo, redaktoriai jau 
nebe pirmą kartą paveda žur
nalo puslapius rašiniams, kurie 
jų užsimotos krypties leidinyje 
yra tokie kontrastingi bendram 
leidinio požymiui ir šviečia kaip 
šiurkštus lopas ant išglaistyto 
frako alkūnės.

Imdami tą J. Meko “Vilką”, 
mes naudojome jį tiktai kaip iš
eities bazę nusakyti visą mūsų 
naujovininkų mene prasmę, ne
skirdami primato vien literatū
rinei temai.

FRONCZAK S HARDWARE 
2606 W. 47th Street

Turime Ellictts dažus — Elektri
nius ir kanalizacijos reikmenis. Taip 
pat turime visokių elektrinių įran
kių.

MUSIC
The Heart and Soul 
of Self Expression!

Enrieh your lives by learning to 
play a musioal instrument: Piano, 
Violin, Accordion, Trumpet, Trom
bone, Clamet.

Private Instructaons.
Free Ūse of Instruments
MASTER ACADEMY 

0F MUSIC
2653 W. 63 St., Tel. GR 6-4600

aoi

Padekime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Tul ne tušti žodžiai. bet TIESA, kud iiicb HlunClanie lubui atpigintai! 

angliškas niedžititfaa, avalynę, vaietus, šveicariškus laikrodžiui* ir t. t. 
Didelis paeirinkiinas spalvų ir lūšių. Siutintai pilnai apmokėti ir ap
drausti. Patiems išsirenkant siuntini iš katalogo pavyzdžių, reikia už 
pilnų ar ne pilnų siuntini pridėti $6.50, o i Azijos SSR $8.30. Švediški 
standartiški maisto siuntiniai pilnai apmoksti, tik į Azijos SSR reik pri
dėti $1.40 už paštų. Palyginkite ir isitikinsite*.
Vilnonė Afgalainė 3 yardai buvo $14.40—16.45. dabar.. — $9.36—9.75 
Velour moteriškam paltui 3 yardai buvo $35.00, dabar — $18.00—19.50 
Vyriškiem paltam medž. 3 y. buvo $19.50—68.60, dabar—$15.20—64.00 
VVorsted dryžėta siutams 3*4 y. buvo 32.00—36.40, dabar—$23.89—32.60 
Gėlėtas rayon 4 yardai buvo $9.10—11.80, dabar............—$4.80 — $5.70

No. 7 ................. $20.20
10 sv. cukraus 
10 sv. K. taukų
No. 8 ................. $13.34
20 sv. cukraus
No. » ................. $23.00
20 sv. k. taukų
No. 30 .............. - $14.60
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų
No. 40 .............. $26.00
15 sv. bac. lašinių 

5 sv. salami dešros
No. 36 .............. , $31.95

2 srv. kumpio

2 sv. salami dešros 
2 sv. bec lašintų 
2 sv. sviesto 
2 sv. 3 ozs. k. taukų 
1 sv. pupelių kavos 
1 sv. cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado

14 ozs. kokavos
15 ozs. razinkų
200 Ch-fleld cigarečių 
PASTABA-: Prie visų 
švediškų mdisto siunti
nių galima pridėti už

atskirų primokėjimų 
vienų iš šių daiktų: 
Deim. rėžtukų. . $5.40
Skustuvų Hoch-

schliff ............ $4.30
Skustuvų Franc-

Schllff ............ $2.80
Nylon kojinių

2 poros .... $4.40
4 špūliukės siūlų $1.00 
Vyriškos kojinės

1 pora ............ $1.53
Reikalaukite katalogų.

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3141 W. 26th St., Chicago 23, III., USA., tol. CR 7-2126

Darbo vai., išskiriant šventadienius, 9—6 vakare
6250 So. W este m Avė. (kampas 63 G.), Chicago 29, III., USA 

4127 So. Richmond St., (prie Archer Avė.) Chicage 32, IU., USA. 
Tel.: LA. 3-3393

Pirmad. ir Ketvirtadieniais 3—7 vai.. Šeštadieniais 10—5 vai.

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

^Įai, r-., -

Mes parduome medžiagas, 
kurios vertingos 

LIETUVOJE!

Kadangi dabar daug mui
to už senus rūbus kaip už 
naujus, mes patariame siųs
ti daugiausiai medžiagų lie
kanas, už kurias yra žemas 
muitas

Turime visokių medžia
gų liekanų: eilutėms, sukne 
lems, paltams, sijonams ir 
kit. apsirengimui.
Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, lll.

Telet. HUmboldt 6-3353

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

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

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

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

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tel.: Virginia 7 - 6430

F

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTftLfc ĮSTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO ĮGAJJOTA.

Ankštim kokybes vilnonės 
angliškos medžiagos. Stan
dartiniai audinių siuntiniai. 
Standartiniai maisto produk
tų siuntiniai.

—tonot

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

Dabar jūs galite pirkti BABUŠKA BRAND FARM STYLE 
CIIEESE-SCRĮ čia pat Chicagoje. Pagamintas senovišku būdu 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” Gaunamas jūsų apylinkės 
krautuvėje arba reikalaukite, kad jo parūpintų tuojau pat.

C. E. ZLERCHER & CO., 813 N. Carpenter Street
Chicago 7, III. MOnroe 6-6692

FREE
lOth Anniversary

Celebratioii

T’REE ūse of Tuxedo to every 
bridegroom with a rentai of 3 
or more tuxedos. ,

Bring this Coupon 

Come In Today

Hollytvood
FORMAL WEAR

6227 So. Ashland Avė.
WAlbrook 5-1251

Anti-Polio senimas, strepto- 
miclnaa, cortisonas, serpasilis 
ir kitokie vaistai pristatomi 
oro paštu per keletą die
nų.

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilės priimami.

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

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

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

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Suite 1200, 220 So. State St., Chleago 4, lll. -

Tel. WAbash 2-9354
J

VAISTAI LIETUVON!
IR Į KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RCPESTTNGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTILIS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MILVVAUKEE AVĖ. CHICAGO 22, ILL.

