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I. Prancūzų kultūros bruožai
ALGIRDAS JULIUS GREIMAS, Egiptas

KULTŪRINĖ KRONIKA

šia, gal kiek neįprasta forma 
— nes tai nėra nei išsami stu
dija nei kultūrinė kronika — 
bandoma patiekti pluoštas 
Prancūziją liečiančių reikšmin
gų aktualijos faktų, drauge ir 
problemų, kurias prancūzams 
kiekvieną dieną iškelia gyvoji 
istorija, čia pateikiami faktai 
ir įvykiai yra labai plač:a pras
me suprastos kultūros ženklai: 
vienos kurios valstybinės pra
monės šakos likimas yra, šioje 
perspektyvoje, lygiai taip pat 
reikšmingas kaip ir, pavyzdžiui, 
kurio naujo literatūrinio talen
to atidengimas.

Šitoks faktų parinkimas nėra 
visdėlto vien tik subjektyvus. 
Nors jis ir nepretenduoja į vi
sišką objektyvumą — kas galė
tų drįsti į jį pretenduoti: — jis 
tačiau atsiremia į tą universalių 
idėjų meilę, kurios pripažinimo 
autorius ir norėtų laukti iš 
skaitytojo.

Albert' Camug grįžta. Po il
gos tylos, prie kurios jį prive
dė pasišlykštėjimas dvasiniu 
skurdu tautos, “plėšomos tarp 
ją valdančių p'rklių ir godžiai 
tykančių policininkų”, Albert 
Camus grįžo į žurnalizmą, vėl 
atgavęs laisvės skonį ir pajutęs 
jai pareigą. “Ne laisvės, įtužu- 
sios ir beprasmės, viską naiki
nančios; ir ne juokingos laisvės 
stipti badu vienam lūšnoje, ku
rioje drauge vegetuoja tokie 
pat skurdžiai, bet — kokia be
būtų visuomenė apie kurią kal
bama — besąlyginės laisvės 
nuolat reikalauti, kad bent kar
tais būtų išgauta, teisingumo.”

Civilizacijos sąvoka buvo pre
tekstu praeitų metų pradžioje 
iškilti Teikšmingam ginčui tarp 
vieno iš būdingiausių prancūzų 
sociologinės mokyklos atstovų 
Claude Lėvi-Strauss ir prancū
zų literatūrinio kritiko ir žino
mo tradicinių civilizacijos verty
bių gynėjo — Roger Caillois. 
1952 m. UNESCO užsakymu iš
leistoje knygoje Rasė ir Isto
rija, C. Lėvi-Strauss’as ėmė ko
voti ne vien tik prieš rasistinius 
prietarus, bet taip pat ir prieš 
kultūrinį šovinizmą, kuris, jo 
manymu, grąsina užimti rasiz
mo vietą. Nors ir pripažinda
mas L.-Straūsso atstovaujamą 
kultūrų įvairialypumo principą, 
Roger Caillois, po trejų metų 
tylos atgaiv:nęs ginčą, visdėlto 
teigia, kad kiekviena kultūra tu
ri savitus bruožus, kurių palygi
nimas leidžia mums hierarchi
zuoti, daugiau ar mažiau vertin
ti skirtingus civilizacijos tipus. 
Vakarų pasaulio pranašumas 
priklausąs, pagal jį, nuo to vie
nintelio istorijoje fakto, kad ji
sai sugeba suprasti ne tiktai 
savo kultūrą, bet ir kitas, visai 
skirt'ngag c:vilizacijas. Abi te
zės patrauklios: arba visų įvai
rialypiu kultūrų lygybė, jau 
vien dėl to, kad trūksta galio
jančių kriterijų, leidžiančių nu
statyti jų hierarchiją (C. Lėvi- 
Strauss); arba Vakarų civiliza- 
siios pranašumas, ir tai ne vien 
dėl to, kad jinai pajėgė sukurti 
Mokslą, bet ypač dėl to, kad ji 
sugeba sunrasti ir kitas kultū
ras ir padaryti jų sintezę (R. 
Caillois).

Paskutinis didysis europietis,
Thomas Mann, grįžo mirti Eu
ropon. Europos unijos šalinin
kas paskutinio tarpukario pe
riode, nepa'lstantis kovotojas 
prieš nacizmą, pasižymėjęs sa
vo nesavanaudiškumu ir pla- 
č ais mostais, Thomas Mannas, 
buvo plačiai ž'nomas kaip bū
dingas atstovas tos “elitų Eu
ropos”, kuri šiandien užleido 
vietą akmens anglių ir geležies 
pool’ių Europai.

Prancūzų vaikai perdaug dir

ba?: 58% šeštosios klasės (10— 
12 m.) ir 79% ketvirtos kla
sės (12—14 m.) mokinių dirba 
nuo 40 iki 50 valandų į savai
tę, tuo tarpu kai, gydytojų nuo
mone, jų savaitinis darbas ne
turėtų viršyti 35—37 vai.

Comėdie-Francaise tarptauti
niame forume.. Po uipereitų 
metų gastrolių Sovietų Sąjun
goje, Comėdie-Francaise akto
riai išs'ruošė kelionei per At
lantą ir gastroliuoja Montrea- 
lio, Ottawos, Quebeko, Toronto 
ir, pagaliau, New Yorko teat
ruose. Nenorėdami išgąsdinti 
naujos šiaurės Amerikos publi
kos savo garbingu amžiumi, 
Moljero Namai nutarė vaidinti 
per visus tris mėnesius vien tik 
Moljero, Beaumarchais ir Ma- 
rivaux komedijas.

Moderniškos valstybės gimi
mas. Prancūzų Tautinė Asam
blėja pereitais metais kuone 
vienbalsiai ratifikavo prancūzų 
—tunisiečių susitarimo klauzu
les, tokiu būdu suteikdami gali
mybės įsikurti naujai Tunisijos 
valstybei.. Jau dabar Tunisija 
turi savo kvalifikuotus inteli
gentų kadrus ir laisvų, aktyvių 
darbininkų sindkatus; jų pa
galba, šiame Islamo krašte, ga
lėjo pagaliau susikurti nauja 
moderniško tipo demokratinė 
valstybė.

Mirė Fernand Lėger, buvęs, 
prieš pirmąjį Pasaulinį karą, 
greta Braąue ir Picasso, vienu 
iš ryškausių kubizmo atstovų. 
Jo kūryba vėliau vystėsi monu
mentalumo ir dekoratyvumo 
kryptimi, praturtėdama spalvos 
išlaisvinimu. Pilnas pasitikėjimo 
žmogumi, Fernand Lėger nebi
jojo imtis p ešti mechanizuoto 
pasaulio formų, tapdamas tuo 
būdu mašinos ir pramonės lyri
niu poetu.

Valstybinis, Renault automo
bilių fabrikas, nacionalizuotas 
tuoj po paskutiniojo karo Pran. 
cūzijoje laikomas pavyzdine 
įmone. Jo 52,000 darbininkų 
1954 metais pagamino daugiau 
kaip 200,000 automobilių, ir jie 
užima pirmą vietą Prancūzijos 
automobilių fabrikų tarpe ir 
septintą — tarptautinėje auto
mobilių rinkoje. Jo gamyba, 
nuo 250 kasdien išleidžiamų au
tomobilių 1938 m., pasiekė
l, 000 kasdieninių mašinų 1955 
meta:s, ir kas 65 sekundės jis 
pagamina po vieną prancūzišką 
Volkswagen tipo mašiną.

Įmonės grynas pelnas 1954
m. pasiekė 4 bilionus frankų, iš 
kurių 1,5 biliono lygiomis dali- 
mig padalinami tarp valstybės 
ir fabriko tarnautojų, o liku
sioji dalis atidedama kaip at
sargos kapitalas. Stengdamasi 
pritraukti naujus pirkėjų sluo- 
gsnius (tarnautojus ir darbinin
kus) įmonė veda pardavimo iš
simokėtina’ populiarinimo poli
tiką. Sutartis, kurią ji pasira
šė su profesinių sąjungų vado
vybėmis (išskyrus komunistinę 
C. G. T.) suteikė, tarp kitų pa
gerinimų, 5% algų padid'nimą, 
trijų savaič ų — vietoje buvusių 
dviejų — apmokamas atosto
gas ir numato visą e:lę kitokių 
priemonių, kurių j‘ imsis; no
rėdama suteikti pad.en'ams 
darbininkrms tokias pat kaiįJ 
ir tarnautojams darbo apsaugos 
garantijas.

Begerbtas senasis humaniz

mas. Albertui Schweitzer, pran
cūzų mis'onieriui. muz kui ir fi- 
’osofni. buvo įteiktas Cambrid- 
ge universiteto benorįs ea?usa 
daktaro d plomas; karaVenė 
Elzbieta įteikė jam taip pat ir 
Nuopelnų Ordino insignijas. Po 
prezidento Eisenhoverio, tai dar 
tik antrasis užsienietis iš gyvų
jų tarpo, kuriam Angl’ja suda
ro tokią garbę.

Eugenijus Gruodis

Prisikėlimas
Supa virves
sustingusias rankos, pamėlusios,
šiurkščias virves
tamsio) pavasario varpinėj.

Taip sunkiai keliasi Balandis .. 
pro murmesį ir prakaitų 
suslėšo pilką sniego uolų.

Kada jisai, nušvitęs ir skaistus kaip Ješua, 
užžengs į dangų I

Pirmosios pavasario naktys
Šėlsta prieš vakarą šarkos, 
ir švinta tokius keistos naktys: 
beržai šakas i vandenį sumerkia 
ir ima plaktis.

Ir poetai nieKo nesupranta, 
nesinori tikėti:
pusę nakties lyg seniai su vantom, 
kitą — lyg asketai.

Antrasis kapitalas
AL BARONAS, Cicero, III.

Kažin ar žmogus kasdieną 
begalvoja, kad jis ne vien tik 
duona gyvas. Atrodo, kad šį 
žodį tebepris'mena labai retai. 
Duona, į kurios sąvoką įeina ir 
daiktai, kad ir ne pirmo reika
lingumo, šiandien darosi daug 
labiau svarbesni už kitus toliau 
nuo duonos stovinčius reikalus. 
Tačiau yra išimčių ir tomis iš
imtimis palaikomas spausdin
tas žodis ir dvasia. Kiekvienas 
šandien prekiaująs ledais, ciga
rais, dešromis ar obuoliais ne
kalbant jau apie baldus ir deg
tinę, pasakys, kad pats never- 
čiausias dalykas labiausia neap
simokąs ir daugiausia laiko gai
šenąs, tai turėti reikalų su lie
tuviška spauda.

Žinoma, nėra ko čia norėti: 
valstybėje valstybės nesukursi 
ir tos valstybės, kurioj gyveni, 
nei literatūros nei kito meno 
nenukonkuruosi. Bet mintis, 
kad ne tam išnešei savo galvą, 
kad f k valgytum, miegotum 
dažytum langus ir šunį alėjomis 
pavedžiotum, verčia žmogų 
griebtis ir tp, kas nepriklauso 
duonai. Mūsų tikslas yra čia 
šaukti, kad esame vaikai tau
tos, kurios kiti brol:ai neša rau
donojo kapitalisto vergiją. Mū
sų tikslas čia, be nuolatinio rū
pinimosi duona, yra liudyti, kad 
raudonieji lordai yra pavertę 
Lietuvą baudžiauninkų ir tero
ro žeme. Antraip — betikslis 
buvo nešimas savo galvų pro 
ugnį ir vandenį.

J. Karvelio užsimojimas•
Tačiau yra žmonių kurie ma- 

ž'ndami duonos aruodą, nebi
jodami rizikuoti sunkiai užkal
tais centais, stengiasi dirbti 
spaudos darbą, kraudami dva
sinį kapitalą tautai, parodyda
mi, kad l'etuviai nėra susirūpi
nę tik ką valgys ir ką gers, bet 
ir kūrybiniu žodžiu. Neseniai J. 
Karvelis išleido tikrai jokio 
pelno neduosiančią soVdnią kny
gą J. T. Vaižgantas. Knyga, 
kaip žinoma, parašyta žurnalis
to A. Merkelio buvo jau išleis
ta Lietuvoje. Ją, kaip teko 
snaudoje matyti, verslininkas 
Karvelis išledo norėdamas pa
gerbti didįjį lietuvį svedasiškį 
kaimyną J. Tbmą, Vaižgantą. 
Tai ir buvęs tikrasis leidėjo už
davinys ir noras, tačiau ši kny
ga, kada š'andienykštig žmogus 
vis labiau jieško duonos, kaip 
žodžio, yra daugiau vertinga 
neru buvo gal’ma tikėt a jos 
antrosios laidos belaukiant. 
Žurnalistas Merkelis, panaudo
damas aibes dokumentų, lyg fil
me, perteikia nuostabiai šviesų,

įdomų ir iškilų kan. J. Tumo 
paveikslą.

Ir kyla klausimas, beskaitant 
knygą, ką kalbėtų šiandien emi
gracijoj kanauninkas, kaip 
veiktų ir kaip kovotų su tūks
tančiais mus užpuolusių negero
vių, kurios vienos yra išeinan
čios iš emigracinių sąlygų, o ki
tos dėl noro kapuose tapti tur
tingiausiu. Juozo Tumo Vaiž
ganto monografiją skaitant ma
tyti, kaip visada lietuvių buvo 
kovota už savo žodį, kaip reikė
jo šviesių asmenybių kraštui 
kelti, kaip reikėjo kovoti su pa
čios Bažnyčios nelietuviškai nu
siteikusiais dignitoriais.

Įdomu, lyg romanas
Knygoj randame labai daug 

vietų, parašytų dialogu ir todėl 
ji dar įdomiau skaitoma. Ši 
knyga liečianti praeitį ir kovą 
su caro kruglodurovais, atsiųs
tais į L’etuvą, yra daug įdo
mesnė už neseniai pasirodžiusių 
pora romanų, liečiančių kovą su 
caro užmačiomis Lietuvoj. Kan. 
Tumo gyvenimas buvo ištisa 
jaunimą žavinti kova. Nenuo
stabu, kad jis jaunimą ir jį jau
smas taip mylėjo. Kaip iš A. 
Merkelio knygos matyti, kan. 
Tumas nebuvo raidės žmogus. 
Jis žiūrėjo dvasios, jis žiūrėjo 
reikalo esmės, nesutalpindamas 
savęs į jokius siaurus rėmus..

Autentiški laiškai, tikri pasi
kalbėjimai su įvairiais caro val
dininkais, įdomūs nuotykiai su 
atėjusiais kanaun'nko prašyti 
pinigų bei rekomendacijų, pra
kalba Rusijos Lietuvių Seime 
1917 m., rodo nepaprastai gy- 
vast;ngą, bekompromi3inį, ta
čiau nuoširdų lietuvį, žmogų ir 
kunigą. Įvairūs kalinių, dau 
giausia politinių, užtarimai, pa
dėjo ne vienam atgauti laisvę. 
Tumo geraš'rdiškumą žinojo vi
si, ir vieni pas jį eidavo skolin-

Br. Murinas Skurdus miesto kampelis

• Kun. dr. Ignas Urbonas
Moksl.nių Studijų Klube skaitė 
pranešimą apie dvasios supra
timą. Neseniai klubas turėjo 
pranešimą apie medžiagos su
pratimą dabartiniuose moksluo
se, o šiuo kartu jis atsidėjo dva 
s os klausimo apžvalgai. Kun. I. 
Urbono pranešimas buvo istori
nio pobūdžio. Pradėdamas nuo 
senųjų graikų filosofų jis pada
rė trumpą, bet visas pagrindines 
fazes a^imanč ą dvasios klausi
mo apžvalgą iki paskutinių lai
kų. Jis plačiau apsistojo prie 
Platono, Aristotelio, Tomo Ak
viniečio, Dunskoto, Hėgelio ir 
Hartmano dvasios sampratų. 
Paba'goj prelegentas palietė 
dvasios klausimo būklę Ameri
kos aukštosiose mokyklose. Šiuo 
klausimu prelegentą papildė Pet 
ras Maldeikis, Aleksandras Pla- 
teris ir Jonas Rugis. Diskusijo
se dar dalyvavo kun. dr. A. Bal- 
t'nis, kun. dr. P. Celiešius ir dr. 
Z. Smilgevičius. Pranešimo ko- 
referentu buvo kun, V. Bagda- 
navičius, MIC, kuris kiek pla
čiau apsistojo prie Dunskoto 
dvasios sampratos.

• Regina Ingelevičius, Česlo
vas Janusas, Sofija Plechavi
čius, Paulius PuzLnas, W. J. 
Witlcus yra išstatę savo kūri
nius Almus galerijoje, Great 
Neck, N. Y. Paroda tęsis iki 
kovo 31 d. Atadara šiokiomis 
dienomis nuo 3 vai. p. p. iki 8 
v. v., o šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 1 iki 5 vai. p. p.

tis pinigų, o kiti esamos val
džios išplūsti. Naujų metų die
ną pas kan. buvo keturi pažįsta
mi ir vienas nepažįstamas pini
gų pasiskolinti, o be to, keli dar 
šiaip jau visai beverčiais ar net 
įžeidžiančiais reikalais.