Telefonai BRunswick 8-8419 ir 8-9494 
Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

J

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namas, baldas, aatomoblllas 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.

• GENERALINI AI AGENTAI šių kompanijų.
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANI 
AMERICAN BON DINO COMPANI 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE KIRE & MARINE IN8URANCE COMPANI 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO

PACIFIC NATIONAL PIRE INSURANCE COlfPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
VVESTERN CASUALTY & 8URETY COMPANY

‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undersrritera

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

Telefonas CEntral 6-5‘’0fl
4

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

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

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayette 3-8085

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

poooooooooooooooc ><xx>oooooooooooooooo<xxxxxxx>ooooooę
SIUVU ASK. (i A S I C N A S MOTERŲ BOBŲ

Priima moteriškų kostiumų lr paltų užsakymu*
U (vairių kailių užsakyti paltai duodami temo
kė jlmnL Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

SOUTH MARSHFIELD AVENUE
. . Tel. REpublic 7 - 6329

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

6716
Chicago 36, IUinoii
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Lietuviškoji mokykla
(Atkelta iš 4 psl.)

kyklos muzikos moxytojas Br. 
Jonušas, akompanavo Motekai- 
tis.

Bijau, — komp. J. Bertulis ir 
vėl užsigaus, kad dainos buvo 
įterptos programoje lyg tarp 
kitko, bet ne pirmaujančioje vie 
toje. Bet tikėk, mielasai, dainos 
buvo gražiai atliktos ir visiškai 
derėjo programos užbaigai.

Ir dabar, kada mes lipome į 
viršų, kur abiturienčių ma
mytės paruošusios stalus lau
kė su vaišėmis, prisigretinau 
prie direktorės.

— O dabar tai pakalbėsime!
— sakau. Ji gi, atsidūsta ir at
sako:

— Dar ne viskas. O kas iš
reikš padėką tiems, kurie išlai
ko šią mokyklą, kurie aukojasi 
savo darbu ir moralia parama, 
kurie leidžia savo vaikus į lietu
višką mokyklą!

— Šis uždavinys tenka atlikti 
visuomenei, — atsakau.

— Tad didžiausia lietuviškos 
visuomenės padėka priklauso 
prel. Urbai. Jis leido dvejus me 
tus parapijos mokyklos patal
pomis šeštadieniais nemokamai 
naudotis. Didi padėka priklauso 
iš anksto tėvams jėzuitams, y- 
pač tėvui provinei iolui Krikšta- 
navičiui, kuris užtikrina mums 
kitiems metams naujas patal
pas. Didelė padėka priklauso 
J. E. vysk. V. Brizgiui ir Lietu
vos konsului dr. P. Daužvardžiui 
už moralią paramą.

— Iš tikrųjų. — galvoju sau,
— daugel mes kalbame apie pa
triotizmą ir jos apraiškas. Vie
ni patriotais laiko tuos, kas dau 
giau aukoja, kitį — kas daugiau 
kalba, treti — kas kritikuoja ki 
tus ir 1.1. Bet iš tikrųjų išeivijos 
sąlygose daugiausia išreiškia sa 
vo tautai meilės ir pagarbos tie, 
kurie leidžia savo vaikus į lie
tuviškas mokyklas, kurie išlaiko 
jas ir moraliai ir materialiai re
mia. Juk tas jaunimas, kuris 
lanko dabar mokyklas, ateis už 
imti mūsų vietas. Ir kaip mes 
paruošime jį, taip jis ir tęs mū
sų uždavinius.

Po gerų užkandžių, nebe aš, 
bet direktorė mane klausia?

— Na, sakyk, ar dar turi ko
kių klausimų?

— Ne. Man dabar viskas aiš
ku. Aš mačiau visą mokyklos 
turinį, mačiau jūsų darbus. 
Džiaugiausi jūsų darbų pasiek
tais laimėjimais ir pasijutau, 
kad turiu ateitį ir užtikrintą 
Lietuvos rytojų. Bet gi sakyk, 
panele direktore, ar tamsta esi 
patenkinta savo darbu?

— Taip. Ir kaip kitaip. Štai 
va, einu vieną dieną ir sutinku 
buvusią mūsų mokyklos moki
nę. Ji jau ištekėjusi ir augina 
porą vaikučių. Apkabinusi su 
ašaromis prašo:

— Išlaikyk mokyklą, iki ma
no vaikai užaugs.

— Tegu auga jūsų mokykla 
ir tegu išsilaiko kartų kartoms! 
— pasakiau ir uždėjau tašką 
vienos dienos išgyvenimams. Iš 
tikrųjų tai buvo iš pakiliausių 
lietuviškų švenčių, kurias aš tik 
aplankiau Chicagoje.

PATIKSLINIMAS
Vikt. Mariūno straipsnyje “At 

žalynas būties bėdomis šlama’’ 
(V.25) įsibrovė keletas spaudos 
klaidų,, kurias čia atitaisome: pir 
moję skiltyje, 22-je eilutėje nuo 
apačios išspausdinta “tikintį”, 
turi būti “tikinanti”; trečioj skil
ty, 25-toj eil. nuo apačios išsp.: 
“individualumo”, turi būti — 
“individualaus” ir 14-je eilutėj 
nuo apačios išspausdinta “Jur
gio Girniaus”, turi būti — “Juo
zo Girniaus”; penktoje skilty, 
19-je eil. nuo apačios išsp. “fil
mą”, turi būti “kilmę”.

Tops for Better Golf

• YORK •
GOLF CLUB

‘Daily Fee • 18 Moles
22ND & YORK ROAD 

Route 2, Hinsdale, Illnois
For Information call 

FACULTY 3-1400 
V1NCENT DI TELLA, Pro.

Ką mėgsta vokiečių 
jaunimas

Loeracho (Vokietijoje, prie 
Šveicarijos) kamerinis orkest
ras sumanė mokyklos jaunimui 
suruošti klasikinės muzikos kon 
certą, kad tuo būdu geriau ga
lėtų sužadinti susidomėjimą šia 
muzika ir pakelti jos supratimą 
jaunimo tarpe. Bileto kaina bu
vo vos tik 50 pfenigių (12 Ame
rikos centų). Loeracho miesto 
kultūros referentas iš anksto 
specialiu raštu buvo šį koncer
tą paskelbęs visose mokyklose. 
Tačiau į šį popietinį klasikinės 
muzikos koncertą atėjo... tik 
penki jaunimo atstovai, kuriems 
trisdešimties asmenų orkestras 
(žinoma, smarkiai apviltas) gro 
jo Haendelio, Bacho, Collins ir 
Moszkowskio veikalus.

Visai kitaip yra buvę prieš 
keletą mėnesių, kai toj pačioj 
vietoj ir toj pačioj miesto salėj 
buvo suruoštas džazo ir šlagerių 
muzikos vakaras: didelėje mies
to salėje vos tilpo “naujaja” mu 
zika sužavėtas jaunimas. — Tai 
yra vaisiai to, ką po paskut. ka
ro vakaruškos, radijas ir dabar 
televizija nuolatos sėjo ir sėja.

Sunkvežimis, kuris važiuoja 
smėlynais

R. G. Le Tourneau, Ine. ben
drovė, kurios centras yra Long- 
view, Tex., išrado naują rūšį 
sunkvežimių, kurie gali pakelti 
iki 35 tonų ir kurie krovinį gali 
vežti be kelių, net minkštu smė
liu, sniegu, purvu ir krūmokš
niais. Prie kiekvieno to sunkve
žimio rato yra pritaisytas mo
toras, kuris jį suka atskirai. Jei
gu vienas ratas nebeužsikabina 
už nieko, tai jo jėga automatiš
kai pereina į stipresnį kitų ra
tų sukimą. Be to, tam sunkve
žimiui naudojamos didžiulės 6 
pėdų augščio padangos, labai 
nestangliai oru pripūstos; jos 
yra dviejų su puse pėdų platu
mo.

Baimės imperija
Iš rusų ambasadoj Australi

joje pabėgę Vladimiras ir Evdo- 
kija Petrovai parašė knygą “Em 
pire of Fear”. Tai autobiografi-1 
nis veikalas, atskleidžiąs sovie
tų slaptosios policijos tarnauto
jo paslaptis. Evdokija yra girnų 
si 1914 metais neturtingoje vals 
tiečio šeimoje. Į ją tėvai žiūrėjo 
tik kaip į dar vieną burną, ku
rią reikės maitinti. Už nurašky- 
mą be leidimo agurko ji kartą 
buvo pakabinta žemyn galva ir 
tėvas ją mušė, kol motina išgel
bėjo.

Vienuolikos metų būdama ji 
įstojo į jaunųjų komunistų pio
nierių organizaciją, nes tai buvo 
kelias jai į pasisekimą. 1933 me 
tais ji įstojo j slaptos policijos 
tarnybą. Šie tarnautojai ypatin
gai gerai buvo atlyginami. Jos 
pirmas vyras buvo areštuotas 
ir dingo. Jos mergaitė mirė, ir 
tada ji ištekėjo už Petrovo.

Šis buvo kilęs taipgi iš kai-l 
miečių. Būdamas 21 m. amžiaus

jis jau buvę partijos narys, l 
1921 metų bado laikotarpy jis 
maitinosi iš medžių žievės vir- j 
ta sriuba, bulvių lupynomis, žo
lėmis. Išaugęs — padarė karje
rą. Petrovai buvo pasiųsti į Aust 
ralijos sostinę, kur jie turėjo 
sekti sovietų ambasados tarnau
tojus.

Pagaliau Petrovai ryžosi nu
traukti tarnybą Kremliui. Savo 
knygoje jie iškelia įdomių užku
lisių iš sovietinės ambasados gy 
venimo. Jie jau sovietų sistemos 
auklėtiniai, ir jų atsimetimas 
nuo Kremliaus — tuo įdomesnis.

Priemonė prieš leukemiją

Mokslininkai nustatė, kad pe
lėse vieton sugadintų kaulų sme 
genų įdėjus sveikas, pradingsta 
leukemija, kurią sergant krau
jo gaminimo organai parūpina 
perdaug baltųjų kraujo rutuliu
kų ir neduoda reikiamo skai
čiaus raudonųjų. Tuo tarpu dar 
nenumatoma galimybių tai pri
taikyti žmonių gydymui.
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GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIa
Geriausios g616.i <161 vestuvių, bu na-- 
tų, laidotuvių lr kitų papuosiiuu.

2443 VVeot 63rd Streea
Tel. I»U4>S|M-Vt S-OS3S lr HR

llllllllllllllllilllilllilllliiiiliiinniiiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu. Virginia 7-6640.
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Duoną ir įvairias skcningas 
bulkutes kepa

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

Tei. ciarrsidc i-«:n« 
Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame į visus artimuo
sius rA lestus.

Pirkit Apsaugos Bonus!

V

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

įsidčdami Juozo Spaičto aluminiajus "Storiu 
Windows” langus. Juos turint nereikgs rūpintis 
kiekvienų pavasari ir rudenį langų išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaičio aiuminijaus “Storm 
Windows" laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas sto
vūs. Pašaukite mus dar šiandien ir mes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūšių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
3259 So. Halsted St. Tel. Vlctory 2-8472
Galite skambinti kasdien arba atvykti į mūsų 
įstaigų nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. ir ket
virtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

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 — CEdarerest 3-6335

Yra kaloaina mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
Įvairiu vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

F'ę .»< jr* .* /f*..n

Chieągos švariausias ir mod r- 
niskiausias Pikniku Daržas — 

BUČO D , MAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois
STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVVINAS. Pres.
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 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

PIGLAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91at St., Chicago, BĮ. 

Tel. PRresc/.tt 9-2781

iiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinitiiiiimiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TONY’S TV & RADIO 
SERVICE

$3.000 plūs parts $3.00
Work guaranteed.