Turtas ateičiai

Nuostabus šio neeilinio lie
tuvio, kunigo ir rašytojo 
gyvenimas ir jis toje 
A. Merkelio knygoje yra atvaiz
duotas pilnai ir autentiškai. 
Įdomus net pats kan. Tumo tes
tamentas. Panaudotų dokumen
tų sąrašas daro knygą įdomią 
ir mokslininkui, ne tik jauni
mui arba ir šiaip skaitytojui. 
Ši antroji kan. J. Tumo Vaiž
ganto biografijos laida papildys 
biblioteką ne tik tų, kurie nori 
vėl įsigyti tas knygas, kurias 
turėjo Lietuvoj, bet papildys ir 
tų žmonių, kurie tada, kai mo
nografija pasirodė, buvo dar la
bai jauni.

Kaip jau minėjome tokių ka- 
pital'nių knygų leidimas parei
kalauja daug išlaidų ir būtų ge
ra, kad kiti verslininkai, turė
dami duonos, neužmirštų ir žo
džio, ir išleistų mokslinių vei
kalų, kurių jokia dar tebeegzis
tuojanti leidykla negali rizikuo
ti leisti. Būtų gera, kad prasi
mušę į turtingesnius susidėtų 
ir antrąjį kapitalą ne duonos 
užsitikrinimo pavidale, bet žo
džio, kuris palieka šimtus me
tu.

• Senasis Vilniaus Universi
tetas. “N.dos” knygų klubas 11 
savo leidiniu išleido prof. Myko. 
lo Biržiškos knygą "Senasis Vil
niaus universitetas — vardų ir 
veikalų atranka”. Knygoje yra 
179 psl. ir jos atspausdinta 
2,500 egz.

Ta knyga tai antrasis leidi
mas tos pačios antraštės kny
gos, išleistos Lietuvoje, kurios 
vos vienas kitas egzempliorius 
pateko į Vakarus. Prakalboje 
autorius pažymi: “Blogiau, jog 
ir pati to universiteto istorija 
ne tik lenkų veikėjų ir publicis
tinių lenkų istorikų parodoma 
kaip augštosios lenkų mokslai- 
nės istorija, bet ir mūsų visuo
menė įprato į ją žiūrėti bemaž 
kaip į svetimą, poniškai lenkiš
ką” (IV psl.). Autorius, trum
pai nurodęs Vilniaus universite
to istoriją ir jos laikotarpius, 
toliau visą darbą suskirsto šiais 
skyreliais: Academla et Univer- 
sitas Vilnensis, kur aprašo Aka
demijos įsteigimą, fakultetus, a- 
kademinį mokslą ir raštiją bei 
k.; Imperatoria. Universitas Vil
nensis, kur supažindina su uni
versiteto organizacija, universi
teto etapais, pouniversitetinėmis 
akademijomis, universiteto mok 
siu ir mokslininkais ir k.; Uni
versiteto šviesos spinduliai, kur 
patiekiama ž'nių apie Vilniaus 
profesorius svetur atsidūrusius, 
uinversiteto auklėtinius svetur 
profesoriaujančius, Vilniaus uni 
versiteto mokinius — filosofus, 
teologus, istorikus, klasikus, li
teratus ir k. Priede pridėtas 
Vilniaus universiteto atgaivini
mas XX be to literatūra se
nojo Vilniaus universiteto isto
rijai ir pavardžių rodyklė.

Prof. Myk. Biržiška, buvęs 
Vilniaus universiteto rektorius, 
Su dkVliu kruopštumu ir meile 
atliko savo darbą. Kiekvienas 
lietuvis, kurig norės turėti dau
giau žinių apie Vilniaus univer
sitetą ir atitaisyti lenkų skelb
tas klaidas tuo reikalu, susido
mėjęs pastudijuos šį veikalėlį.

(J. K.)
• Prof. Z. Ivinskis kelia min

tį, kad šiemet reikėtų susirūpin
ti išleisti a. a. vysk. P. Būčio 
biografiją. Vysk. Būčys mirė 
1951 m. spalio 25 d., taigi šie
met sueis 5 metai nuo jo mir
ties ir tą sukaktį būtų gražu pa 
minėti sudėtiniu veikalu apie 
garbingąjį velionį. Planuojama 
knyga apimtų vysk. Būčio bruo
žus, jo darbą akademijoje, jo 
slaptas pastangas atgaivinant 
tėvų marijonų vienuolyną, jo 
darbą profesoriaujant ir lekto- 
riaujant Lietuvos universitete. 
Būtų aprašyti ir kiti jo darbai: 
“Draugo” redagavimas ir veik
ia JAV parapijose, vadovavimas 
marijonams, apologetiniai ir kiti 
raštai, dvasinė vadovybė kuni
gų seminarijoje, vysk. Būčio į- 
našag į Lietuvos atgimimą (“Ap 
žvalga”, Vilniaus Seimas, pa
stangos nepriklausomybės lai
kotarpy, tremtyje). Pagaliau 
eitų vysk. Būčio atsiminimų 
pluoštas bei jo veikalų sąrašas. 
Knyga galėtų turėti apie 300 
puslapių. Nebūtų sunku ją su
redaguoti, tačiau rūpestį suda
ro išleidimas. Romoje leidž'ant. 
knygos išleidimui reikėtų apie 
$900. Vysk. Būčys yra tauri as 
menybė. Kun. dr. K. Matulai
čio, MIC, manymu po arkiv. J. 
Matulevičiaus beatifikacijos by
los seks vysk. P. Būčio beatifi
kacijos byla.

• Dail. Z. Mikšys išvyko Eu
ropon gilinti ž n ų teatro reži
sūroje; šiuo metu yra režisūros 
padėjėju šveicariioje, Bazelyje, 
statant Th. Wilder’io veikalą 
“Mūsų mažasis miestas”.

• Antanas Paskočlmas, gyve
nąs Bridgeporte, Chicagoje, ga
biai atlieka medžio drožinius. 
Vienas naujausių jo kūrinių — 
Aušros Vartų Dievo Motin*.

• Prof. Steponas Kolupaila,
dėstąs Notre Dame universite
te, gavo vieno buvusio stu
dento iš Indijos jautrų ir man 
dagų sveikinimą Nepriklauso
mybės dienos proga. Dedame 
jo verVmą:

“Brangus Daktare: Kiek
pris'menu, šiomis dienomis tu
rėtų būti minimos Lietuvos Ne
priklausomybės dienos sukak
tuvės.

Dėka labai artimam kontak
tui su Tamsta, kaip Tamstos 
studentas ir nūnai ištikimas 
Tamstos draugas, nuolat do
miuos Lietuvos istorija ir kul
tūra. Todėl šia proga skiriu 
savo maldas ir linkėjimus, 
kad netolimoje ateityje Tams
tos tėvynė būtų atstatyta iš 
komunistų valdymo skurdo į 
seną laisvės ir garbės padėtį.

šal’s, kuri gali iškelti tokias 
asmenybes, kartu kuklias ir 
žymias, kaip mano mokytojas, 
yra ypatingai verta sekti kitų 
jaunų šalių, kaip mano. Už
tikrinu — mano rimčiausias 
troškimas yra, kad mes Indijoje 
pajėgtumėm pas’mokyti iš dide
lės pamokos, tiek iš garbingos 
Lietuvos praeities, tiek iš jos 
tragiškos dabarties.

Leiskit man Jūsų šventės 
proga prijungti savo nuošir
džias maldas už greitesnį Lietu
vos išla’svinimą. Tegu tuo tar
pu šios viltys atrodo blankios, 
tačiau kova nėra baigta, kol 
nenustota viltis ir melstis.

Su kilnia pagarba Tamstai ir 
Poniai, susijaudinęs

John Pimentą 
(Poona, Bombay, Indija).’*

• Stasio Džiugo knyga mūsų 
jauniausiems skaitytojams — 
Keturi valdovai — jau pasiekė 
Ch’cagą. Visų pirma krinta į 
akis nuostabiai puošnus išleidi
mas. Viršelyje ryški pilis, kur 
gyveno liūdintis karalius, ir ke
turi kiškučiai, nesantieji vaini
kus keturiems valdovams, ku
riais karalius padarė savo žy
nius, aiškinusius jam, kas ja
me apsigyveno ir neduoda sie
lai ramybės ir — kame glūdi 
pasislėpusi jo laimė.

Nors atsakymai karaliaus ne
patenkino, bet jis žynius pa
vertė kits kitą sekančiais valdo
vais: pavasariu, vasara, rude
niu ir žiema. Autorius kiekvie
ną jų išveda į sceną atskirai, o 
Vlada Stančikaitė papuošia la
bai ryškiomis, skoningomis, ke
lių spalvų iliustracijomis, kurios 
čia yra kiekviename puslapyje: 
pakaitom’s spalvota ir juoda— 
balta.

Knyga didesnio formato, turi 
30 pusi., kietais viršeliais. Spau
dos darbai ypatingai sklandžiai 
atlikti Saleziečių spaustuvėje, 
kuri šiuo leidiniu užsirekomen
duoja kaip viena iš pirmaujan- 
č'ų lietuvių spaustuvių. Galima 
turėti kiek įvairių nuomonių 
dėl šios pasakos kompozicijos, 
bet pati knyga mūsų jauniau
siems bus geriausia dovana. 
Anksčiau tas pats autorius yra 
davęs eilėraščių rinkinį vaikams 
— Kiškučio vardinės, o dabar 
jau yra spaudai paruošęs apy
sakaitę mažiesiems: Audra ir 
la mės obelis.

• Skulpt. A. Mončvs buvo iš
statęs pr. metų gruodžio 10—18 
d. d. vienoje privačioje galeri
joje 20 savo naujausių darbų. 
Šią parodą atidarė Paryžiaus 
Miesto sav’valdybės p’rminin- 
kas, Paul Pouchol galerijoje.

• P. Staunulis, gyvenąs Že

nevoje, š. m. sausio 17—31 d. d. 
dalyvavo keturių dailininkų pa
rodoje, Barbizon galerijoje. Jis 
buvo išstatęs septynis savo 
tapybos darbus. Tai pirmas 
stipriausias Stanulio pasirody
mas Paryžiuje.
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Kaip išplatinome knygų už $5,301
Nauja patirtis Hamiltone

ST. BAKŠYS, Kanada

Prieš kurį laiką gavau iš 
kun. J. Prunskio keletą klausi
mų, liečiančių Tautos fondo vie
tinio sk. v-bos vykdytą lietu
viškų knygų platinimo vajų po 
namus, bet su atsakymais už
trukau, nes laukiau šios dide
lės akcijos užbaigos ir galutinų 
išdavų.

Atsakydamas į “Draugo” re
daktoriaus duotus klausimus 
tenoriu, kad ir kitose vietovėse 
atsirastų lietuvių, kurie pasi
naudotų šiais metodais ir at
neštų mūsų merdinčiai knygai 
vis naują ir naują atgimimą.

1. Kas paskatino imtis taip 

uolaus spaudos platinimo?

— Jau prieš septyneris me
tus, tik atvykęs į Kanadą, pa
bandžiau platinti knygas Vai. 
d’Ore ir susilaukiau labai gra
žių pasekmių. Didėjant naujųjų 
ateivių skaičiui, pagyvėjo mūsų 
lietuviškų problemų svarstymas 
spaudoje. Tai sekiau visą lai
ką, ir net įkyrėjo žodiniai ragi
nimai, kaip išlaikyti lietuvybę 
ir nuolatinei apeliavimai į lie
tuvišką sąžinę. Nuolat rasda
mas nusiskundimų dėl lietuviš
kos knygos merdėjimo, apsi
sprendžiau išbandyti savo su
planuotais metodais, ar jau lie
tuviškos knygos padėtis trem
tyje yra taip beviltiška. Paty
riau, kad visdėlto lietuvis savo 
tautiniams reikalams yra jaut
rus. Tiktai yra būtina, kad 
mūsų organizacijoms vadovau
ją asmenys į darbą įdėtų visą 
širdį ir pas'aukojimą. Vargas, 
širdies gerumas ir visiškas nu
sižeminimas yra kertiniai šiam 
veikimui akmenys. Reikia ne 
vien tik rašyti, bet ir praktiš
kai veikti. Jei šie du būdai eis 
kartu ir vienodai, visur ir vi
sada susilauksime gražiausių 
rezultatų.

2. Kokius sunkumus tame 

darbe teko nugalėti?

— Pagrindinis ir didžiausias 
sunkumas, su kuriuo nuolatos 
kovojau pats su savimi — te
sėti suplanuotą pasiryžimą: 
kiekvieną savaitę nemažiau tri
jų kartų išeiti su knygomis. 
Noriu ar ne, lyja ar sninga, ge
ra nuotaika ar bloga, — planas 
turi būti įvykdytas. Kodėl tik 
bosas ar pinigas gali mane pri
versti? Jei pripažįstu dvasinį 
gyvenimą, aš juk galiu jam sa
vo valios pagalba skirti nors 
dalį tų pastangų, kurių nepaly
ginamai daugiau padedu, savo 
kūno reikalavimams, štai tos 
dvasinės priemonės, kurios pa
dėdavo prisiversti. Taip pat bu
vo būtina stiprinti valią skai
tant šios srities knygas ir strai
psnius.

Kiti sunkumai buvo fiziniai: 
vaikščiok žmogus su krepšiais 
nuo durų prie durų, nerodyk 
pykčio ir nervingumo; nepirko 
du kartus — užeik trečią, duok 
knygą į skolą; atėjęs pinigų pa
siimti, jei dar jų negauni, ma
loniausiai atsiprašyk, kad per- 
greitai atėjai, — ir panašiai.

3. Gal teko pergyventi įvy

kių, kurie įnešė jums paguodos 

ir ryštingumo šiame darbe?

Didžiausia man buvo staig
mena, kad lietuviai knygų bu
vo išsiilgę! O kad patys nėjo jų 
jieškoti — vis kalti tie kūniški 
troškimai: “šį mėnesį pirkau 
nuknelę, o knygą kitą mėnesį”. 
Po to mėnesio vėl kitas reika
las atsirado — ir taip be galo. 
Bet kada ateini su pilnais kny
gų krepšiais į namus, paskleidi 
jas ant stalo ir dar rimtai pa- 
brėži, kad pinigų ateisiu už mė
nesio ar kelių žiūrėk jau pora 
ar trys, o dažnai ir daugiau 
knygų atsiranda ant stalo kam
po — suprask be žodžių — šei
mininkas ar šeimininkė jas pa
silieka. Nors ir daug vargo 
įdėjęs, bet kaip sutinki tokį pa
lankumą knygai, dingsta ir 
nuovargis, ir apatija. Ir vėl

priekį! Tai buvo pagrindinis 
ryžtingumo paskatinimds. Ži
noma, turėti “truputį” meilės 
lietuviškai knygai irgi ne pro 
šalį!..

4. Kokius knygų platininio 

būdus naudojote?

— Platinimą pagrindžiau lie
tuvybės idėja ir be jokios ma
terialinės naudos sau. Šiuo būdu 
labiau užkietėjusiems užsispy
rėliams išmuši iš rankų visus 
atsikalbinėjimo ginklus. At
krenta pagrindinis priekaištas, 
kurį dažnas turėtų savo širdy
je: “Matai, fabrike gerai už
dirba ir dar nori iš mūsų pasi-

tų — vienintelė priemonė — 
eiti pasiaukojimo keliu. Auko-| 
k me savo vargą Dievo garbei 
ir mūsų visų 1 etuvių geresnei 
ateičiai. Tas duoda daug iš
tvermės pasiimtą darbą tesėti. Į 
Kiekvieną vakarą išeidamas iš, 
namų kre’piausi į Visagalį šia 
trumpa malda: “Dieve padėk į 
man šį akarą. Savo sunkų dar-Į 
bą sk riu Tavo garbei”. Ir pri- 
s'paž'nsiu, nors gal kaip kam 
tas atrodys labai senoviška ir, 
nemoderniška, šio prašymo ne-^ 
pana ršau ir nepraleidau nei vie
ną vakarą. Užtat ir pasiseki
mas buvo milžiniškas.

Šie metodai yra labai sunkūs, 
gal tik dėl to ir sekėjų ligi šiol 
neats'rado, bet jie yra būtini, 
jei išeivijoj norime išlaikyti lie
tuvybę.

Platinau tik geras knygas,1 
per 1/3 jų buvo tik religinio tu-J 
rinio.

Su dideliu apgailestavimu tu
riu konstatuoti, kad mūsų augš- 
toji inteligentija lietuviškos 
knygos atžvilgiu daug daugiau 
pasyvi, negu eilinis tautietis. 
Nereta5, užėjęs pas tokį lietu
vį, gaunu “pamokymų”, jog 
tai esąs bereikalingas darbas, 
nes knygų galima rasti kioske 
aiba užsisakyti tiesiog iš leidė
jų. Dažnu atveju į knygas net 
nepąsižiūrėdavo.

Tebūnie man leista šioje vie
toje išreikšti nuoširdžiausią pa
garbą ir padėką Hamiltono lie
tuviams, kurie į šį vajų reagavo 
taip, kaip dera tikram tauriam 
lietuviui. Jų visuotinis pritari
mas šiam sunkiam darbui ir yra 
man didžiaus’as atpildas. Baig
damas linkiu, kad ir kitose lie
tuvių bendruomenėse atsirastų 
tautiečių, kurie panašiu būdu 
padėtų lietuviškai knygai.