. TONV VVOJCIK
.2128 W. 24th St. PRospect 6-1656.
—.. .
>000000000000-00000000000000 

Pakeiskite senus mediniais rė
mais sietelius j MODERN. AĖUMI-
NIIM MIETELIUS. Nesurūdys nei ne
iškrypę. Niekuomet nereikia dažyti. 
Galima gauti puses arba pilno lango 
dydžio. Skambinti MAnsfield 6-0486 
nemokamiems apskaičiavimams.

HOOKOMY SASH & SCREEN 
722 N. Cicero Avė. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

JO’S LITTLE SEWING B0X
Siuvame sukneles — Taisome

Ekspertiškas darbas už prieinamas 
kainas. Užuolaidos pasiuvamos pagal 
užsakymų. Jokis siuvimo darbas nč 
ra per mažas nei per didelis. Puikiai 
atliekamas darbas. Kalbame lietuviš
kai. 1700 S. Halsted St., SE 3-404(1.

Siunčiame pinigus 1 
LIETUVA 

ir visas kitas šalis.

Turime tiesioginį ryšį te
legramų ar oro paštu.

Pristatymas pilnai garan 
tuotas, ir jums persiunčia
me kvitą su asmens pa 
rašų.

Dėl pilnesnių informacijų 
rašykite arba telefuonuo 
kitę — Foreign Depart 
ment FRANKLIN 2-4100.

AMALGAMATED TRUST 
& SAVINGS BANK 

III Sa. Dearborn Street
Chicago, Illinois

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

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

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

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............................................$1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

viei.n pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip Ui 

.“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. L Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kalnas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted SL, iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 66th JI. RE. 7-IS4I

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH).

UdOtSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

<846 8* Wed6H Ava. Air Oondltioned koplyėte 
REpublte 7-6609 —• 7-8001 Automobiliams vieta

TImm, karts gyvsna kltoss miesto dalyasi gausime 
koplyčią arčias Jūsų namų-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai _ GRovehill 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1 Ambuiansų patarna- Mes turime koplyčias
1 vimas dieną ir nak- v s o s e Chieągos ir
1 tį. Reikale š a u k t i _ JMbF > Roaelando dalyse nJ 

i mUs. tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
$807 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PASKUBĖKITE
užsisakyti vietą Valiūnienės va
sarvietėje. Puikus reginys į At
lantą (5 min. į privatų pajūrį). 
Pušynas. Kami nuošali (% m. 
nuo route 3) poilsio vieta. Kam
barys dviem asmenim su išlai
kymu (skanus liet. maistas) — 
$65 į savaitę, o kabinos (2 
kamb. ir virtuvė, šiltas vanduo) 
be maisto $50 į sav. Kreiptis: 
Mrs. O. V»liūnas, 261 Thateher 
Kt., Brockton .51, Mass., telel.: 
Krockloii 637, <> nno 27 birželio: 
Mrs. O. V., R. F. I). No. 2, 
Cape Cod, Bii/zards Ray, M«.ss„ 
teL Manomet 2023.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reffnliaojaml (tone ap) 
motorai, stabdžiai, transmisijos Ir Lt Alyva, baterijos Ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamas duslintuvu* įdeda voltai

6819 So. Western Avo. Tel. GRovehill 6-3741

M

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ....................... $8.25 Mnroery 49-51 ................. 98.96
Chev. All 1937-53 ........... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-69 ........ 8.90
Chevrolet 54-55 ................ 9.95 Plymoath 49-56 ............. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ............ 9.91 Pontiac 97-M ................... 8.95
Dodge 6, 42-56 .................. 9.95 Bnlek 87-69 ..................... 11.90

Ir taip pat čia neiSvardintieam 
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu au duslintuvu

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

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

Q.*&*"* ****

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kandlnn Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet.

IŠSIRINKITE DABAR — RUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO fMOKIJIMO. HlIMORttm KAPINIO ItrKNOJK.

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

POVILAS I. RIDIKAS
8854 8. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COrnmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. ’ Tel. YArds 7-1138-1139

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. flflth STREET REpublit 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

~ VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687
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D. Mickutė - Mitkienė
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Redaguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St., Chicago 8. III., Tel. CLilIside 4-S665; Virginia 7-0618

Iš Konfucijaus išminties
E, TUMIENft, Los Angeles, Calif.

yra tas žmogus, ta asmenybė, 
kurios jieškome ilgą metų eilę”.

‘‘Atimk kryžių, ir žmogus ne
beatskirs savo veido nuo gyvu
lio* beasmenės kaukės. Kryžių

Konfucijus (551-4/9 b. C.) bu tiesinėtų būdamas, suformavau galima sudaužyti, supjaustyti, 
savo charakterį; keturiasdešim- galima sudeginti, bet jis iškils 
ties jau buvau laisvas nuo abe- nenugalimas, nenusikratomas”, 
jonių; penkiasdešimties aš su- ‘‘Jau daug metų praėjo, kai 
pratau Dangaus valią; kai ture- mano vaikiškos lupios pirmą kar 
jau šešiasdešimtį, niekas, ką be- tą tarė Tavo vardą, klausdamos, 
girdėjau, nebegalėjo manęs su- kas Tu esi. Ir man buvo pasa- 
jaudintį ar išvesti iš pusiausvy- kyta, kad Tu esi Dievas, 
ros, o dabar, sulaukęs septy- Tu manęs lauki grįžtančio 
r.iasdešimt, aš tiek save apval- Vieną dieną, nežinomos jėgos 
džiau, kad galiu tenkinti visus stumiamas, aš žengiau į pasau- 
savo potroškius, nebepažeisda- M- Žengiau vienas be Tavęs, 
mas moralinio įstatymo”. DauS dienU Praėj°. nemaža me-

Tsekung norėjo panaikinti a- DauS klaidų buvo padaryta,

vo sociologas ir politinis patarė
jas, kuris mokė savo sekėjus, 
kaip gyventi laimingą gyveni
mą. Jis neturėjo užmačių sukur
ti nauia religiją ir nereiškė jo
kių pretenzijų būti vadinamas 
‘‘dievu” arba atstovauti dievy
bės įsikūnijimą žemėje. Konfu
cijus tikėjo, kad konservatyvus 
ir tobulas gyvenimo būdas yra 
paremtas senų tradicijų palaiky
mu ir protėvių atminimo ger
bimu. Vėliau tos jo pažiūros bu
vo suvestos į sistemą, buvo su
kurtas specialus etikos mokslas, 
ir taip susidarė religija, konfu- 
cionizmas, daugiausiai paremtas 
protėvių kultu arba iš to kulto 
išsivystęs.

Rašė Konfucijus nedaug. La
biausiai jis domėjosi kiniečių kla 
pikų redagavimu ir aiškinimais, 
tačiau jo didelis išsimokslini
mas, gyvenimo patyrimas ir gili 
išmintis pritraukė apie 3,000 mo 
kinių, kurie vėliau surašė ir iš
leido savo mokytojo posakius, 
patarimus, pasikalbėjiAus etc.

Štai iau praėjo beveik 2,500 
metų nuo didžiojo išminčiaus 
laikų, tačiau kaikurie jo posa
kiai išlaikė nuostabų minties 
šviežumą ir aktualumą. Iš kele
tos žemiau paduotų citatų maty
ti, kad ir mūsų amžiaus žmogui 
jo mintys tebėra nepaprastai 
įdomios.

‘‘Didelis žmogus visada myli 
savo sielą, — sako Konfucijus,
— mažas — savo turtą. Didelis
žmogus visada prisimena, kaip Į — To nepakanka, 
jis buvo nubaustas už savo kiai- Konfucijus.

vinėlio paaukojimo ceremoniją 
žiemos metu. Konfucijus tarė:

— Ach, Tse, tu gailiesi avinė
lio, bet aš branginu apeigas. — 

Baronas Wen Chi pasakoje, 
kad jis, prieš veikdamas, visad 
pagalvojus apie sav0 nusistaty- 
n.ą mažiausiai tris kartus. Kai 
Konfucijus tai išgirdo, jis tarė:

— Pagalvoti du kartu pilnai
užtenka.

Konfucijus yra pasakęs:
— Aš nenoriu mokyti žmo

gaus, kuris pats nenori mokytis, 
ir aiškinti tam, kuris nenori aiš
kintis užduočių sau pačiam. Tad 
jeigu žmogus, po to, kai jam 
išaiškinta vienas ketvirtadalis, 
negrįįžta į save, negalvoja ir ne
sistengia patsai surasti likusių 
trijų ketvirčių, nėra tikslo jo 
daugiau bemokyti.

Tsekung paklausė Konfuci
jaus: *

daug prarasta, išeikvota. Buvau 
tapęs tamsos vaiku, ir mano 
akys greit pavargdavo, mieguis- 
nuo Bažnyčios artėja prie bai
sios katastrofos. Jaunuolių nu
sikaltimų skaičius praneša, kad 
ir lakiausią vaizduotę.

“Nepakanka pažado nekartoti 
nemoralaus veiksmo. Reikia tei
giamo veiksmo. Reikia statybi
nio ir kūrybinio elemento. Ne
užtenka, sugriovus pastatą, pa
sigirti — čia stovėję gašlumo 
ir neteisybės namai. Reikia nau 
jų sienų, naujo stogo, naujų gy
ventojų.

Žmogus, sugriovęs savo laimę 
ir jos pagrindus, neturės skru
pulų ir baimės sugriauti kitų 
gyvenimo ir laimės namų.

Šitie žmonės pasiima iš reli
gijos tai, kas jiems paranku ir 
naudinga. Dievo jie neišsižadėjo, 
bet turbūt niekada negirdėjo 
Jo balso savo širdyje.

^as; mažas visada prisimena do 
Anas, kurias jis yra gavęs”.

Savo mokslinį ir dvasinį išsi
vystymą Konfucijus kartą susu 
mavo šiais žodžiais:

"Būdamas penkiolikos metų.

TT , . , . . Tačiau gyvenime yra momen-
. - Kokia tavo nuomone apte tų kada Dievas šituog žmoneg 
žmogų, kur, visi kaimo gyven-; papurto už peties Tada jie pa_ 
tojai mėgsta ? junta Dievo artumą ir jiems pa-

atsakė gjdaro aišku, taip gyventi toliau 
negalima’.

M. BRENZAITE
Gegužės 25 d. Miami, Florido

je, mirė Marijona Brenzaitė, ne
eilinė moteris lietuvių visuome
nėje, pasižymėjusi Chicagos vei
kėja, kuri būva pagerbta ir ne
priklausomos Lietuvos vyriau
sybės, apdovanojant ją DLK Ge 
dimino ordinu.

A. a. M. Brenzaitė buvo vie
na pirmųjų Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikių Moterų sąjun
gos narių, kuopų organizatorė, 
ilgametė centro iždininkė bei 
sąjungos garbės narė.

A. a. Marijona Brenzaitė gi
mė 1887 m. Nanticoke, Pa., My
kolo ir Marcelės (Volungevičiū- 
tės) Brenzų šeimoje. Mokėsi ji 
VVyoming seminarijoje Kingsto- 
ne, Pa., vėliau lankė Valparaiso, 
Ind., universitetą.

1910 m., dar būdama jaunu
tė, velionė atvyko su motina į 
Chicagą. Turėdama įgimtą gabu 
mą ir patraukimą prie prekybos, 
ji atidarė ir sėkmingai vedė Ja- 
gello vaistinę Town of Lake ra
jone. Ji suorganizavo A. L. R. 
K. Moterų są-gos 21 kp. toje ko
lonijoje. Tik dėka jos buvo su
organizuota ir 55 kuopa vakari
nėje Chicagos kolonijoje 1921 
m. liepos 17 d.

Jos pastangomis buvo įsteig
ta Gabija Sorosis, kuri vėliau 
pakeitė vardą į Amerikos Lie
tuvių Dukteris. Toji draugija 
ir dabar gyvuoja.