Tel. ofiso HE. 4-6699, rez. FK 6-7X83

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: Plt 8-3229 
Rez. telef. HAlbrook 5-5076

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 VVest 51 et Street

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

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehlU 6-5603

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILD1NG) 

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

Ofiee tel. RE. 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. KEliunoe 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlU 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m. 

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

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. BE. 7-496G

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weat 47th Street

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

(Kampas 47th Ir Hermitage)
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lfiskyr. sek

Tel. ofiso GR 6-5399, PR 6-4732

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-B 

Telef. TOwnhaU 3-0959 
2534 VVest 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEinlocfc 4-7080, neatsakiua

skambinu CEntrai 6-2294.

Stasys Bakšys

pinigauti!” Gi kaip pastatai 
idėją -— šiuo atveju pelnas Tau
tos fondui — ji visus ar dau
giau ar mažiau veikia. Nesvar
bu, kad to neparodo, daug svar
biau ką žmogus jaučia viduje. 
Platintojui automatiškai .atkrin- 

i ta visi prieka’štai, — jis tampa 
savotišku misionieriumi. Prak
tišką veikimą yra būtina pa
remti nuolatiniu informavimu ir 
įtaigavimu spaudoje ir tikslia 
ir vieša atskaitomybe.

5. Jūsų biografinių žinių: iš 

kur kilęs, ką veikėte Lietuvoj, 

ką čionai?

— Daug apie save rašyti ne
labai patogu. Galiu pasakyti, 
kad Kanadoje dvejus metus 
dirbau aukso kasyklose, dabar 
jau penkti metai, kaip dirbu 
plieno fabrike.

Bet geriau pakalbėti apie mū
sų pravestas pastangas. Šis va
jus, kurį vykdė T. F. Hamilto
no sk. valdyba 50 metų spau
dos draudimo panaikinimo su
kakčiai atžymėti, pradėtas 1954 
metų balandžio 1 d. ir baigtas 
1956 metų sausio 15 d. t. y. tę
sėsi 93 savaites. Jo metu 1,300 
sielų kolonijoje parduota 1926 
knygos už $5,301,86. T. F. Ha
miltono skyriui įnešta gryno 
pelno $1,254,06. Knygų išplati
no S. Bakšys už $4,184,65, Z. 
Orvydas už $519.55. Kiti pla
tintojai, kurių buvo keturioli
ka, nė vienas neperžengė $100 
£ibos. Vidutiniai į savaitę par
duota už $57. Platintojams do
vanų knygomis prisiuntė: “Ter
ra” už $95, “Draugas” už $65 

; ir Vyt. Saulius vieną egz. “Di- 
dž'oji Virėja.” Jiems visiems už 
dovanotas knygas nuoširdžiai 
dėkojame.

Ateityje norint atsiekti kny
gas platinant gražesnių rczulta-

VYT. DOMKUS 
prityręs buhalteris pildys 
J.A.V. mokesčių (U.S. Inco- 
me Tax) pareiškimų blan
kus

DRAUGO raštinėje
pirmadieniais, ketvirtadie
niais nuo 6:00 iki 7:30 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 1 vai. popiet.

, Patarnavimas prasidės vasario 
13 d., 1956 m. Jau dabar galite 
paskambinti telefonu VIr. 7-6640 
dėl susitarimo.

Atdara sekmadienį nuo 10 iki 5 valandos.

BŪDRŪČS
“Didelių Nuolaidų Namai”

3241 SOUTH HALSTED STREET 

3 aukštai ant 6 lotų
Pilni naujų baldų, namams reikmenų, brangenybių, radijų, 

televizijų, žaislų, karpetų. Žinomų išdirbysčių kaip: Kroeh- 

ler, Pullrnan, Simmons, Sealy, Philco, General Electric, RCA 

Victor, Frigidaire, AdmiraI, Zenith, Douglas, Bassett, Lees, 

Bigelovv, Tappan, Universal, Hoover ir Bulovą.

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7 -4900 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DR. JULIJA MONSTAVItlUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso —- PUllman 5-6766
Buto — ENglevvood 4-4979

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ LB VIDAUS LIGOS 

6757 South Weatem Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

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

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.'

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos
6255 South VVestern Avenne

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

sekmadieniais uždaryta

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornta Avė. 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

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.

SUTAUPYMAS NUO 30% IKI 70%
52 nauji, vėliausios mados 2 gab. parlor setai, nupig. iki $89 ir aukš. 
63 nauji vėliausio stiliaus miegamųjų setai, nupiginti iki $89 ir aukš. 
41 lounge kėdės, vėliausia medžiaga uždengti, nupig. iki $19 ir aukš.
98 Innerspriiig ir Bos Spring matracai, nupiginti iki $14 ir aukščiau. 
4< Slecp-O-Lounge “liide a beris” (lovos), nupigintos iki $59 ir aukš. 
97 nauji šaldytuvai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
66 skalbiamos mašinos, vvringer (gręžia) arba automat. $98 ir aukš. 
88 elektriniai dulkių valytuvai, $15 ir aukščiau.
200 lempų, nupigintos iki $.3 ir aukščiau.
99 televizijų setai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
150 mažų radijų, nupiginta iki $10 ir aukščiau.
68 elektriniai plionografai, nupiginta iki $6 ir aukščiau.
166 gaziniai pečiai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
19 elektrinių pečių, nupignita iki $69 ir aukščiau.
22 aliejiniai šildytuvai, nupiginta iki $29 ir aukščiau.
24 gaziniai šildytuvai, nuo $24 ir aukščiau. •
Elektrinės indams plauti mašinos, nupig. iki $69 ir aukščiau. , 
Siuvamos mašinos, nupigintos iki $39 ir aukščiau.
27 colių pločio vilnų kaurai, po $3 už jardą ir aukščiau.
27x54 vilnų kaurai, nupiginti iki $4- ir aukščiau.
Didelės mieros Sliag Rūgs, nupiginti iki 98 eeutų,
6x9 kaurai, nupiginti iki $10 ir aukščiau.
9x12' kaurai, nupiginti iki $17 ir aukščiau.
9x12 linoleumą, su apvadais, $4.95 ir aukščiau.
12x15 kaurai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
52 gabalų indų setai, nupiginti iki $19 ir aukščiau 
52 gabalų Stainless silverware, nuo $9 ir aukščiau.
Elektriniai garu šildomi prosui (ii'ons), nupiginti iki ......... $ 6.00
Dominion deeųt-fryer, automatiškas, nupigintas iki ......... . $18.00
Star Low deep-tiycr. nupigintas iki ..................................... $12.00
Automatiškas toaster, nupigintas iki .............. ,................. $ 9.00
Rotiss-O-Mat, Rotary Broiler, nupigintas iki ....................... $22.00
Majeslic Int’ra-Rcd Broiler, nupigintas iki ..........................  $10.00
Popcorn Poper, nupigintas ................................................... $ 5.00
Remington rašoma mašinėlė, atremontuota ...........................$24.00
Are,tie blanketai, vilnų, nupiginti iki ............ . ....................  $ 5.00
Vatiniai blanketai, nupiginti iki ........................................  $ 2.00
Didžiulės antklodės (coml'orters), nupigintos iki ................ $ 5.95
Dideli Cannon rankšluosčiai, nupiginti iki 25 centų vienas.
32 colių Clown Doll, nupigintos iki 98 centų.
Naeionaliai žinomų išdirbysčių rankiniai laikrodėliai,

17 akmenų, nupiginti iki $19.95 ir aukščiau.
120 baaų Piano akordeonai, nupiginta iki $59 ir aukščiau.
Vidutinio dydžio gitaros (guitars) — $5.00. Ukulelcs — nupigintos

•iki 69c.
Žaislai, vežimėliui, baldai, lėlės, už mažiau negu pusė kainos.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

J. F. Sudrik Furniture
(INCORPORATED)

3241 So. Halsted St. Tel.: CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtad. vakarais iki 9:80 P JI. Sekmad. 10-5.

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

1450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru.

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).

Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1160 DIVERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bethany Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. AR 1-1493

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

Ofiee HAlbrook 5-2670. ,
Rea. HlUtop 5-1860

0r. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

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

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

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

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marųuette Rd.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 We8t 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4456 So. California Avė., Chicago 

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

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

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8878

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

6:80—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartj

TeL ofisų ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare. 
Butas 1526 Ko. 4Btli Avė. 
Beštadlenlaia 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4140 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAU6ELIŪNAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

2750 We«t 7 Irt Street 
(Kampas 7lst ir California)

Tel. ofiso Ir rea. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku Dagai susitarime

Skelbkitės “Drauge”! 
Remkite dien. Draugą!

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-6743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S16O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-661 

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

VAL, II v, r. iki 3 p. p.; 6—9 v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJaa 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1821 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

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

Teb ofiso YA 7-4787, rez. PR 6*1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsilieps vlršminėtl telefonai

šaukite MIdway 3-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.My Orthopedas - Protezlstas
Aparatai-Protezal, Mod. ban- 1 dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir 5.Š. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 63rd St. Chicago 29, IU. 
Tel. PRospect 6-5084.

Remkite dien. Draugi

Palengvinu akių Įtempimą, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
■valglmo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

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

DR. S. YAITUSH, OPT.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2334 8. Oakley Avė., Cliicago 8, III. Tel. Vlrginla 7-6641; 7-6643

Entered as Second-Class Mattor March 31, 1916, at Chicago, Illinois 
Undet the Act of March 1, 1879.

Membcr of the Cathollc Press Ans'n 
Published dally, ezept Sundays, 

by the
Llthuanlan Cathollc Press Soclety 
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< hteagoj Ir Cicero! |9.00
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Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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Lietuvos Marijų šventove

O. I.ABANAITSKAITP.

Praėjusiai vasarai besibai
giant, lietuviškoji Amerika pra
turtėjo vienu gražiu ir lietu
viams brangią simboliką me
nančiu pastatu. Tai Nekaltai 

Pradėtosios švč. Mergelės Ma
li jos seserų sodyboje pr ie Put- 
namo miestelio (Connectieut 
valstybėje) ba.gta statyti Pa

minklinė Marijos Koplyčia.
Jos labai trūko Šioje sodybo

je, kuri psr dvylika metų yra 
virtusi Naujosios Anglijos lie
tuvių gausiai lankomu ir mėgs
tamu lietuv šku židiniu. Kai ten 
atsirandi tos Amerikos dalies 
gamta besigrožėdamas, tai ma
loniai susijaudini — pasijunti 
esąs kuriame nors taip pasiilg
tos L'etuvos kampelyje.

Koplyčios čia trūko taip, kaip 
alkanam duonos, jos trūko se
serims, beveik visada čia dides
niu ar mažesniu būriu esančiam 
jaunimui (stovyklos, bendrabu
tis kolegijos ir akademijos stu
dentėms), seseris dažnai lankau 
tiems svečiams ir pro sodybą 
dviem keliais nuolat judančiam 
keleiviui.

Tik tas pagrindinis tikslas ir 
turėtas galvoje, kai pradėta rū
pintis koplyčios pastatymu. Bet 
kai pernai vasarai baigiantis iš 
koplyčios pasišalino jos vidaus 
graž'ntojas dailininkas K. Var
nelis, tada sužinota, jog pasta
tyta ir įrengta ne eilinė maldos 
vieta, bet lietuviams paminkli
nės reikšmės turinti šventovė.

Nieko stebėtino, kad Nekalto 
Prasidėjimo seserys koplyčios 
statybą pavedė lietuviškoms ran 
kotus: projektą darė arch. Kriš- 
čiukaitis, statybos darbams va
dovavo inž. Augustinas, visą sa
vo dzūkišką širdį ten įdėjo Ig. 
Malinauskas, dekoravimą pro- 
jekatvo ir vykdė dail. K. Var 
nelis.

Koplyčia kaip architektūrinis 
pastatas prašmatnumais nepasi
žymi, tačiau architekto ir sta
tytojų darbas labai švarus. Tas 
architektūrinis švarumas, sa
kyčiau klasikinis švarumas, y- 
ra toji ypatybė, kuri labai ra
minančiai ir jaukiai nuteikia 
žiūrovą, kai jis meta žvilgsnį į 
tą erdvę, kurioje pro augštus 
medžius reljefu išryškėja vie
nas koplyčios šonas ir dalis 
priešakinio galo, arkos įspūdį 
sukeliančia galerija sujungto su 
čia pat esančiu vienuolyno pa
statu. Ši vieta architektūriškai 
yra žaisnrngai graži: čia negy
va medžiaga kalba savo stiliaus 
ir turinio kalba.

Koplyčios vidus

Kai pasigrožėjęs šiuo reginiu, 
smalsumą sunkiai tramdyda
mas, skubi vidun ir atsiduri ant 
didžiųjų koplyčios durų. slenks
čio, tai su dideliu pasitenkinimu 
patiri, kad išoriniam architek
tūros ramumui ir švarumui tuo 
pat aidu atsiliepia ir koplyčios 
vidus, švaru, ramu, gera — 
toks pirmas įspūdis žvilgsnį gi
lyn altoriaus link smeigiant. 
Tuojau ir skuba mintis pro lū
pas: ačiū Dievui, kad meno var
du nepriterliota! Tai jau mūsų 
tyliai ir rimtai dirbančio dail. 
K. Varnelio nuopelnas.

Jis projektavo altorius, Komu 
nijos stalą (groteles), liturgi
nius rakandus; jis projektavo ir 
darė visus vitražus; jo skoniui 
priklauso visas spalvinis koply
čios vidaus apipavidalinimas. 
Viskas atlikta skoningai. Tenka 
dėkoti seserims (ir dailininkui), 
kad vidaus dekoravimui kaip 
medžiaga pasirinktas ne mar- 
moras, bet medis, nes toji me
džiaga mums artimesnė ir la
biau pasiduoda moduliacijai. 
Todėl viskas, kas koplyčios vi
duje padaryta iš medžio, atro
do plastiškai.

Vidaus architektūra, dekora
vimas, altoriai ir vitražai yra, 
žinoma, modemiško stiliaus su 
gerai pritaikintais ankstyvojo 
romaniškojo stiliaus pradais. 
Šio stiliaus ypatybė yra papras
tumas ir esminių dalykų pabrė
žimas. Todėl čia nėra nereika
lingų puošmenų ir ornamenti
kos, todėl čia pabrėžiama tai,

kas koplyčioje yra svarbiausia 
Gi svarbiausia čia yra eucharis
tinės aukos altorius ir tos au
kos šaltinis — kiyžiaus auka, 

Dad. Varnelis todėl stipriau
siai ir išryškino kryžių, kuris 
atitinkamoje nuotolių proporci
joje kabo ties centriniu altoriu
mi Jam foną sudaro penkios 
arkos, lyg penkios Kristaus žaiz 
dos, kur vaizduojami Kristaus 
kančios simboliai. Teigiama, 
kad tai yra naujas ir tuo tarpu 
vienintelis bandymas surišti kry 
žiu su visa kančios istorija jos 
simbolių formoje.

Į šią koplyčią įėjęs akimis ne- 
klajosi objekto jieškodamas, 
bet tuojau, nori s r nenori, akys 
smigs tik i centrinį altorių ir už 
jo esančią sieną (į min. 5 arkas 
padalintą). Pirmas žvilgsnis už 
sikabins už kryžiaus. Nukry
žiuotasis yra romaniškojo sti
liaus, padalytas iš balto kietojo 
gipso. Išraiška atstovaujanti 
daugiau triumfą negu bejėgiš
ką pasidavimą.

Didysis altorius padarytas iš 
baltojo ąžuolo, aukos stalo for
mos. Kietojo gipso bareljefas 
priekyje vaizduoja laivą — Baž 
nyčios simbolį. Tabernakulis sa 
vo forma mena Sandoros Skry
nią, Dievo įsakymų saugotoją. 
Ant jo graikiški įrašai Jėzui 
Kristui Nugalėtojui priminti.

Žvakidės, sedilijos, pulpitas, 
Komunijos grotelės — viskas 
yra originalai ir suderinta su 
bendruoju koplyčios stiliumi.

Kai centrini koplyčios vidaus 
tašką apžiūrėję pažvelgiame į 
kairę ir dešinę, tai vėl atranda
me naujieną — dvieju šoninių 
altorių piešiniai ant plikos sie
nos. Be ornamentų, be stilizuo
tų lelijų, be kitokių pigių puoš
menų! Tai Švč. Mergelė Mari
ja ir šv. Juozapas. Jų veiduose 
nėra nė šešėlio to pigaus saldu
mo, kuriuo pasižymi daugelis 
jokios meninės vertės neturin
čių tuos pačius asmenis vaiz
duojančių paveikslų ir statulų.

Kun. Bagdanavičius tuos pa
veikslus yra pavadinęs monu
mentaliais, bet kiek rūškanais 
pavidalais. Aš žinau, kad jis 
juos matė tada, kada jiems dar 
trūko paskutiniųjų teptuko 
brūkšnių, ir kada koplyčioje dar 
buvo pastolų, trukdančių ma
tyti tuos paveikslus jiems kop
lyčioje parengtose sąlygose. Jie 
tikrai monumentalūs, kažkur 
augštyn besiverž'ą, gal kiek iš
tįsę, bet rūškanumo aš juose 
nepastebėjau, kai juos ir visus 
■kitus darbus mačiau jau visai 
baigtus. Žinoma, jie nėra rea
listiški, nes romaniškasis stilius, 
kurio dvasioje jie tapyti, pirme
nybės neteikia realistinėms for
moms, bet labiau pabrėžia dva
sinį — simbolinį pavidalą. Tos 
dvi figūros visai gerai derinasi 
su visa koplyčios vidaus visuma. 
Žinoma, realistams — fotogra
fams jos gali nepatikti. De gus- 
tibus non ėst disputandum!

NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERŲ KOPLYČIA PUTNAM. 00N.
Dail K, Varnelio sukurtas altorius ir atlikti dekoravimo darbai

tovės fasadu ir Gedimino stul-’zokiškių Marija su Lietuvos iž-
pais; ketvirtame — Vilniaus šv. 
Jono bažnyčios Marijos paveiks
las su jo globėju jėzuitu, stu
dentu (nes tai universiteto baž
nyčia), bažnyčios fragmentu ir 
jėzuitų ženklu; penktajame — 
Krekenavos Marija su jos iš 
ruso išlaisvintu Lietuvos ūkinin 
ku ir Šeduvos miesto herbu; šeš 
tame — Aušros Vartų Vilniuje 
su kitais vaizdais ir Vilniaus 
herbu; septintame — Trakų 
Marija su Vytautu Didžiuoju, jo 
žmona Ona ir jo asmenišku her
bu ; aštuntame — Marijos apsi
reiškimo Šiluvoje vaizdas su ap
sireiškimo data; devintame — 
Pivašiūnų Marija su lietuvaite 
tautiniuose drabužiuose ir Aly
taus herbu; dešimtame — Ka-

dininku Reinartu ir Žąslių herbu.
Kaip matome, sutelkiant vi

sus Lietuvoje ypatingai garbin
tus Švč. Mergelės Marijos pa
veikslus ir su jais surištus isto
rinius asmenis bei įvykius šios 
šventoves languosna, čia vaizdi
niu būdu perkelti gabaliukai Lie 
tuvos istor ijog ir visas krikščio
niškoje Lietuvoje per šimtme
čius išaugęs Marijos kultas. To
dėl mums lietuviams tai yra ne 
eilinė maldos vieta, bet pamink
linė šventovė, kurią turėtų pa
matyti kiekvienas lietuvis, kai 
turės progos atsirasti netoli At
lanto krantų. Dvigubai malonu, 
kad visas reikalas meniškai ver
tingas.

LITERATCROS NAUJIENOS:

kelia naują ir keistoką reiškinį 

Prancūzai šukutė romaną, kai

po literatūros veikalą, su nepa-

KRONIKA
• Anu ikos i aitrių Kultūros

prastu atbaigtumu Dabar jie 1« ų apyskaita už 1955 t

tini nusiskųsti, kad senojo io-'m rc,l° def eitą. T viso gauta 

mano tipo jau nebėra. Senasis

i omanas, imant jį nūs stovėju- — beveik $2 000 00 išly-
sios tradicijos rėmuose, jau iš

» Jiun. Karfrnieran Pata'iavl- 

Jčius, gyvendama.5! Madride, ran 
da laiko kartkartėmis, ypač tau 

ų švenčių proga, Ispanijos 

$3 236 20. Jei ta $5 232 42; de- sPaudą painformuoti apie Lie- 
.1 fleitas — beveik $2 000 00 išly- tuvos ‘‘an*--a3 'kupacijoje. Va- 

?intag praeitų metų resursas. sar‘P Pro£a dieni a.-itis Y a 
šių metų sausio ir vasario mė- Pabaltijo _emelap> ir pri
nėšiai yra paskelbti kultūros Lietuvos nepr.klausomy-

mėnssiais, kuriuose laukiama paskelbimą, išdt-ste taktus 

lt (ų nuo jva rii) parengimų, va- apie prievartos priemones rau- 
labai tolimas nuo to romano, ^arū< spektaklių, teatrų kon-įdonųjų okupuotoje I.ietu/oje, 

kuris, kaipo formos pavyzdys, ^ertų ir t t., sk riant Kultu- painformav > ap.e sunk ą padėtį

buvo pavergęs vi3ą pasaulį, roa fondui šalia to A. I. s-gos ištremtų į bib.rą ir k tur, pas
kui* 3 taip sustingusiai įsikėro- kulturo", biuras yra išsiuntęs katino domėtis lietuvių radijo

jęs amer.kiečiuose. (Juk pas ^a^a‘ dau<? Kult fondo vajaus valandėlėmis, perduodamomis
mus kilo abejonės, ar A Lands-I^01* įva'rioms latvių organiza- iš Ispan jos valatyb-nės radijo 
berzio “Kelionė” yra romą- c^om3 5 000-čiams pavien ų stoties.
nas9). kultūros draugu. Tik-masi su-į

Dabartinės struktūros pran- r)nkti mažiaus.ai $7 000.00, ko- * Juozas Gobis, gyvendamas
cūzų romanas, tai nuomonių ar, ^ios sumos fondas h? šiol netu- 03 mie3 e, pra jo gi
susitikimų krioklys, apžvalga,! rėio Kult. fondas 1S55 m. yra inti savo 9tudlJa3 universiteto.

išmokėjęs Latvių giirnaziiai Gilinasi i JAV istoriją, poįiti* 
Aueustdorfe V o k ie t i j o j e n ua mokslus, ypač — tarptau- 
$500 00, Amerikos Latv ų Jau-itinius santykius, Amerikos filo-

gyventas, ka.p išgyventa dau
gelis kitų lneratūrinio kūrinio 
formų

Modernus prancūzų romanas

Brazilija ir Prancūzija
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

•Brazilija yra didžiulė šalis, paprasto sumanymo rezultatai 
Penkiasdešimt penki milionai pasirodė nuostabiai našūs. Kny- 
gyventojų, keli amerikietiško gų paklausa padidėjo iš mir- 
tipo didmiesčiai. Ir, štai, klau-jties taško. Optimistai jau ža- 
sime: kuo brazilas rašytojas da knygų rinkai žydėjimo lai- 
panašus į rašytoją lietuvį? | kotarpį. Sakoma, jeigu bus ap-

Vieni ir kiti negali gyventi lankytas knygnešio bent vie

palaidi apybraiža. Tokius veika
lus patogu rašyti, ka p pažymi 
M. Arland, pripuolamai, nesu
sikaupiant, savaitgalio metu.

Ar tai yra literatūrinė evoliu
cija, revoliucija, ar nusikaiti
mas romaųo kultui? Gal tai yra 
tik išgyventojo natūralus griu
vimas ir naujo užuomazga. Ly
giai taip, kaip 1874 metais kai 
pasirodė impressionistai, jų įs- 
tatymdavėjai Gauguin, Monet, 
Pissarro ir Renoir. J.'e buvo ne
suprasti oficialaus anuometinio 
dailininkų “arbiter elegantia- 
rum Ecole dės Beaux-Arts”. Jie 
buvo atmesti.

Literatūros fronte

Dabar panašus reiškinys lite
ratūriniame fronte. Andre Dho- 
tel (šiais metais pelnęs Femina 
premiją), Simone de Beauvoite, 
Rogel Ikor, Maurice Blanchot, 
Michel Leiris, Roger Vailland, 
Bernard Frank ir Goerge Go- 
vytai skaisčioji naujovininkų 
plejadė, kurių veikalai po ofi
cialiu romano titulu, labai skir
tingi nuo įsipilietinusios roma
no formos.

Mums, suprantama, įdomu, 
ar mūsų romanuose atšvyti tas 
naujoviškumas, kurio taip at
kakliai prancūzai įnyko j'eško- 
ti. Trumpesnių eksperimentų 
jau yra ir pas mus. Stengima
sis kovoti dėl formos, kartais

ninio s-eai, skautams ir skau
tėm * $200.00, jaunimo rašytojui 
N. Kalniniui. jaunimo rašyto
joms L Karulei ir E. Krūmi
niai iš viso $500,00, rašytojui 
A. Egl'tui $500,00, komp. J. Me
diniui ir T. Keniniui po $500,- 
00. kalbininkei E. Rūkei - Dra- 
viniai $3,000,00 už ypatingus 
nuopelnus praeitais metais, 
skautu žurnalui “Ugunskurs” 
(Laužas) $75,00, latvišku plokš
telių leidimui $300,00, Amerikos 
latvių humanit. mokslų sąjun
gai ir tos srities žurn. $100,00 
ir t. t. Kultūros fondas tiki, kad 
visuomenė šiais meta:s jo tiks
lams bus palankesnė ir aukos 
plauks gausiau, tuo būdu ir 
fondas galės veikti plačiau.

• Dr. Antano Maceinos kny
gą “Das Geheimnis der Bo- 
sheit” (Pikto paslaptis) garsi
na Herdero katalogai, vadinda
mi ją gilių minčių veikalu, re
komenduodami ją platiems skai
tytojų sluogsniams.

sofmę mintį. Mėgdamas psicho
logiją paskut niu laikotarpiu 
daugiau yra susipaž nęs su psi
choanalize.

ATTENTION!
HOUSEWIVES-CLUBWOMEN

GIRLS-BOYS
Earn fast cash quick this easy way. 
Everyone a prospect. Make $5.00, 
or more per day by selling our 
package to your neighbors and 
friends. This produet is made of 
EMMI PRODUCT CO. and is one 
of the most revolutionary Products 
available for children today.

A sinall investment can earn 
big money for you!

For Information call 
MISS SALL Dl 8-5400

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

scout troops, etc.

SPECIALTY RENTAL SERVICE 
TVPKH’RITm. ADOKRS, 

COMPTOMKTFRS 
ALT. M AKĖS

A-l conil. Kiuir. New and rebullt 
Portą l>les, Clieokuritcrs, Rcgisters 

Dellvery service, emergeney service 
A & H BUSINESS MACHINE

.. .......................................................... ............ '■iiuiiiiiiihiUUUHIIIIIIUIIIIUIMUIIIUIII*

PERSONALIZED 
DECORATING PROGRAM 
FOR THK HOME MAKER

Learn to develop your own natūra! 
Creative talent, be indivldual and 
expreaa it in your home vvith self- 
eonfidenee.

Call HY. 3-1724
|lllllllllllltllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SERVICE
nustelbia turinį. Todėl tokie lū- S. Marshfield WA 5-8875 
žiai būna labai skausmingi Ii-1 ~ ~
teratūrai.

Vitražai

Koplyčioje yra 10 vitražų, ku
rie vaizduoja devynis Lietuvoje 
labiausiažinomus ir ypatingai 
garbintus švč. Mergelės Marijos 
stebuklinguosius paveikslus ir 
Marijos apsireiškimą Šiluvoje.

Jų piešinys spalvingas ir gied 
ras. Temos išpildytos sukuriant 
ištisas, scenas. Vyrauja mėly
noji (žydrioji) — Marijos spal
va. Kai tamsai atėjus koplyčioj 
šviesu, pro šalį keliu vykstąs 
keleivis sustabdo motorą vaizdu 
pasigrožėti.

Nors po kelis žodžius skir
kime kiekvienam vitražui, nes 
perdaug vietos reikėtų visų tu
rini smulkiai nusakyti.

Vienas vitražas skirtas Pa
žaislio Marijai. Barokinė kriauk 
lė skiria Mariją nuo Lietuvos 
kanclerio Paco. Prie jo kojų 
Pažaislio bažnyčios modelis ir 
stilizuotas anų laiku Lietuvos 
herbas. Antrame vitraže — Že
maičių Kalvarijos Marija su vie
nuoliu domininkonu, dviemis 
Kryžiaus Kelio koplytėlėmis ir 
Žemaitijos herbu; trečiame — 
Šiluvos Marija su Šiluvos šven-

iš savo raštų atlyginimo; jų 
pajamos iš plunksnos yra ap
verktinai mikroskopiškos. Tad 
toks yra tas realusis panašu
mas, kuriuo Parnasas gal ir ne
sidomi, bet tai yra reiškinys, 
dedąs antspaudą kūrybai.

Brazilija neturi knygų skai
tytojų, knygų rinka labai nedi
delė, rašytojai (taip buvo ir 
Nepriklausomoje Lietuvoje) tu
ri pelnyti pragyvenimo pajamas 
iš darbo, tarnybos ir kt.

Rio de Janeiro laikraščio 
“Correio da Manha” bendra
darbis ir literatūros kritikas 
Antonio Callado spėja, kad su
skaičiuoti brazilų rašytojams, 
kurie gali gyventi iš savo kūry
bos pajamų, perdaug vienos 
rankos pirštų. Jo nuomone, 
dabar Brazilijoje yra tik keturi 
romanistai, kurie gyvena iš ho
noraro. Erico Verissimo, Gil
berto Frcyrė, Jorge Amado ir 
Jose do Rego yra tie keturi. Jie 
reprezentuoja augštą Brazilijos 
literatūros lygį, ir labai apgai
lėtiną brazilo skaitytojo augštį.

Brazilai rašytojai vis labiau 
domina pasaulį. Erico Verris- 
simo keli romanai pasirodė ang
lų kalbos vertimuose.

Knygnešiai Pietų Amerikoj

Brazilų leidyklos, stengda- 
mosios pralaužti žmonių nesi- 
domėjimą knyga, griebėsi ori-

nas dešimtadalis Brazilijos gy-

M. Arnoid pažymi — retai 
premijos ir prizai lydi najoviš- 
kumą. Naujoviškumas bręsta, 
kaip grūdas, žemėje, tyliame 
susikaupime, skaudžioje kovoje 
turinį apreikšti tokioje formoje,

ventojų — skaitytojas pripras ■ ur’ ^ūtų natūraliai suaugusi 
tiesti ranką į knygą, leidyklos su tur’n‘u. Netekus tų elemen- 
pagyvins savo darbą. Atsiras veikalas neišeina iš eksperi-
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GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Balades

galimybė didesnėms rašytojų 
masėms įžengti į gyvenimą.

Įdomusis Amado 

Šiuo metu bene įdomiausias
Brazilijos rašytojas yra Gil

berto Amado. Jis yra diplo
muotas, Brazilijos atstovas 
Jungtinėse Tautose. Pernai jis 
išleido du tomu atsiminimų. Jo 
memuarų stilius, kalbos grožis 
ir vaizdų poetingumas, pastatė

mentų lygio
Taip, impresionizmo tėvai 

neišėjo iš Paryžiaus, bet atėjo 
užkariauti Paryžių iš mažųjų 
miestelių, kurie įamžinti meno 
analuose: Barbizon, Moret, Fon- 
tainebleau... Jų skurdūs gamto
vaizdžiai ir kuklūs jų žmonės 
sugriovė klasiškai - romantišką 
didybę.

“Paveiksle aš matau ne pa

Turinio skyriai: Prologas. Variaci
jos. ApelginS, Metamorfoz-ė, Milžin
kapiai. Lunatikai, KapinSs, Vitražas. 
Orabdirbis, Apuolė, Epilogas.

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena ir pasakyti jam stebuklingąjį 
iod|.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
141 psl., dail. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina $2.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

2884 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, ŪL 
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KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00

“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba. .. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

jo atsiminimus į literatūros vei- veikslą, bet autoriaus dvasią,
kalų eilę. Kaikuriuos jo atsi
minimų puslapius kritikai vadi
na klasiškais — ir portugalų 
kalbos grynumu, ir va'zdų kil
numu. Amado rašąs ir eiles.

Kitas, šiais metais sulaukęs 
garso rašytojas yra Gastao 

Cruls. Pradėjęs rašyti 1925 me
tais, šiais metais jis davė “De 
Pal a Fulho” (Nuo tėvo sūnui) 
psichologini romaną, dviejų 
kartų tragiką. Jo romano vei
kėja1 yra Rio de Janeiro miesto 
vidutiniokai, nenasiturintieji.

Lietuvis skaitytojas, susido
mėjęs brazilų literatūra, galėtų 
brazilu rašytoju kūrinių rasti 
^ntologijoie “P" etų Kryžiaus 
Padangėje”, kurią nuostabiu iš
samumu mums patiekė P. Gau- 
čvs. Ten brazilus atstovauja 
J. M. Machado de Asais (gar-

ginalių priemonių Rio de Ja- 'lab“r Br»z'1"
neiro knygų leidėjas Olimpio1 romanistas), J. Vrrriissimo. 
suorganizavo keliaujančius kny- A- Apvado. J. Alphonsus ir M. 
gų pirklius, modernius knyg- Lo^ato-
nėšius, kure neša knygą nuo' Kas na,,j° Pas prancūzus? 

durų prie durų, ir stengiasi su- Marcei Arland, Nouvelle Re- 
dominti ja visuomenę. To ne-vue Francaise redaktorius, iš-

zmogų”, pareiškė impresionis
tų parodoje Zola.

Lipdama ant to pjedestalo, 
jieško atramos po pėda naujoji 
prancūzų romanistų karta.

Nejaugi ir vėl naujos idėjos, 
nauja forma ir nauja dvasia 
literatūriniame pasaulyje gims, 
subręs ir išaugs Prancūzijoje, 
kurią daugelis vadina išsisėmu
sią, išsieikvojusia ir nebevaisin
ga?

“■Objet de Paris”, kaip ir 
“objet de France” vėl bus nau
jenybės simboliu.

FLOORSAMDIMG 
AND REFINISHING

LOW PRICES 

FREE ESTIMATES 

CApltol 7-3494

FURNACE & BOILER REPAIR8
INSTALLATTON & CLEANING 

GAS & O1L CONVER8TONS 
Frec estimntes — FHA terms

SULLIVAN HEATING SERVICE 
6604 S. Ashland PRospect 8-1980

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJA!