M. Brenzaitė buvo labai daug 
pasidarbavusi A.L.R.K. Moterų 
sąjungai. Nuo 1919 m. iki 1923 
m. ji ėja centro iždininkės pa
reigas. Visur tos organizacijos 
vardą ji kėlė savo dosnumu, vai
šingumu bei darbu.

1920 m. rugpjūčio mėn. są-

UŽ TEVIŠKĖU
Per visų naktį šėlo mūšis,
Kur teka Minija sriauni,
Dabar tik tykiai ošė pušys,
O dar tykiau kalbėjo jis:

Tu pasilenk prie šaltinėlio —
Jis tavo veidą atvaizduos,
Pasėmus gėlo vandenėlio 
Užpilk ant degančios žaizdos ...

Jaučiu mirties dvelkimą šaltą ... 
Kietos kovos nebaigsiu aš,
Bet laisvės vėliavą iškeltą 
Kiti kovotojai parneš!

Prispausk kryželį man prie lūpų 
Ir motinėlei pasakyk,
Kad ji, karštoj maldoj kai klūpos — 
Už tėviškėlę melstus tik.

Sodink ant kapo žalią rūtą,
Kurią mylėjome abu ...
Jaunystė — sapnas ... lyg nebūta .. 
Duok ranką, miela ... Su...

Jai laime nusišypsojo
L. Montvilaitė Hollywoodo filmuose
JUOZAS KARIBUTAS, Los Angeles

Kaip gi kitaip pavadinsime, 
jei ne laimės atkeliavimu pas Li
gą Montell-Montvilaitę, jei ji jau 
šiandien kopia į pirmaeiles Hol- 
lywoodo aktores. Ji tuo džiau
giasi ir pelnytai didžiuojasi. Da
bar likusi tik su motina — iš
laiko ją lygiagrečiai darydama 
vis platesnį akiratį šviesuome
nės tarpe ir nepaliaujamai sto
dama į augštesnę pakopą savo 
srityje.

Nugirdęs, kad Lisa kilusi iš 
garsiųjų Lietuvos Montvilų šei
mos, pasiryžau tą laimės paukš
tį pamatyti ir šj bei tą iš jos 
išgirsti.

Pasimatymas
Susikabinęs telefonu ir paskir

tą dieną bei valandą pasiėmęs

Lyg pasiteisinimui ir apgailes
tavimui nuleido akis ir pridėjo:

— Mėgstu lietuvius ir apie 
juos iš savo tėvo daug esu gir
dėjusi.

Jos gyvenimo istorija
Išsišnekėjus Lisa papasakojo 

savo trumpo gyvenimo istoriją:
Vos trys mėnesiai prieš karui 

prasidedant 1939 m. Lisos tėvas 
išvyko į New Yorką eksporto ir 
importo tarp abiejų kraštų rei
kalais. Lisa paliko Varšuvą, bū- 
dama vos keturių metų. Užėjus 
nelemtam karui, ją tėvai augino,

Iš moterų veiklos

★ Vi< įą BlinslruLienė, Eleo
nora Evans ir Berilio* Yan*s iš
rinktos šeimininkėmis įvykstan
čiam Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo susirinkimui, kuris įvyks 
birželio 18 d. 12:30 vai. Coro- 
nado Lodge, Chesterton, Ind. 
Klubo naujoji valdyba oficialiai 
perims pareigas per šį pasku
tinį sezono susirinkimą.

★ Ona Banienė, A. Poškienė, 
(E. Samienė ir M. šrupšienž bir
želio 22 d. išvyksta į Baltimorę, 
Md., dalyvauti, kaipo delegatės, 
Liet. Romos Katalikų Susivieni
jimo Amerikoje seime, kuris į- 
vyks birželio mėn. 23-27 d.d.

★ Petronėlei Gribienei, veik
liajai Chicagos visuomenės vei
kėjai, išvykstančiai su vyru nuo 
latiniam apsigyvenimui į Flori
dą, Balfo, Alto, SLA ir Tėvynės 
Mylėtojų draugijos nariai ren
gia išleistuves birželio mėn. 12 
d. 7 vai. vakaro Chicagos Me
nininkų klube.

★ La Verne Gaudai, duktė 
advokato Petro Gaudo, birželio 
29- d. susituokia su inž. Edmun
du Juozu Valoniu. Sutuoktuvės 
įvyks Parke Ridge, III. Jaunoji 
yra baigusi farmakologiją.

★ Vyr. skaut. Ona Zailskienė 
lankėsi Rytuose. Dalyvavo skau
čių sueigoje VVorcester, Mass. 
Buvo apsilankiusi ir Bostone.

— O ką tu pasakysi apie to
ki žmogų, kurio visi neapken
čia :

aš nutariau mokytis. Trisdešim- — neapkenčia.

— Ir to nepakanka. Geriau- į 
sias tas žmogus, kuri gerieji kai
mo gyventoiai myli, o blogieji

ŠIRDIES GELMĖ
ADA ELVIKIENfi, Chicago, UI.

Tai naujai išleistos knygos' kad žmogus galutinai suprastų, 
užvardinimas. Knyga parašyta I jog Dievas turi antrąjį raktą į
Bruno Markaičio, S. J., 144 pus
lapių. Atrodo, kad tinkamesnio 
ir gražesnio šios knygos pavadi
nimo negalima buvo ir rasti. 
Knyga giliai psichologiška, reli
ginė, parašyta gražiausia lietu
vių kalba, kokią bet kada teko 
skaityti. Gražios kalbos mylė
tojams tikras perlas: “Tai pa
sakęs Jėzus susijaudino. Jo a- 
kys apsiniaukė — vagilė ašara 
sužibo ant blakstienų”. Sakiniai 
trumpi, sklandus. Viskas aišku 
— suprantama.

Autorius pradeda: “Vertingie
ji piliečiai negali būti abejin
gais žiūrovais, stovinčiais už tie
sos ribų”.

Vertingo piliečio pareiga ne tik 
pačiam tiesos keliu eiti, bet ir 
kitus ju0 vesti.

“Kodėl bausti už veiksmą, ne
pasmerkiant veiksmą įkvėpian
čios minties”. Jei būtų uždraus
tos, suvaržytos blogį įkvėpian
čios aplinkybės, ar būtų tiek 
nusikaltimų?