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų “Šatrijos” me

lo draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau

žau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 

tyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (High 

School) mokiniams, — skelbia

SSOO JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJA
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklė

janti veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz

delį ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui.

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.

4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais Išėjusias knygas ar 

spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra

šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 

Literatūros Premijai Skirti komisija, 2334 S. Oakley Avė., Chi

cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iŠ šių asmenų: 

pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė, nariai: 

kun. dr. Andrius Baltinis, Pranas Razminas ir Domas Velička.

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunslds.
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RADIJO ASTRONOMIJA
Nauji atradimai per 25 metus

DR. R. ZALUBAS, Washington, D. C.

1931 m. K. G. Jansky, tyri
nėdamas radijo priėmimą Bell 
laboratorijoje Chicagoje, suga
vo bangas,* kurios nebuvo žemiš
kos kilmės. Sekančiais metais 
jis nustatė, kad 49 pėdų radijo 
banga ateina iš Paukščių Tako 
(Milky Way) srities. Nuo to 
laiko studijos plėtėsi dideliu 
spartumu, visame pasaulyje ste
bėtojų skaičius augo. Amerika, 
Anglija ir Australija yra labiau
siai aktyvios šioje srityje. Iš 
viso beveik jau nebėra pažan
gesnio krašto, kuris nebandytų 
prisidėti prie radijo astronomi
jos tyrimų. Savo svarba radijo 
technikos įvedimas į astronomi
ją prilygsta kitiems didiesiems 
išradimams, būtent — optinio 
teleskopo išradimui 1610 m., 
spektorgrafų ir fotografijos įve
dimui devyniol'ktame šimtmety
je. Toki išradimai yra pradžia 
didžiųjų astronomijos gadynių. 
Taigi ir mes esame liudininkai 
rad o astronomijos gadynės pra 
džios.

Ankstyvesni bandymai

Čia vertėtų suminėti ir anks
tyvesnius bandymus šioje srity
je. 1894 m. Sir 'Oliver Lodge 
buvo pirmasis, kuris aiškino, 
kad ne tik šviesos, bet ir ilges
nės elektromagnetinės bangos 
turėtų ateiti pas mus kartu su 
žvaigždžių šviesa. Jis buvo tei
singas, nes tie bangavimai te
siskiria tik bangos ilgiu. Švie
sos bangos yra nuo 0.000016 iki 
0.00003 colio ilgio, o sugauna
mų iš erdvės radijo bangų ilgis 
yra nuo 0.4 iki 56 pėdų ilgio. 
Jis net bandė sugauti radijo 
bangas, bet jam tada nepasise
kė.

šviesos ir radijo bangos

Ligi šios gadynės pradžios ga
lima buvo tik matyti ir foto
grafuoti dangaus kūnus, o da

dinami radijo teleskopais. Kaip 
jau minėta, radijo teleskopais 
dabartiniu laiku yra gaudoma 
radijo radiacija nuo 0.4 colio 
iki 56 pėdų bangos ilgio. Čia 
reikia pastebėti, kad žemės at
mosfera nepraleidžia radijo ban 
gų ilgesnių, negu 60 pėdų. Prie 
paprastų radijo aparatų jau be
veik išnyko regimos antenos. 
Bet labai didelės antenos rei
kalingos norint sugauti radijo 
bangas iš erdvės, nes dėl šių

jų yra ir mūsų saulė. Praktiš
kai kalbant galaktikos sistemai 
priklauso mūsų saulė, visos mū
sų matomos žvaigždės ir kiti 
objektai ir daug kartų daugiau ši4s doktoratą, savo paskaitoje

Kultūrine kronika
• Kostas Ostrauskas, Penn- 

sylvanijos universitete beruo-

tų objektų, kurių mes nepajė
giame matyti savo akimis.

Radijo žvaigždės

Pagal kilmę radijo bangos 
ateina iš galakt'kos centro, pa
vienių objektų vadinamų “ra
dijo žvaigždėmis”, kurios nėra 
matomos, nei nufotografuoja
mos, galaktinių ir ekstragalak- 
tinių ūkų, paskirų žvaigždžių, 
ir netgi Jupiterio dėmių. Tėra 
nelabai daug atvejų, kur radijo 
šaltinis pilnai sutampa su regi- 

‘ i ma žvaigžde. Vienas iš labai įdobangų mažo intensyvumo rei-, 
kia didesnio ploto pagauti, kiek 'm*ų fa^tų radijo astronom joje 

yra, kad Vėžio žvaigždyne 1054 
metais sprogusios žvaigždės iš
sisklaidantis likutis leidžia ra
dijo bangas. Taipgi žinomi keli

galint daugiau tos radiacijos. 
Antenos čia yra vartojamos 
daugiausia dviejų tipų: vienos 
panašios į televizijos antenas,

apie naujausią lietuvių poeziją, 
pabrėžė, kad pati vertingiausio- 
ji šiais metais išleista poezijos 
knyga yra K. Bradnmo “Devy
nios baladės” ir ji esanti tikrai 
verta susilaukti L'etuvių Rašy
tojų Draugijos metinės literatū- 
ros premijos. Tokį Kosto Ost
rausko vertinimą pertiekia dien 
rastis “Naujienos”. H. Nagys 
sekąs vokiečių poetus, Nilūnas 
prancūzų. K. Bradūnas esąs 
originalus, save suradęs poetas. 
Bradūnas esąs didis mūsų laikų 
poetas, dar reikiamai mūsų ne
įvertintas. Paskaitą ruošė Liet. 
Bendruomenės Kultūros taryba.

gana gerai sutampa su radijo 
bangomis pažįstamu galaktikos

o kitos yra paraboloidinio bUfli ""'ėjai, kad susiduriančios dvi yr* *
do formos galaktikos, panašios į mūsų ga- maz* skirtumų.

laktiką sistemos, išduoda radijo' Viena iš didelių kliūčių tyri- 
Prmojo tipo antenos ne spe-, bangas. iįki šiol jau yra sure- nėjant galaktikos struktūrą ra-

cialistui atrodo panašios į savo
tiškas tvoras ir užima didelius 
lauko plotus. Pavyzdžiui, Syd- 
nėjuje, Australijoje, toki ante
nų sistema turi 1500 pėdų il
gio. Nežiūrint jų didumo, jos 
yra pastatomos palyginti pigiai. 
Didžiausias jų nepatogumas yra, 
kad jų negalima vairuoti, tai 
yra nukreipti į reikiamą objek
tą kada nori. Parabolines ante
nas — radijo teleskopus — ga
lima operuoti panašiai, kaip ir 
optinius teleskopus. Didžiausias 
pasaulyje optinis teleskopas yra 
Mt. Palomar, California, jis tu
ri tik 200 colių veidrodžio skers 
menį. Tuo tarpu vienas iš pir
mųjų parabolinių radijo teles
kopų Washington, D. C. turi 
paraboloido skersmenį 120 colių, 
dabar jau jis yra palyginti ma
žas tos srities instrumentas.

Pavaizdavimui radijo telesko
pų masto paimkime šiek tiek 
davinių apie baigiamą statyti 
šiuo metu didžiausią radijo te
leskopą, kuris yra Jodrell Bank, 
Anglijoje. To radijo teleskopo 

bar galima jau ir “girdėti”. Čia Paraboloidinio “bliūdo” skers- 
nėra reikalo daug aiškinti, kad muo 250 Pėdų <3000 colių),
tas labai padidina pažinimo ga
limybes. Kaip žinome, kosminės 
dulkės trukdo šviesai pereiti ar
ba visai nepraleidžia jos, todėl 
labai sunku observuoti galakti
kos centro kryptimi. Tos pa
čios dulkės visai nekliudo radi
jo bangoms pereiti. Jų pagalba 
galima “girdėti” net kitoje pu
sėje galaktikos centro. Betgi 
yra ir tokių vietų, kur šviesa 
praeina, bet radijo bangos ne
praeina; jonizuotų dujų elektro
nai nepraleidžia jų. Iš šių pa
vyzdžių matyti, kad kaikur ge
riau observuoti šviesos ir arti
momis bangomis, o kitur radijo 
bangomis. Geriausi rezultatai 
atsiekiami, kai galima vartoti 
abi priemones.

žvaigždžių muzika
Kas gi yra ši “žvaigždžių mu

zika”, kuri ate'na pas mus ra
dijo bangomis? Astronomai tai 
vadina “radijo triukšmu”, tai 
yra toks pat garsas, kokį girdi
me klausydami veikiančią radi
jo stotį, kada programa nėra 
duodama. Astronomai ir domi
si tomis bangomis, kaip ateinan 
čia energija, o ne kokia muzika. 
Astronominės radijo bangos 
yra palyginti silpnos, todėl rei
kia didelių antenų ir jautrių 
priimtuvų joms pagauti.

Quantų rųechanika yra gana 
gerai išaiškinusi, kaip atsiran
da šviesos, ultra violetinės ir 
infraraudonos bangos. Pasinau
dojant viskuo, kas yra žinoma 
apie šias bangas, astronomai nu. 
stato dangaus kūnų padėtį, su
dėtį, temjieratūrą, judesius, su
kimąsi apie savo ašį, magnetin- 
gumą ir t.t. Astronominių ra
dijo bangų išsiuntimo mechaniz
mas dar nėra pakankamai gerai 
ištirtas, tačiau iš to, kiek jau 
šiandien žinoma, yra daug nau
dos mokslui.

Radijo teleskopai
Radijo bangų priimtuvai, ar

ba geriau sakant antenos, va-

kurio gilumas ties viduriu yra 
62.5 pėdos. Jis sveria 300 to
nų. Jis ir jį laikanti struktūra 
drauge sveria 1500 tonų. Visa 
tai yra padėta ant apskritimo 
formos bėg ų, ir todėl galima 
sukti aplinkui. Šitas teleskopas 
galima nukreipti į kiekvieną ma 
tomo dangaus skliauto vietą 
kada tik norima.

Paukščrų kelio sistema
Panagrinėkime ką ši nauja 

priemonė duoda galaktikos pa
žinimui. Pirmiausia prisiminki
me, kad galaktika arba Paukš
čių Tako sistema yra vadinama 
visuma astronominių objektų, 
kurie telpa erdvėje suploto elip- 
so'do, kurio didysis skersmuo 
yra apie 100,000 šviesmečių 
(apie 600,000,000,000,000,000, 
mylių), storis tesudaro tik apie 
penktadalį skersmens. Šioje erd 
vėje yra apie 100,000,000,000, 
000 saulių, kurias paprastai va
diname žvaigždėmis. Viena iš

gistruota ap'e 3000 anksčiau pa 
minėtų “radijo žvaigždžių” ir 
tas skaičius vis auga. Seniai ži
nomos regimos žvaigždės, ku
rios savo šviesą keičia periodiš
kai. Surastos ir “radijo žvaigž
dės”, kurios savo bangų inten- 
singumą keičia periodiškai. 

Nauji atradimai

Radijo bangų pagalba buvo 
susektas vandenilio kiekis tarp
žvaigždinėje erdvėje, visai nese- 
n ai susekta ir sunkus vandeni
lio (deuteriaus) kiekis. Nusta
tyta, kad deuterijus tesudaro tik 
vieną keturiasdešimtąją dalį pap 
rasto vandenilio kiekio, esančio 
erdvėje. Tas vėl galės vesti prie 
visatos amžiaus nustatymo pa- 
tikslin’mo.

Šios bangos padeda išaiškinti 
daug saulės reiškinių. Debesys 
visai nekliudo šiomis bangomis 
observuoti kad ir apsiniaukus'ą 
dieną. Vienas iš labai svarbių 
laimėjimų buvo — šių bangų pa
galba nustatymas, kad mūsų 
galaktika turi spiralinę struk
tūrą. Meteorų kritimas į žemę 
observuojamas radijo bangomis 
nepertrauk’amai, nes nebereikia 
laukti giedro nakties dangaus. 
Tik šiuo budu galima tiksliai 
nustatyti, kiek meteorų krenta 
į žemę kasdien.

Nauji saulės tyrimai
Kaikurie šviesos ir radijo ban 

gų pagalba atlkti stebėjimų da
viniai yra gana skirtingi ir kai
kur net prieštaraujanti. Beveik 
visi objektai radijo bangomis iš
eina didesni. Kaip įdomų pavyz
dį galime paminėti, kad, obser
vuojant saulę 56 pėdų ilgio ban
ga, jos skersmuo yra dukart di
desnis už tą, kurį matome aki
mis. Jos radiacija yra silpnes
nė negu balsganog juostos, kurią 
Paukščių Taku vadiname (Ta 
balsgana juosta yra galaktikos 
sistemos pus'aujis). Iš viso sau
lė nebeduoda griežtos pasibaigi
mo ribos, o palaipsniui įsilieja 
į bendrą galaktikos radiaciją. 
Bendrais bruožais regimasis ar 
fotografinis galakt'kos vaizdas

dijo bangom s yra tai, kad dan
gaus kūnų padėties ir jų skers
mens nustatymas šiomis bango
mis yra dar gana netikslus pa
lyginus su tikslumu, atsiekiamu 
vartojant optines priemones.

Taigi matome, kad per 25 me
tų laikotarpį jau labai daug yra 
pasiekta, bet tai yra dar labai 
trumpas la:kas kaip mokslo ga
dynės. Be to, aš čia suminėjau 
tik keletą labai lengvai popu- 
lariai nusakomų astronominių 
laimėjimų.

• Žibintas, Anglijoje leidžia
mas religinės kultūros dvisavai
tinis žurnalas ptadėjo antrus me 
tus. Pasirodė jau 2 — kovo mė
nesio — nmeris. Šis numeris 
skiriamas Šv. Tėvo Pijaus XII 
80 metų sukaktuvių ir šv. Ka
zimiero paminėjimui. Pažymėti
ni str.: vysk. F. J. Sheen “Šv. 
Tėvas, kokį jį mačiau”, kun. J. 
Kuzmickio “Ašutinė ir aukso 
kurpelė”, kun. dr. P. Celiešiaus 
“Prietarai”, kun. dr. J. Zeliaus- 
ko “Khn. J. Bosko — Salezie
čiai — Castehruovo Don Bosco”, 
T. A. Bernatonio “Kat. Akcijos 
atgaivinimo reikalu”, kun. A. 
Steigvilos “Naujoji Auka” ir k. 
Be to yra nuolatiniai skyriai — 
Vaikų kampelis, Įvykiai iir min
tys, Nauji leidiniai. Žurnalo ad
resas: 21, Ann PI., Bradford 5, 
England.

• Solistė Pr. Bičkieuė Vasa- 
! rio 16 proga dainavo Salezie
čių išlaikomoje gimnazijoje, Ita
lijoje. Po to numato vykti į 
Muencheną galutiniai susitarti 
dėl ten projektuojamo jos kon
certo. Š^aip ji apsigyveno Ro
moje, kur plačiai bendrauja su 
tenykšte lietuvių kolonija, o 
taip pat pradėjo imti dainavimo 
pamokas pas žinomo Romos di
rigento Belazza rekomenduotą 
mokytoją kunigaikštytę Calcag- 
ni. Pakeliui į Romą buvo trum
pam laikui sustojusi Paryžiuje.

• Dail. R. Viesulo piešinys 
"Rankos” yra priimtas Moder
naus Meno Muzėjaus New Yor- 
ke rengiamon piešinių parodon. 
Ši paroda reprezentuos pasku
tiniųjų 5-rių metų laikotarpio 
piešinius ir ji skiriama visiems 
JAV gyvenantiems dailinin
kams. Iš atsiųstų penkių tūks
tančių piešinių, parodai yra at
rinkti tik 125. Paroda vyks mu
zėjaus patalpose nuo bal. 24 d. 
iki birželio 10 d. 1956 m.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

u> WOE8 stoties — Banga 18 90 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAU. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 tkl 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEkAD, 8:30—9:30 v. r. U atotiia 

WOPA — 1490 kll.
Cblcago 29, ..i. HEmlock 4-2418

7121 So ROCKWEL1 8T.

r#

rr^r 4 99 9
PARKHOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Rė., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas
VVHliam J. Grigelaitts. sav.

« r + * .M .4 * f « 4A4^fa4UKAAX4a

PIGIAI IK SAUGIAI

PERK RAUSTAU
BALDUS
VIF.TO.IE IK IS TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S. Talman, Chieago 29, III 

Tel. GRovehlH 6-7096

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2810 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

FeUx Raudonis, sav. Ir menadSerla 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.- -------------------- j-- t---

BUICK’AS

LIETU VISKAS

AUTOMOBILIS

I Y. RADIO SU r n
Į (LEMPOS-PkLVS-BATERIJOS) Į

/V TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėsi

100%

33Sa
TELEVIS10N

[(sav. inž. A.Semėnas)
3130S.Halsted-DA6-6887j

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
per kraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI, 7-7075 arba 
RE 7-9842

Rcmkite dien. Draugą!
rita

INSURID1 " "JI
wl tj
FEDERRL 
5fiVING>

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

& LOAN ASSN 2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. VIrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS. Prea.

Chartered and Supervised by the U. S. Government

J8TAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-toa vai. ryto iki 8 vai. vak. SeStad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma.