“Kuo mūsų laikraščiai skiria
si nuo komunistinės propagan- j 
dos kada jie skelbia melą tie
sos vardu, šmeižia kitaip galvo
jančius ir gyvenančius. Žmogus 
pradeda naudotis I’itu žmogumi, 
kaiD priemone savo tikslams pa 
siekti, arba kaip medžiagine 
gėrybe. Nemato žmoguje nei bro | 
lio, nei draugo, tik pelno ir nau
dos šaltinį. Kai žmogus sotus, 
sveikas, laimingas — jam nu
blunka ne tik artimas žmogus, 
bet ir pats Dievas.

Kokios katastrofos reikės,

žmogaus laimės duris?”
“Kartais sakoma, kad esąs 

geras dalykas, kai valstybė at
skiriama nuo Bažnyčios, bet ne 
visi sutinka, kad geras dalykas, 
kai religija atskiriama nuo gy
venimo”.

Šio krašto mokyklos atskirtos 
saulėje, kuri spinduliuoja kan
trybe. Mes žinome, kad Kristus

Žmogus jieško širdies
“Žmogus jieško širdies, kuri 

atsiveria, kaip žiedas pavasario 
tai merkdavosi Tavo veido švie
soje. Ir visdėlto Tu buvai nepa
mirštamas. Tu nelauktai pasiro
dydavai, kaip vaivorykštė sau
lėtame danguje, kaip viliojantis 
sipalvų spektras krintančiuose 
krioklio vandenyse. Kur beeitu
me, Tu lydi mus, kaip šviesa, 
oras, kaip traukos jėga. Žinau, 
Tu manęs lauki grįžtančio bega
line kantrybe, kuriai nerandu 
pavyzdžio ir palyginimo”.

Kiekvienas jaunuolis,-lė, per
skaitęs šią knygą, susidarys pa
grindą savo jaunatvės viliojan
čiam gyvenimui, joks moderniz
mo vėžys nebus pavojingas, jei 
surasime noro ir laiko šią kny
gą perskaityti. Turime būti dė
kingi autoriui už paaukotas jė
gas ir laiką šią knygą rašant. 
Rašė ne dėl pelno, bet dėl mū
sų vaikų gėrio.

DOVANOTA BAUSME

Illinois giibcnintoriuz \Villiam Stratton atsisakė grąžinti Janct Gaik, 
32 meti), į Micliiganri valstybę ir tuo būdu ji iivengė grįžimo atgal į ka
lėjimą, J, Gaik, tada Mrs. Catherine Dodzon, pabėgo iŠ Miehigano kalėji
mo 1952 m. Ji buvo nuteista nuo 5 ligi 30 metų kalėjimo už vairavimą au
tomobilio, kuriame buvo jos bendrai — vagys. Ji ištekėjo už John Gaik, 
Jr., Indianoje, ir vedė normalų padori) gyvenimą. FBI surado ją Chicagoje 
gruodžio Juču. Čia ji su savo dukrele Geri-Kaye savo namuose.

žinomą fotografą P. Jasiukonį, 
jungos šeštame seime ji buvo leidausi Hollywoodo link. Su-
pakelta į garbės nares.

1938 m. kovo 14 d, už nuo
pelnus ji buvo apdovanota Lie
tuvos vyriausybės DLK Gedimi
no ordinu. Ji buvo pirmoji Ame
rikoje gimusi lietuvaitė apdova
nota tuo ordinu.

Kai Amerikoje lankėsi Lietu
vos Katalikių Moterų draugijos 
atstovė Pranė Pikčilingienė rink 
ti aukų dėl Karmėlavos Mergai
čių Ž. Ūkio mokyklos, a. a. Ma
rijona prisidėjo darbu bei auko
mis.

M. Brenzaitė buvo taipgi gar
bės narė Šv. Kazimiero Akade
mijos rėmėjų, Tėvų Marijonų, 
Labdarių, šv. Pranciškaus ir ki
tų katalikiškųjų įstaigų.

M. Brenzaitė vedė vėliau nuo
savą ledų dirbtuvę, kurios me
tinė apyvarta siekė keletą dešini 
čių tūkstančių dolerių.

A. a. M. Brenzaitės du broliai 
bankininkai, Jonas ir Julius, a- 
bu buvo Metropolitan State ban
ko vedėjai, neseniai mirė. Jie 
pasižymėjo sugebėjimais bei są
žiningumu, nes jų bankas išsilai 
kė net tuo metu (1931-1933 m.), 
kai visa eilė net ir žymiai dides
niu bankų žlugo, nuskriausdami 
taupytojus. Trečias jos brolis 
Silvestras, medicinos gydytojas, 
dabar veda minimą banką. Jos 
sesutė Cecilija gyvena Florido
je.

A. a. Mariiona buvo dosni, 
s:mpatinga, kiekvienam svar
biam reikalui ištiesdavo savo 
ranka, aukodama pinigais ir 
nr’sidėdama darbu.

A. a. Mariiona buvo visų my- 
’ima ir ’erh'Rma ir nevienas jos 
s—alkiai pasiges.

P^skutmiu laiku jos sveikata 
’ibai susilpnėjo. Septynetą pas- 

mntu ii rvveno Miami,
^oridoie. Tenai ji ir užmerkė 
•'kig raskut’ni k’rta.

stojus prie gražių apartmentų, 
kur Lisa su motina nuomoja bu- 

•tą, mus pasitiko ji pati, besišyp
santi žavumo pilnoj jaunystėj. 
Iš pirmo žvilgsnio metasi į akį 
jos puikios manieros, įgimtas 
aristokratiškumas, mandagu
mas. Ne kiekviena kino žvaigž
dė gali tuo didžiuotis. Nevel
tui ir jos biografijoje pažymė
ta, kad kilusi iš princų giminės.

Po keletos nereikšmingų sa
kinių prasidėjo pasikalbėjimas.

— Leiskite paklausti, kokios 
tautybės jūs laikote save?