AND I.OAN 
ASS-N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, gekr. ir advokatas 

Mokame rūgštūs dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išpertame valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimai veltai 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Seit. nuo 9 iki vidurdienio.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigiu, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimą ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:
ZJĮL 8415 8. LITUAN10A A VĖL, CHICAGO, ILL.

ANTANAS VILIMAS
T«leloww — FBontler 6-1381

GRANE SAVINGS

MES PRISTATOME ARGUS 

PEČIAUS ALIEJŲ
'DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS l^7C5

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-< 
I kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. j
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa?’ 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
'2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrgmia 7-7097,

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAI VYKITE TVIRTAI. AI’DKAISIO.I »18,000.000 IŠTAKIOJE. ALKSCI ALSIAS, NAI JAI PAI»I Dl MAS l>l VIDENDAK Iž l’AID I V I SVES I M ES
TI SĄSKAITAS. KITI TAI PVMO SKYRIAI: OITIONAE, BONUS. KAI.F: l>V UI VAKALIJV SKYILIAI. GALITE TAI PVTI III Pl.lt LAIŠKI S. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIALSIAS HILAS, VEI7TLI PATARNAVIMAS NARIAMS. lAKEIČIAM IR 
PAKOVOIlAM VALDŽIOS DOVIS NAME PASKOIX>S PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SLZINO1’ MĖSŲ ALKILĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN

FORMACIJAS PASAI KIT — GIIOVIHILL 0-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATIOH, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 12 t AL.—8 VAU: ANTRAD. Ilt PENKT. » Iki 4 VAK.; KET. 9 IKI • vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ: ŠEftT. 9 IKI 2 POPIET

A. TVENAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

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

JONAS GRADINSKAS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos

“Parduodam pigiau, taisom geriau“

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

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVO
KORSAŽAI, GRLRS VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
 • (priešais S v. Kryžiaus ligoninę) 

SINCLAIR Gazolino Stotis

PAGALBA"11

Su v. Ant. Stanevičius

3K

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

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai HUgedtTs, pribūname »n vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiiiatorius, padangas ir kt. automobilių dalia.

2641 Wcst 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. REpublic 7-9842. Namu tel. WAIbrook 5-5934
------------------ - 4. ----------------4. .z—...
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Šeštadienis, vasario 25, 1956

Prie kultūrininko kapo
Liaudies švietėjas kun. P. Martišius
A. GRAŽICNAS, Brooklyn, N. Y.

Neseniai “Drauge” skaitėme iš lenkų kalbos eilę religinio 
trumpą žinutę, kad okupuotoje J turinio knygų ir jas išleido.
Lietuvoje, Prienuose, sausio 3 d. 
palaidotas ilgus metus buvęs 
Prienų "Žiburio” gimnazijos di
rektorius kan. Peliksas Marti
šius. Velionis yra nusipelnęs 
platesnio paminėjimo. Tiesa, 
tai buvo labai tylus darbininkas, 
tačiau jo išvaryta darbo vaga 
yra plati ir gili. Dar daugiau 
— jo gyvenimas ir asmenybė 
lieka mums šviečiančiu pavyz
džiu.

Keletas velionies gyvenimo datų

A. a. kan. P. Martišius buvo 
gimęs 1879 m. vasario 2 d. Ba
naičių kaime, Sudargo parapi
joj. Mokslą pradėjo eiti Palan
gos progimnazijoj, kurią baigęs 
persikėle į Mintaujos gimnazi
ją. Tač'au ją baigti jam nete
ko — už atsisakymą rusiškai 
melstis buvo iš jos pašalintas. 
1898 metais stojo j Seinų kuni
gų seminariją, kurią baigė 1903 
m. Gavęs šventimus, vikaravo 
savo gimtojoj Sudargo parapi
joj, o 1909 m. buvo perkeltas į 
Višakio Rūdą. Trečioji jo dar
bo vieta buvo Prienai. Ten ligi 
1944 m. vasaros buvo gimnazi
jos direktorius. Tolimesnis jo 
likimas č:a rašančiam nežino
mas. Tačiau, sprendžiant iš to, 
kad Prienuose palaidotas, tenka 
manyti, jog ten ir savo amžių 
pabaigė.

Religinės sąmonės ugdytojas 
ir liaudies švietėjas

Pradėdamas darbą parapijoj, 
jaunas kunigas P. Martišius 
matė, kad Lietuvos liaudžiai 
trūksta religinio sąmoningumo 
ir apšvietos. Todėl ir 'ėmėsi su 
būdingu jam atsidėjimu šioje 
srityje darbo. Ypatingą dė
mesį jis atkreipė į vaikus. Bent 
porą mėnesių į metus juos mo
kė katekizmo, kad jie katalikų 
Bažnyčios mokslą giliau su
prastų ir įsisąmonintų. Perkel
tas į Višakio Rūdą, kur ne vie-

Tuo pat laiku jis ėmėsi kurti 
ir liaudies švietimui bei auklė
jimui organizacijas. Suorgani
zavo “Žiburio” draugijos sky
rių, kuris įkūrė knygynėlį. Ne
trukus suorganizavo ir Blaivy
bės draugijos skyrių, kuriam 
čia buvo daug darbo, nes girta
vimas apylinkėj buvo gana pa 
‘plitęs. Pagaliau įkūrė ir sene 
liams prieglaudą.

Pradėjus parapiečių organiza
vimą, iškilo reikalas ir salės, 
kur galėtų ne tik organizacijos 
daryti savo susirinkimus, laiky
ti knygyną bei skaityklą, bet ir 
užeiti apšilti, išvengdami reika
lo eiti į smukles, atvykę į mies
telį para piečiai. Salė buvo rei
kalinga ir vaikų bei jaunimo 
katekizacijai, kai bažnyčioje 
būdavo jau per šalta. Kun. Mar
tišius su parapiečių talka ir pa
rama įgijo statybinės medžia
gos ir pradėjo salės ir senelių 
prieglaudos statybą. Tik pra
sidėjęs karas šį darbą sutrukdė. 
Visdėlto, ligi išsikeldamas iš Vi
šakio Rūdos, salę suspėjo pa
statydinti, nors ir nesuspėjo 
galutinai įrengti.

Mokyklų steigėjas

Karo metu vokiečiams rusus 
iš Lietuvos išvijus, kun. Marti
šius su nauja energija griebėsi 
savo pamėgto jaunimo švieti
mo. Ir jau 1915 m. rudenį jam 
pavyko Višakio Rūdos parapi-

t

Dail. J. Subačiaus Šv. Gregorins Na- 
zianzietis. Dėtai'1 iš dekoracijų Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios Elizabeth, 
N. J.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

•."'s čir kata- tuo klausimu literatūros. O Vi-
' likų privatinę gimnaziją išlaiky- šakio Rūdoj būdamas, jau ėmė-
ti nesuvalstybintą, kai tautinin
kų vyriausybė net ir to paties 
“Žiburio” kitas gimnazijas su- 
valstyb'no. O suvalstybinimo 
padėjo išvengti ypač tai, kad 
gimnazijos išlaikymui jos di- 

I rektorius surado lėšų. Švietimo 
‘ ministerija temokėjo mokytojų 

algas, o visus kitus re'kalus 
gimnazijai pačiai reikėjo apsi
rūpinti. Tiems reikalams jokių 
subsidijų nebuvo duodama. O 
tam re kėjo nemažų sumų. Bet 
kun. Mart šius pradėjo auginti 
medelius ir pajamomis iš to me
delyno aprūpindavo gimnazijos 
reikalus.

Tuo pat būdu padėjo siekti

—21 mokslo metai buvo po va
saros atostogų pradėti jau nuo
savose patalpose. Didelę dalį 
statybai reikalingos medžiagos 
jis po vieną lentą surinko iš 
apylinkės gyventojų, eidamas iš 
kiemo į kiemą. O jai nudažyti

joj įvesti beveik visuotinį jauni-1 reikal ngą aliejų išspaudė iš 
mokymą, suorganizavus' panašiu būdu surinktų po sau- 

Deja, tą! 34 kitą sėmenų. 1924 m. gini
mo
apie 15 mokyklėlių 
darbą po trejetos mėnesių vo
kiečiai nutraukė, pareikalavę, 
kad mokytojai pirma baigtų jų 
steigiamus kursus ir išmoktų 
būti paklusnūs naujiems valdo
vams.
Prienų gimnazijos direktorius 

Pačiomis pirmomis nepriklau
somos Lietuvos kūrimosi dieno
mis kun. P. Martišius, matyda
mas didelę šviesuomenės stoką,

nu atžv.lgiu buvo blogiau, nei Į užsimojo Prienuose įkurti “Žibu-
Sudargo parapijoj, nes čia ilgus 
metus darbavosi garsus's knyg
nešys ir liaudies švietėjas kun 
M. Sideravičius, jis, turėdamas 
jau daugiau ir įgudimo, ėmėsi 
darbo žymiai platesniu mastu. 
Va'kus ir prieauglius jis dar 
stropiau mokė tikėjimo tiesų. 
Buvo užsimojęs ž:emomis paka- 
tekizuoti ir 15—18 m. jaunimą. 
Kartu suorganizavo gerą baž
nytinį chorą, kuris ne tik gra
žiai pagiedodavo bažnyčioje, 
bet gražiai ir padainuodavo.

Greta grynai pastoracinio; 
darbo kun. Martišius ėmėsi iri 
švietimo. Jis kovojo su analfa-, 
betizmu ir rūpinosi, kad tuo me
tu jau le stai lietuviškai spau
dai netrūktų skaitytojų. Kalė
dojimo metu jis surinko žinias, 
kiek ir kokio amž'aus yra mo
kančių skaityti bei rašyti, tik
rino jų mokėjimą ir kiekvie
nuose namuose, kur to reikėjo, 
palikdavo gražaus rašto pa- 
vyzdž ų, kad nemokantieji ar 
maža temokantieji galėtų mo
kytis. Kita proga patikrinda- 

i vo, kokią pažangą jie yra pa
darę. Šitokio kun. Martišiaus 
užsimojimo va'siai netrukus pa
sirodė. Per aštuonetą metų 
mokančių rašyti moterų skai
čius nuo 9G pakilo ligi 27G. 
Vyrų, kurių mokančių rašyti 
nuošimt s jau pradžioj buvo 
d dėsnis, raštingumas tarp pat
žymiai pakilo.

r'o” gimnaziją. Naujoji švieti 
mo įstaiga darbą pradėjo 1918 
m. rudenį su dviem klasėm pri
vačiuose namuose. Bet po po
ros metų aplenkėjęs namų sa
vininkas nebesutiko jų toliau 
lietuvių gimnazijai nuomoti, ir 
ji atsidūrė prieš užsidarymo pa
vojų. Tuomet direktorius ryžo
si įsitaisyti gimnaz'jai patalpas,) 
iš kurių jau nebegalėtų jo3 nie
kas išmesti. Ir tai jis pada-, 
rė per vasaros atostogas. 19201

nazijos statyba buvo baigta, o 
1925 m. buvo išleista pirmo ji 
abiturientų laida. Viso, kun. P. 
Martišiui direktoriaujant, gim
naziją baigė apie 400 jaunuolių.

1940 m. bolševikams okupa
vus Lietuvą, kun. Martišius bu
vo iš savo kurtos bei tiek metų 
išlaikytos mokyklos išguitas. 
Tač'au, karui prasidėjus, vėl 
grįžo prie to paties darbo ir 
gimnazijai vadovavo ligi naujos 
bolševikinės okupacijos.

Kun. Martišius ne tik Prienų 
“Žiburio” g'mnazijai vadovavo, 
bet savo rūpesčiu bei pastango
mis ją ir išlaikė. Jo pastango-

P.&JJOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

PardaūmaA Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., at Mfozart

nbleago 32. III. — TeL i.A S-88D

Pradeki! Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti <ioj» lletuvitkp|t 

ištaigoj* BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki <10,000.09

KRItamiN SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archor Avė., j vakaras nuo Califomia Aro 

CHARLES ŽEkAS. Sec’n

OFISO VALANDOS:
Plrmad.. antrad . pnnktad ir 
AeSt. 9 v ryto Iki 4:B0 p. p

TreClad. 9 ryte Iki 11 o 
Ketvlrbad. I vai. tkt S vak.

L JSERVICE■b f
PRANAS SALEMORAVHIUS

504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.)
Susitarimui skambinkite — VIctory 2-3486
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

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

20 METŲ PATYRIMO

tyti ir rašyti, jis kartu stengėsil 
tarp jų ir platinti spaudą, kad 
jie turėtų, ką skaityti. Lanky-Į 
damas parapiją ir kitomis pro
gomis ragino žmones užsi;-aky-! 
Ii laikraščius ir sutinkantiems 
juos išraš nėjo.

Gerą spaudą kun, Martišius 
ne tik platino, bet ėmėsi ir pats 
ją gaminti. Atitrūkstamu nuo
parapijos darbo laiku išvertė

si ir praktiškai toje srityje dirb
ti, mažame vikariato darželyje 
įsitaisęs medelynėlį ir pradėjęs 
savo išaugintus medelius platin
ti apylinkėje.

Šio darbo jis ėmėsi ne pasi
pelnymo sumetimais. Jam atro
dė, jog sodais papuoštos sody
bos bus gražesnės ir jaukesnės, 
turėdami vaisių žmonės mažiau 
vartos svaigalus, jaunimas iš
augs sveikesnis, o pagaliau pa
jamos iš sodų padidins ir gana 
kuklų Lietuvos kaimiečio turtą. 
Todėl jis ir stengėsi sodinin
kystę, o vėliau ir kitas smul
kiąsias ūkio šakas Lietuvoje 
populiarinti. Nemažai tais 
klausimais yra rašęs. 1925 —

kad iš jo medelyno medeliai jau 
kasmet dešimtimis tūkstančių 
sklido po visą Lietuvą, tenka 
pripažinti, kad kun. Martišiaus 
nuopelnai ir šioje srityje Lie
tuvai buvo nemaži.
Kun. P, Martišiaus asmenybė

Ilgamečio Prienų “žiburio” 
gimnazijos direktoriaus vaizdas

būtų labai nepilnas, neiškėlus 
bent pagrindinių velionies as
menybės bruožų.

Velionis pirmiausia buvo pa
vyzdingas kunigas, kuriam jo 
pašaukimas buvo šventas. Die
vo garbė ir žmonių dvasinė ge
rovė buvo jo aukščiausias tiks-

(Nukelta į 6 pel.)

mokslo ir mažiau pasiturmtiems . .., , . . . 5 x 1934 m. laikotarpy jis istisąmoksleiviams. Atostogų metu , .. . .. .Į dešimtmeti vasaromis organizaj s nemažam skaičiui tokiųl ,, , . . , , , i vo sodininkystes ir darzininkys-moksleivių duodavo medelyne .. , , . . . ., , , .... .. .. tęs kursus, kurie paskesniaidarbo— karpyti sakas, skiepyti
ir kitus panašius darbus atlikti, 
mokėdamas net specialiai padi
dintą atlyginimą, kad dirbantie
ji moksleiviai galėtų daugiau 
susitaupyti. Taip ne vienas 
moksleivis per vasaros atosto
gas užsidirbdavo visiems būti- 
niausiems ateinančių mokslo 
metų reikalams pinigų.
Sodininkystės ir bitininkystės 

pionierius

Kun. Martišius dar pagarsėjo 
kaip smulkiųjų ūkio šakų, ypač 
sodininkystės ir bitininkystės 
pionierius. Apie 7 ha ploto 
medelynas, iš kurio jisai išlai
kė savo vedamą gimnaziją, ne
buvo jo tik šiam reikalui įkur
tas, nors jisai ir turėjo mintį, 
kad iš medelyno ir gimnazija 
turės naudos. Sodininkyste ji
sai susidomėjo nuo mažų dienų 
ir apie ją buvo įgijęs nemaža 
nusimanymo, skaitydamas daug

siais metais dar buvo papildyti 
bitin’nkyste ir paukštininkyste 
Tuos kursus baigė 770 asmenų, 
tarp kurių 480 pradžios mokyk
lų mokytojų. O turint galvoj,

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS
1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

1956

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI) 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

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

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKEIJAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

S A L E S M E N 
Intangibles

Who warvt to Earn $10,000 to 15,000

EXCEPTIONAL OPPORTUNITY FOR 
AGGRESIVE SALESMEN 

35-55
CONTINUING EXPANSION

rcųuires adcfitional Representatives to analyze Management 
Problema and present Solutions through our Company’s

Services.
Dignified, varied and challcnging tynęs of work to men 

who can “CLOSE” a sale for our Management Service 
with top levcl cxecutives.

Proven rccord of sales accomplisliment 
is essential.

Travcl mid-continent arca; Car not necessary.
Travcl cxpenses plūs living allowances paid;

Salary, commission and bonus plan.

IMMEDIATE OPENINGS
Phone for Appointments 

Financial 6 - 3460

GEORGE S- MAY CO-
205 West Wacker Drive

Chicago 6, Illinois
%

r7 MIDLAND
1 Savipge and Loan^. 

Associat on

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
& SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 
AUGUST SALDUKASPr.ild.ntm

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.

Visi patogumui: gražus baras ir bufe
tas.i r

Choro vedėja.
14 DIDELIS PARK1NG LOT NEMOKAMAI

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

tiją. — darbas Ir dalys.
I Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

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

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KURSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

-mi-mi-' . ... I

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

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

 M. CESAS, patyręs auto specialistas

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.06 
I R

f

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, m.

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,11L

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

r*r IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OI D E L! TBOKAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI 

ILSU METU PATYRIMAS-P/SUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. tel. WAIkmolc 5-3209

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 
States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

Atsargos Fondas......................#4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISEI) BV THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Fedcral Sa\1ngs and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MAUKIEMICH, President

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

□ I i III III FEIOAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
’f 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1141
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• Prof. Jurgis Baltrušaitis,' 
buv. Kauno univ. profesorius, 
dabar gyvenąs Paryžiuje, para
šė dvi naujas knygas. Jų pasi-J 
rodymo proga Paryžiuj išeinąs. 
žurnalas Kultūra rašo

— Baltrušaičio veikalai apie 
romanišką ir viduramžių meną 
jau šiandieną laikomi klasiniais 
darbais ir pagrindine medžiaga 
kiekviename universitete šitų 
epochų studijoms. Atrodytų, Į 
kad šiais metais išleistos dvi 
Baltrušaičio knygos, turi dar) 
reikšmingesnį ir dar labiau 
universalų charakterį, nes pir
mas-s veikalas naujai nušvie
čia renesanso epochą, o antra
sis žymiai pakeičia mūsų su
pratimą apie Viduramžius.

Knygoje “Anamorphoses ou 
perspectives cur.euses” (Olivier 
Perrin, Paris (1955). Baltrušai
tis nagrinėja šą meno sritį, ku
ri ilgai buvo laikoma pašaliniu 
tapybos, architektūros ir moks
lo reiškiniu ir klasifikuojama 
“kurijozų” tarpe. Tai anamor- 
fin’ai XVI ir XVII amž. pa
veikslai, kuriuose galvos pa
virsta į salas, tai antropomor
finiai Arcimboldo portretai, su- 
sidedantieji iš daržovių, žuvų ar 
gyvulių, tai Bracello žmonės, 
“Mecano” pirmtakūnai, tai ap
skritai visos tos išdaigos šių ta
pytojų ir piešėjų, kuriems ne
svetimi buvo sutrumpintų ar 
prailgintų perspektyvų efektai. 
Baltrušaitis nustato, kad per
spektyva nėra vien tik realiz
mo veiksnys, grąžinąs trečiąją 
dimensiją. Pirmoje eilėje tai 
“fokusas”, “triukas” ir tuo pa
čiu įrodymas, kad išorinis pa
saulis — iliuzija. Šio dėsnio nu
statymas leidžia Baltrušaičiui 
surišti šituos perspektyvos ir 
formų žaismus su magijos, fi
losofijos ir mokslo tradicija.

Gimnaziniai sutrumpinimai 
bei suprastinimai įpratino mus 
žiūrėti į renesansą kaip į huma
nizmo, pažangos ir savotiško 
pozityvizmo amžių. Baltrušai
tis paneigia šią legendą.

Šiame veikale Baltrušaitis 
stebina mus savo erudicija ir 
epochos intuicija. Tačiau jo ki
tas veikalas yra užbrėžtas žy
miai platesniu mastu. “Le 
Moyen Age Fantastiųue”, iš
leistas Armand Colin leidyklo
je, tai tarp kitko tik dalis dar 
didesnio Baltrušaičio veikalo 
apie gotiką, kuris, kaip tiki
mės, neužilgo pasirodys spau
doje. Bet jau šitas didokas to
mas daro tikrai nepaprastą įs
pūdį. šis veikalas įrodo, kad 
meno istorikas, nagrinėdamas 
bet kurią paskirą epochą, pri
valo pažinti visas kitas. Baltru
šaitis tam turi ypatingus davi
nius, nes ne tik, ištisai paimta
me vakarų mene, nėra jam jo
kių paslapčių, bet jis taip pat 
yra dideliu žinovu ir Tolimųjų 
Rytų meno.

Esame įpratę žiūrėti į Vidur
amžius, kaip į uždarą pasaulį. 
Mūsų supratime viduramžio ci- 
vilizac:ja kūrėsi ir vystėsi tarp 
dangiškos šv. Augustino “Civi- 
tas” ir uždarų miesto — tvir
tovės mūrų. Baltrušaitis šiuos 
mūrus sugriauna, atidaro Vi
duramžius, iškeldamas nesu-

skaitomus giminingumus, įsi- 
skolin mus, kontinuaeijasM kaip 
iaiko; taip ir erdvės atžvilgiu.

Šie prof J Baltrušaičio mok
slo veikalai ištisus mėnesius bu
vo išstatyti didžiųjų Paryžiaus 
knygynų vitrinose. Juos plačiai 
paminėjo žurnalai, savaitraščiai 
r dienraščiai būtent: meno 

žurnalas “L’Ouil” pr metų bir
želio ir spalio mėn. numeriuose 
Preuves, Aits, Le Monde, Sele 
Arte, Revue d’Alexandrie”.

Antrojo veikalo pasirodymo 
proga Prancūzijos radijas — 
televizija davė specialų pasikal
bėjimą su prof. J. Baltrušaičiu., 
Visuose atsiliepimuose buvo at-1 
žymima, kad prof. J. Baltrušai
tis yra nepaprastai mokslui pa
sitarnavęs, parašęs šiuos veika
lus, kurie dvelkia didž:a erudi
cija ir giliu moksliniu charakte
riu.

• Dvi kandidatės į LRD pre

miją. Iš 19 grožinės literatūros 
knygų, išleistų 1955 metais, 
slaptu Lietuvių Rašytojų Drau
gijos narių balsavimu išskirtos 
dvi: Henriko Radausko poezijos 
knyga “Žiemos daina” ir Leo
nardo Andriekaus lyrikos rinki
nys “Atviros marios”. LRD pre 
mija $500 bu3 paskirta už vieną 
šių dviejų knygų, kuri gaus ab
soliutinę balsų daugumą. Tai 
parodys šiuo metu jau vykstan
čio antrojo balsavimo pasekmės. 
Balsavimo vokeliai turi pasiekti 
L. R. Dr-ją ne vėliau kaip kovo
7 d.

Pirmajame balsavime dalyva
vo daugiau negu pusė visų LRD 
narių — 48. Žiemos daina ga
vo 13 balsų, Atviros marios — 
9, Negestis — 5, Devynios ba
ladės — 4, Auksi ruduo — 3, 
kitos penkios knygos gavo po 
2 balsus, trys — po 1, vienas la
pelis rastas tuščias. Raštyojų 
ir skaitytojų susidomėjimas bu
simuoju laureatu labai gyvas. 
LRD premija bus įteikta kovo 
25 d. Chicagos Lietuvių audito
rijoje įvykstančioje literatūros 
šventėje.

• Vytautas Bacevičius, mūsų 

pianistas virtuozas, kovo 11 d.
8 vai. 30 min. ruošia savo sep
tintą koncertą Carnegie Hali. 
Programoje — Scarlatti, Cho- 
pino, Ravelio ir paties Bacevi
čiaus kūriniai. Talentingu mū
sų pianistu domisi kitataučiai, 
tuo labiau, reikia tikėtis, į jo 
koncertą atsilankys apylinkės 
lietuviai. Iš savo kūrinių 
komp. Bacevičius paskambins 
sonatą Nr. 1, Op. 4 (išleista 
Paryžiuje), Capriccio, Op. 57 ir 
pirmą kartą išpildys savo nau
ją kompoziciją, pavadintą Evo- 
cations, Op. 57.

• V. Kasiulis š. m. sausio 14 
—29 d.d. Musee d’Art Moder
ne atstovavo Lietuvą su ketu
riais savo darbais parodoje, pa
vadintoje “Les Arts en France 
et dang le Monde”. Virš jo pa
veikslų buvo užrašas "Lietuva”.

• Jūrininko Sind Bado kelio

nės, kaip jos papasakotos kny 
goję “Tūkstantis ir viena nak 
tis”, spausdinamos ir netrukus 
pasirodys knygų rinkoje. Kny
ga 112 puslapių, iliustruota, pa
puošta dail. Valiaus viršeliu. 
Leidžia Terra.

's

F U E L OIL
RANGE & FURNACE OIL 

Call any time
CALUMET 5-6475 or 6479

BLUEFIRE OILS

<XX>0<>0000<XX)0(><><XX><XX><>00-00<X>00{X)00<XK>000<'0000'M<KXXXX)

6715

K. GAS1CNAS J"™
Priima moteriikų kostiumų ir paltų užsakymus. 
Ii įvairių kailių užsakyti paltai duodami limo* 
kėjlmnl. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329
000000000000<XHX>000<XX>000000000<X>000<XHXXXX>0000000<XX)

>(>kap

(Atkelta iš 5 psl.)
laa. Retai galima buvo sutikti 
kur nors einanti be nežymiai 
laikomo rankoje jo kalbamo ro
žančiaus.

Buvo kartu asketiško gyve
nimo žmogus, pragyveno labai 
kukliai apstatytuose poroj kam
barėlių, įrengtų gimnazijos pa
stogėje, kur langai buvo įtai
syti pačiame stoge. Apdaras 
jo buvo tiek pat kuklus. Visus 
savo reikalus buvo apribojęs 
minimumu. Jis niekad nežinojo 
jokių atostogų, jokių pramogai 
svečiavimųsi nei kitų panašių 
dalykų. Buvo visiškas abstinep-Į 
tas. Net savo labai pelnytą po
ilsį buvo apribojęs keliom’s va-j 
landomis, kad galėtų anksti at-I 
laikyti mišias, atlikti įvairius 
kitus reikalus ir pats pirmas 
būti g’mnazijoj, kai tik moki
niai pradeda rinktis į pamokas.

Visą savo laiką skyrė dar
bui. Darbui gimnazijoj bažny
čioje, medelyne ir kitur, su 
darbštumu jungęs ir didelį 
tvarkos pamėgimą.

Kuklus asketas

Buvo ir nepaprastai kuklus. 
Per eilę metų kasdien su juo 
susitinkant, neteko išgirsti, kad 
jis būtų ne tik pasigyręs, bet 
bent užsiminęs, kad jis tą ar 
kitą dalyką padarė. Kas gero 
pavykdavo padaryti, jis džiau
gėsi, tačiau kalbėjo apie tai lyg 
būtų visai ne jo darbas.

Jaunimą jis mylėjo, suprato 
jo dvasią, mokėjo atleisti jo 
trūkumus ir net nusikaltimus 
bei sugebėjo kreipti ten, kur ta
sai jaunimas turiėjo būti krei
piamas. Nebuvo jis koks išsi
skiriantis intelektualas ar kokių 
painių pedagoginių metodų spe
cialistas. Jo auklėjimo darbe lė
mė ne kokia ypatingai plati Ži
nija ir specializacija, bet blai
vus sprendimas, patirtis ir as
menybė. Savo bendradarbiams 
mokytojams niekad nebuvo vir
šininkas, rikiuojantis juos savo

• Jievos Simonaitytės roma
no “Pavasario audroj” išleidžia
ma antra laida. Knyga jau at
spausdinta ir atiduota į rišyk
lą. Romanas yra iš klaipėdiečių 
kovų dėl laisvės. Veiksmas 
vyksta Klaipėdos krašte 1918 — 
1920 metais ir baigiasi Klaipė
dos sukilimu. Leidžia Terra.

• Seserų Blanūyčių vokalinis 
trio nuo praėjusio rudens siste
mingai dirba su prof. VI. Jaku- 
bėnu. Atnaujinamas iki šiol tu
rėtas repertuaras ir paties kom 
pozitoriaus šiam ansambliui a- 
ranžuota šis tas naujo. Numa
toma padaryti ir daugiau aran- 
žementų, ypač iš liaudies kūry
bos.

JOSŲ NAMUOSE ŠIAIS METAIS NORI BOTI SVEČIU 
KULTŪROS ŽURNALAS

AIDAI
“Aldai” kiekviena mėnesį atneš lauktuvių — įdomių straipsnių, 

gražios beletristikos bei poezijos ir visuomeninio gyvenimo aktualijų.

Prenumerata: visur 6 dol. metams

Adresas: 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

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

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų;

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT 

AMERICAN INDEMNITT COMPANT 
DUBUQUE FIRE A MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S FIJND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S INDEMNITT COMPANT 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MAHSACHU8ETT8 FIRE ft MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL AS8URANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WE8TERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WEHTERN CASUALTT & SURETY COMPANT 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

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

Telefonas CEntral 6-5206

įsakinėjimais ir griebtais po- 
tvai kiaia. Net kai reikėdavo
ką pastebėti ar priminti, tai da
rė labai nenoromis ir niekad 
kokio įsakymo forma, bet lyg 
patardama.’, primindamas ką 
atsitiktinai iš akių išleistą ar 
jam kilusią mintj, jog būtų ge
ra taip padarius, pasakydamas 
Buvo labai atlaidus ir stengėsi 
niekam jokio nemalonumo ne
padalyti, To geras pavyzdys ga
li būti jo elgesys su mokyt, č , 
kuris buvo bolševikų atkeltas 
ir vietoj jo paskirtas direkto
rium. Vėl perėmęs gimnazijos 
vadovavimą, kun. Martišius ne 
tik paliko jį mokytoju, bet ir 
elgėsi taip, lyg viso to nė būt’- 
nebūtų buvę

Pasiryžęs kitus suprasti ir 
jiems atleisti, tačiau jis buvo 
prneipų žmogus ir čia nuolaidų 
nedarė. Pvz., gimnaz:joj pa
daugėjus mokinių beveik ligi 
800, labai trūko patalpų ir in
ventoriaus. Tuomet kažkas iš 
miesto savivaldybės pasiūlė pe
rimti buvusios vokiečų išžudy
tų žydų mokyklos patalpas ir in 
ventorių. Tačiau kun. Martišius 
tą pasiūlymą negirdomis nulei
do. Nežiūrėdamas nemažų išlai
dų ir kitų sunkumų, jis surado 
ir išnuomojo kitur patalpas, sku

PALM for PALM SUNDAY
ORDER EARLY 

PALM SUNDAY, MARCH 25th
We Guarantce Absoluto Satisfaotion

12 Heads for.......... $.4.00
25 Heads for.......... $.6.85
50 Heads for.......... $11.25
75 Heads for.......... $16.00

106 Heads for...........$18.00
200 Heads for.......... $34.00
300 Heads for.......... $48.00
500 Heads for.......... $75.00

Prlces on largor ąuantitles nn roąuost
K. O. B. PHILADELPHIA 

Ali good longths — 3G to 4S inchos

THE NIESSEM COMPAHY
DEPT. P

Established in 1895 
Jj/o aro I’ioneors in the Handling 

of Palm
2511-70 S. 2«nl St. PhUadelphia 3, Pa.

W W ‘A* 1~'A' *4.* W W W W'.Tk •
THE BEST IN KATINO 

Chieken-RihH-Hhrimp-Stpak.S 
Try Our Wed, $ 1.00 Chlcken special 

4:30 F'M To 8 PM Its Great!

MOBRA LOI’NGE & RKSTAERANT 
2109 S. Hoyne 

Open 4:30 PM To 1:30 AM 
Closed Mondays — Ph. LA 3-1139

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. KALNĖNAS

6402 S. Falrfield Avė., Ghlcagų 2» 
(S-člas augfitaa, durys po kairei, art:
63-čios gatvės Ir Callfomla Avė.) 

duoda tremtinys prieš karą baigęs
Čikagos universitetą.

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

JUNK

Higbest prices paid for copper, 
brasu, lead, rags, paper and iron

brought to our yard.
Huron Paper Sfcoek Co.

2534 W. Huron Street
DIckens 2-1030

biai padirbdino molus bei ki
tus baldus ii taip darbą tęsė, 
bet išžudytųjų palikimo iš tolo 
nelietė

Šie kun. Martišiaus bruožai 
padarė jį tikrai didele ir tauria 
asmenybe, kurią su mene ir pa
garba prisimena kiekvienas, 
kam teko aičiau su juo susi
tikti £ e trumpi žodžiai apie

STASfS METRINIS 
Savininkas ir krautuvės 

įsteigėjas

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

METRIKIU 
FARM FOOD CO. 

KRAUTUVE
1804 West 471h Str.

Arti Wood Str. 

Chicago 9, Illinois 
Telef. YArds 7-8393

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 
VALGIŲ BŪSTINE

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

UKŠTESNIUS

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

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

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

Iš anksto apmokami certifl- 
cates yra parduodami blokais 
-10 po $75 už c e r t i f i e a t e. 

Kiekvienas $75 investavimas 
pasieks piiną eertifieate nomi
nalinę $100 vertę po 98 mėn.

DIMKT SAVINCS
,01(1

and LOAN ASSOCIATION

3430 South Halstod Street 
CL lt f stde 4-0104

JOSVM M. MOZKU

velionį tebūna išraiška to.’ pi- 
Iiol pagarbos, kurioj jam tuii 
vienas buvusių jo vadovautos 
mokyklos mokytojų

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojama. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai Ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijus šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity- . 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. Ilk

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST IHN AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas

1805 West 46 Street

Chicago 9, BĮ.

Telef: LAfayette 3-8086 
Gamina Juostas, takelius, Juosteles 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms. Taip pat galima 
gauti Ir knygų.