— Mano tėvas kilimo iš Lie
tuvos. Aš gimusi Varšuvos mies
te. Beje, tėvas — Lietuvos len
kas. Aš nežinau, kaip man būtų 
galima būti lietuvaite?..

Praktiški patarimai
I Jei jūsų .mažojo sūnelio ilgos 
1 kelnės suplyšo per kelius, nu

Indų kino aktorė

Panelė “ Moliana’’, indų filmų artis-

li. Montvilaitė

nysis — “Ten Thousand Bed- 
rooms”, MGM studijos.

Per mūsų svečiavimąsį ir pa
sikalbėjimą Lisa rodė jos gražiai 
meniškai sutvarkytas iškarpas, 
kuriose yra gana gražių atsilie
pimų. Puikūs išpuošti albumai 
su geriausiais Hollyvvoodo akto
riais. Iš viso matyti, kad jos 
ateitis užtikrinta ir ji yra pasi
ruošusi naujiems laimėjimams. 
Mokykloje, kur jai teko pasi
ruošti aktorės karjerai, Lisa ė- 
mė pilną kursą: dainavimą, ba
letą, vaidybą. Taigi, pagal šio 
garsaus Hollywoodo reikalavi
mus, yra pajėgi stoti į pačias 
pirmaeiles aktores.

Mums baigiant pasikalbėjimą, 
atvyko Lisos sužadėtinis, su ku
riuo maloniai mus supažindino. 
Jos vestuvės įvyko po dviejų 
savaičių. Jos vyras yra irgi vie
nas filmų aktorių, atvykęs iš 
Portugalijos.

Padėkoję už mielą vizitą ir 
malonų priėmimą, mes palikome 
tą, kuriai laimė nusišypsojo ir 
kurią ji išnaudoja geram.

auklėjo ir leido į mokyklą. Kiek 
vėliau išsikėlus į Miami, Floridą, 
Lisa jau ėjo į augštąją Muzikos 
ir Menų mokyklą, kur studijavo 
modernųjį meną. Vėliau, persi
formavus pažiūroms, ji pasuko 
į dramos mokyklą prie universi
teto, kur kartu jau dirbo ir vie
tos teatre.

Tėvas, verčiamas prekybos rei 
kalų, išvyko į Limą, Peru vals
tybėje, kur rūpinosi Lisos auk
lėjimu, neg norėjo, kad ji galė
tų studijuoti garsiajame San 
Marcos universitete. Čia Lisa be 
studijuodama gavo progą susi
durti su augštesnės klasės žmo
nėmis. Jų dėka Lisa įstojo į gar
sųjį Limos teatrą, kurio direkto
rius Kenneth Hurtz, pamatęs 
Lisą vaidinant veikale “Night 
Mušt Fall”, Doros vaidmeny, pa
siūlė Lisai pasirašyti sutartį fil
mui “Cocobola”.

Filmuose

Pirmasis debiutas apvainikuo
tas pasisekirpu. 1953 metais mi
rė tėvas. Motina paliko Peru 
valstybę ir grįžo į Ameriką, įsi
kūrė jau Hollywoode, kur ne- 
poilgo jos duktė pradėjo čia sa
vo karjerą. Po keletos televizi
jos filmų Lisa pasirašė sutartį 
su Warner Bros. studija filmui 
“Jump Into Heli”, kur jai teko 
vaidinti su J. šernu. Po to ją 
pakvietė RKO studija, kur su 
Barbara Stanwyck jai teko vai
dinti jau kiek atsakingesnis vaid 
muo filme “Escape to Buraną’

Jos vaidinti filmai: "Pearl of
kirpkite ligi kelių, apsiūlėkite ir, tė, pozuoja New Yorke nnt stogo no- The South Pacific”, “Ftnger 
jis galės jas dėvėti trumpas va
saros metu. Ypač mažiems ber
niukams gerai atrodo trumpos 
mėlynos kelnaitės (blue jeans).

toli Jungtinių Tautų pastato. Ji at
vyko aplankyti savo vyrą, John Def- 
rates, kuris dirba prie Jungtinių 
Tautų. Indė planuoja pasilikti JA- 
V aluty bene bent vienerius metus.

Man”, “Daddy Longlegs”, 
“World Without End”, "Gaby’ 
“Wild Dakotas”, “Naked Para- 
dise”, “Shark Reef” ir paskuti-

103 mėty moteris pataria
Catherine Lynch, gyvenanti 

Philadelphijoje, Pa., kuri perei
tą šeštadienį atšventė 103 savo 
gimtadienį, susirinkusiems laik
raštininkams pabėrė eilę pata
rimų bei aforizmų, kaip, pavyz
džiui, sekančius:

“Aš jaučiuosi puikiausiai ir 
tikiuosi dar ilgą laiką ateityje 
taip gerai jaustis”.

“Mano atmintis? Absoliučiai 
jokio skirtumo, kaip kad jaunai 
būnant. Daugelis žmonių, vienu 
ketvirtadaliu mano amžiaus jau 
nesni, negali atminti savo tele
fono numerio. Aš atsimenu 
daug, net du susitikimus su 
Abraomu Lincolnu; tačiau tai 
buvo daugiau, kaip prieš 90 me
tų, todėl neklauskite manęs, kur 
aš jį mačiau.

“Džiaukitės savo maistu ir 
savo draugais; ir ką bedarytu
mėte, nepameskite geros nuo
taikos. Turėti tą didžiąją dova
ną — juoką, reiškia pasilikti 
visad jaunam”.

Naujoji prokuroro padėjėja
Tarp šešių naujai prisaikdin

tų prokurorų padėjėjų Chicago
je yra viena moteris. Ji yra Bar 
bara Adele Davis, 25 metų, pri
saikdinta naujose pareigose pra 
slinkus dviems savaitėms p0 to, 
kai ji baigė Harvardo universi
teto teisių fakultetą. Ji yra dūk 
tė dr. E. M. Davis, vyriausio 
gydytojo Chicagos universiteto 
ligoninėje. Jos motina dalyvavo 
dukters iškilmėse.
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