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
TSvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus. MIC, atgaivinta, kviečia 
paa save kandidatus j kunigus. TSvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas: redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltfis po Panelės švenčiausios vėliava; 
stokite J Tėvų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite novlcių vedėjui. Laiške pažymėkite kiok 
mokslo baigėte, kiek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laišką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

RR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus Į brolius, kurie 

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kokj amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jčgas, gyvenimą Ir sveikatą Dievui Ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novicljato vedėju; 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą ”.

$ DKLAMhk ji
Wake up and come to us for
your new p^sition. Get out oi 
your present įut choosei your 
location and pian your luture 
with us.

RAGE PERSONNLL
3148‘A N. Cential

PEnsacola 6-2163 
MRS. WHITE

t rny)

DĖMESIO
NAMU SAVININKAI! 

Pilnas namo atre.mantavimas
General Contracting 

Namus statome 
pagal užsakymą

Apskaičiavimai nemokamai 
Mieste ir priemiesčiuose 

Tel. HU 6-3247

ParYing^J
W»ddtna>W
BAIUIIT tik

RESTAURANT.«HU-t>
FIESTA DINNERS 

ALL YOU CAN 
EAT FOR $3.00

RXW AS ONLTMR?%ARCHtrn 

CAN. DONT FORGET 
THE CHILDMN

UUCSHIU 7-0512

ioic ve. grand avė.
Ant CONUITIONED
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Lietuvis Šernas filme 
. . Elena iš Trojos
JUOZAS KARIBUTAS, Los Angeles, Calif.

Šių metų sausio 26 d. Warner 
Bros Stud. išleido į platų pa
saulį geriausią istorinį, legenda- 
rinį filmą “Helen of Troy”. 
Kaip jau vietos laikraščiai, kad 
pavadino “Global Premiere” už 
tai, kad ši premjera, tą pačią 
dieną įvyksta net 56 valstybė
se : Argentinoje, Australijoje, 
Austrijoje, Belgijoje, Brazilijo
je, Burmoje, Canadoje, Cailone, 
Čilėje, Columbijoje, Cuboje, Da
nijoje, Ekvadore, Egipte, Ang
lijoje, Suomijoje, Formozoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Grai
kijoje, Guotimeloje, Olandijoje, 
Kon-go, Indijoje, Italijoje, Iz
raelyje, Japonijoje, Meksikoje, 
Afrikoje, Norvegijoje, Pakista
ne, Panamoje, Perų, Portugali
joje, Turkijoje, Ispanijoje, Šve
dijoje, Šveicarijoje, Tailane, 
Uragvajuje, Venecueloje, ir t. t 
Viso 134-riuose miestuose. Iš
verstas į 23 kalbas. Veik visų 
tų aukščiau suminėtų valstybių

Filmas

Apie tą legendarinį filmą bū
tų labai daug ko rašyti. Tam 
reikėtų pašvęsti labai daug va
landų, bet lai būna skaitytojų 
man atleista, kad to šiandien 
padaryti negaliu. Taigi, tik per- 
bėgomis:

Kas nežino iš istorijos, apie 
garsųjį Trojos karą, kuris tę
sėsi net 10 metų, kur per ap
gaulę įvedė kaip taikos simbolį 
arklį. Troją graikai paėmė, su
naikino, sudegino. Ši legenda, 
išlikusi iki mūsų dienų perbė
go ekrane pasigėrėtinai.

Jaunasis Trojos karalius sū
nus Paris (J. Šernas), būda
mas didelis neramuolis, pasi
ėmęs būrį vyrų, išplaukia į jū
rą, kur audros užkluptas su nu
laužtu laivo stiebu išmetamas 
į Graikijos pakrančius. Čia jis 
išgelbsti jauną pasaulio gražuo
lę, princesę Heleną (Padesta).

vėliavos puošė “vestibiulį“, ku-1Kita’P. Jam mirtis nuo
riame buvo priimami aktoriai ir Graikijos kareivių, kurie jo jau 
filmuojama dėl televizijos. iešk°j° pakrantėmis. Paris ja

Nors oras lietingas ir mies-,susižavi’ J°s Praeities nežino- 
tas rūpesčiuose, nes apsemtos Kada J* Paveiksią ir nori pa-
miesto dalys evakuojamos, o iš 
kitų vietų negali žmonės šioje 
taip jau senai lauktoje premje
roje dalyvauti, nes gatvėse virš 
3 pėdų vandens, bet nežiūrint 
to prisirinko veik pilnas tur
tingojo Beverly Hills kvartalo 
Fox Wilsher teatras. Lietus 
temdė visą puošnumą, gadino 
nuotaiką. Nebuvo nei miesto 
mero, kuris turėjo pasakyti kal
bą, bei 'kitų valdžios pareigū
nų, nes juos slėgė kiti rūpes
čiai: kaip priglausti išgabentus 
žmones iš apsemtų vietų ir kas 
bus toliau? Taigi premjera ža
dėjusi būti labai sensacinga — 
šiand:en kukli, nors ir rinktinė 
publika bando šypsotis.

žvaigždžių taip pat nedaug, 
jų pristatinėjimas, neįdomus, 
nes nėra įvesto mikrofono ir 
publika negali nieko girdėti. Bet 
visgi- nežiūrint tų nesmagumų, 
veidai susirūpinę ir laukia. Lau
kia pasirodant to legendarinio 
filmo, kur gražioji Afroditė 
gaus auksinį obuolį, kur karas 
baigsis apgaulės būdu, kur vis
kas vyko prieš 3,000 metų.

Laukia, nes visus tuos legen- 
dariniug asmenis atkurs dabar 
ekrane.

Minimas ir Lietuvos vardas

Puošnios programos, didžiu
lės knygos formato, kurias da
lino baltai apsirengusios mer
gaitės, prie įėjimo. Ant vir
šaus aukso raidėmis skoningai 
ir meniškai įrašyta filmo var
das, o jos kairėje pusėje, ant 
viršaus lietuvio akt. Šerno nuo- 
traukia. Šalia jo gražiosios ita
lės Podestos. Programoje nuo
traukų daug, bet gal daugiau
sia bus tai pagrindinio veikėjo 
Šerno. Viduryje programos, 
prie šerno nuotraukos, yra 
trumpas aprašymas, kur mini
ma ir Lietuva, kaip šerno gim
tinė.

Paėmęs programą galvojau, 
kad šiandien Lietuvą minės net 
56-šios valstybės, bet jos vėlia
vos nebus iškeltos tarpe kitų 
laisvų kraštų vėliavų ir nebus 
šiandien Lietuvoje tos premje
ros, kaip kad kituose laisvuose 
kraštuose, bet Lietuvos vardas 
šiandien gyvas, nes tą mums 
brangų vardą minės sąryšy su 
jaunu, gabiu lietuviu aktoriu
mi, kuris šį vakarą yra stebė
jimo centru. Jis atėjo kuklus. 
Juodame kostiume. Pristatė .jį 
publikai. Po to teko paspausti 
jam ranką ir padėkoti už Lietu
vos vardo garsinimą. Jis užim
tas ir nuskubėjo. Kiek ilgiau 
teko šnektelėti su žmona, kuri 
pasisakė su mot'nišku džiaugs
mu, kad neseniai jiems gimė 
duktė, kad pirko savą reziden
ciją, bet su ilgesiu pridūrė, kad 
labai pastigusi savo krašto ir 

, savų.”

lę į krantą, puolė Troją. Grę- 
siant pralaimėjimui, graikai nu
sprendė panaudoti klastą: pasi
darė medinį arklį, kuris talpino 
50 karių ir kaip taikos simbo
lį įvedė į Troją. Po visų tų ne-

akies. Ją darė dar gražesnę jos 
sidabro plaukai, kuriuos taip 
gražiai sutvarkytus ji nešiojo 
Nepaprastas jų dviejų panašu
mas tarytum sakyte sakė, kad 
jie skirti vienas kitam. Ir tė-

malonumų, po tiek aukų trojie- vai bendrą jiems paskirtį 
čiams džiaugsmo buvo marios, kaupu atliko. Žiaurus Achilas, 
Jie šoko, gėrė visą naktį, bet Ulysses ir visi kiti Cassandra, 
vos į rytą sumigus, kada didelė Andrastė savo švelnumu pa

traukė publikos dėmesį. O ak

Augius apibūdina grafiką. Prof. 
V. Stanka, taipgi pamėgęs me
ną ir filosofiją, ir šiame tome 
rašo apie Paul Gauguin ir apie 
Go tarną (Budą). Hidrologas 
Kolupaila pavaizduoja Giliją. 
Vispusiškai plati studija apie 
Graikiją. Gėrio definiciją pa
tiekia dr. A. Baltinis. Šis en
ciklopedijos tomas, kaip ir kiti, 
daro gerą įspūdį.

• Brolių Grimų pasakos jau

atspausdintos ir atiduotos į ri
šyklą. Naujas Vertimas yra at
liktas St. Vainoro ir VI. Civins- 
ko. Knyga didelio formato, 176 
pusla'pių. Dabar išleidžiama pir 
ma dalis, į kurią surinktos pa
čios būdingiausios pasakos. Bai
giama spaudai ruošti ir antra 
dalis.

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos

Mūsų specialybė
Precin Photo Studio

INC.

EDVARDAS ULIS, sau.

4068 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

KRONIKA
• Lietuvių Enciklopedijos sep

tintasis tomas jau pasiekia sa
vo skaitytojus. Elegantiškas, 
gausiai paveiksluotas leidinys, 
redaguotas dr. Jono Puzino ir 
Prano Čepėno. Ir šio tomo su
kūrime dalyvavo rinktinės mū
sų mokslinės pajėgos. Istorikas 
A. Šapoka aprašo Gardino sei
mą/ generalinius seimelius, Gnie 
zno arkivyskupiją, Goštautą. 
Prof. Z. Ivinskis duoda studijė- 
les apie Gedgaudą, Gedimino pi
lį, Merkelį Giedraitį, J. Jakš
tas — apie Gediminą. Dr. J. Pu 
žinąs aprašo Gedimino kalną,

ramybė užviešpatavo miestą, iš 
arklio pradėjo kelti kojas grai
kų kariai, atidarė vartus, ir su
leido pakrantėje buvusią pasi
slėpusią kariuomenę. Tada pa
aiškėjo apgaulė, bet jau per 
vėlai. Ir č'a prasidėjo Trojos 
didžioji tragedija: žudė, degi
no, niekino. Žmonės bėgo iš 
Trojos... Skausmai ir baimė 
užviešpatavo galingąją Troją 
Ir štai toje minioje bėga Paris 
su Elena. Jiems kelią pastoja 
Elenos žiaurusis vyras Menela- 
jus ir iššaukia Parį į dvikovą 
kurioje jis ir žūva, užmerkda
mas akis ant Elėnos rankų. Me- 
nelajug atitraukia savo žmoną 
nuo Paris lavono kruvinomis 
rankomis ir pilnomis akimis
ašarų. — Tada ji jam atkerta:| sukrečia žiūrovą, bet, visa su-’
“Šitas kraujas yra mano krau- dėjus, filmas būtinai reikia ma - llllimilllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllll  

' tyti kiekvienam lietuviui, ku-Į Sveikatos Centras Northwest Sidėj 
r'am krašte jis begyventų. Fil
mas — retenybė.

torių buvo iš visų kraštų: iš In
dijos, Italijos, Prancūzijos, Lie
tuvos ir t. t. Jie visi gana ne
blogai vartoja anglų kalbą be 
akcento. Režisoriais buvo Ro- 
bert Wise ir Yakima Canutt. 
Filmas suktas Cine Citta stu-,.. „ , . Gelež'nį amžių. Aktyvūs ir kal-dijos - Romoje. Puikios, me- bininkai. Prof p Skardžius 
niškos dekoracijos, parinkti
vaizdai stebėt’nai gražūs, kaip
tai: dangaus mėlynė virš gra
žaus mėlyno ežero meilės pri
sipažinimas, prie šlamančių nen-

rašo apie dievą Gardūnytį, apie 
getus, gotus, gramatiką, gruzi
nų kalbą. Prof. A. Salys aprašo 
garsus, jų dėsnius, gentivar 
džius, (vaizdūs brėžiniai svaini-

drių. Kalnų papėdės, pne; nės įr kraujo giminystės pava 
jų krūmokšniai ir jūra. Trojos dinimų), dėsto apie germanis- 
miestas gražioje, netoli jūros, tiką ir germanų kalbą. V. Ma- 
lygumoje. Karas kuris vyks- ciūnas surinkęs medžiagą apie 
ta prir^tyvišk'ausiomis prie-‘ Silvestrą Gimžauską, 
monėmis, nors kiek žiaurokai1

Dr. J. Balys iš tautosakos 
duoda apie Giltinę, gyvulių folk
lorą, o A. Mažiulis — apie ge
dulą. Patiriamuosiuose moks
luose — inž. A. Jurskis dėsto 
apie garsą ir garsintuvus; inž. 
dr. A. Damušis — apie gipsą. 
Literatūros šakoje — J. Blekai- 
tis rašo apie rusus autorius, 
prof. J' Eretas apie Gcethę. 
Jauna mokslininkė dr. A. Šid
lauskaitė informuoja apie gene
tinę psichologiją. Muzikos sri
tyje žymesnius straipsnius yra 
davę prof. J. Žilevičius ir Iz. 
Vasyliūnas. Meno temomis gau 
šiai rašo dr. P. Rėklaitis; P.
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likti kraštą — ją randa prie 
vieno gražaus, mėlyno ežero, 
kur prisipažįsta meilėje. Ji pa
sisako, kad ji Menelajaus žmo- 

' na. Tas jos vyras Menelajus, 
yra stambus ir žiaurus. Suga
vęs Parį, uždaro jį į kalėjimą, iš 
kurio laisvina jį jo gražioji “Af
roditė” — Elena. Jie pabėga 
abu. Sukilę ant kojų graikų ka
riai, jų ieško, bet jiems pavyks
ta nušokti nuo gana augšto kal
no į jau laukiamą laivą, kuris 
buvo specialiai atsiųstas prie 
pakrantės jo laukti. Čia jis Ele
ną parsigabena į Troją. Juos 
pasitinka jo tėvai ir broliai, 
kurie dėl neatperkamos Elenos 
padarytos nuodėmės nėra jai 
atlaidūs. Elena susilaukia įvai
rių priekaištų — stačiai panie
kos, ir'ją, slapčia pagrobę ka
riai, nuveža atiduoti jos vyrui, 
kuris jau jos laukė su savo ka
riuomene. Atlėkęs, kaip viesu
las, jaunas ir energingas Paris, 
Eleną stačiai stebuklingai išva
duoja ir pabėga atgal į pilį. 
Esant padėčiai be išeities, Me
nelajus įsako kalti ginklus, 
eiti išvaduoti jo žmoną ir už
imti Troją. Neilgai trukus jie 
turėjo užtenkamai ginklų ir 
tūkstantį laivų, kuriais išsikė-

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai «8d6tl Ir naktlmle 
miegoti, nes jų užslsenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad padalinti tų 
niežėjimą, ir- skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niež6jl,ną ligos vadinamos PS0RIA- 
SIS. Taipgi padalina perdėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplydlmą 
tarpplrdčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir $2.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
r.agoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc.,Ga 
ry.Ind.tr Detrolt, Ml- 
chigan arba rąžyki
te Ir atsiųskite Ifo- 
ney order į

jas Menelajus ją žiauriai pa
traukia ir paima pasmerkimui. 
Su tuo filmas baigiasi.

šiek tiek apie pastatymą ir 

vaidintojus

Būtų dar daug galima rašyti 
ir apie pačią Eleną. Juk ji buvo 
Ledo ir Zeuso duktė, turėjo 
brolius Castor ir Pollux, Paris 
prašė Afroditės, jai padova
nodamas auksinį obuolį, gra
žiausios moters iš viso pasaulio, 
ir Afroditė jam padėjo ją su
rasti Elenos asmenyje, bet vi
sa praleidus suminėti tenka 
vaid'ntojai. Žinoma, gal būtų 
net nepatogu iš filmų aktorių 
ką nors girti arba peikti. Juo 
labiau šiame filme, kuriame vi-! 
sa išstudijuota nuo pradžias iki 
galo tų žmonių, kurie su dide
liu patyrimu ir praktika jį sta
tė. šitas filmas ir jo aktoriai 
pasigėrėtinai nauji, švieži ir pa
jėgūs atkurti tas legendarines 
asmenybes. Todėl per visą vei
kalą jautėsi darnumas, ištisu- 
mas, sugebėjimas duoti publi
kai nemeluotus tipus ir never- 
čiant ją įsivaizduoti juos, ap
vilktus tik pilkaig kostiumais.

Šernas, puikus, jaunas ne
klaužada buvo itin mielas. Jo 
pasirodymas nukėlė aplodismen
tus. Neatrodydarnas per daug 
drąsus, j'g mokėjo tokiu uūti, 
kai buvo reikalas. Gražioji Pa 
dėstą, tikrai parinkta geros

HaUtAUSKŲ*“

beverly hills gulinycia
Geriausios gėles dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

3448 WEST 68RD OTREET 
Tel. I’Itospect 8-0833 Ir F R 8-0434

SALES & SIIHVICE 
Washing inashinc repaird 
Guaranteed repairs on all 
Makes & Types, wc also 
Repair sinall appliances 

Will pick up & Dellver frec 
ARGO HOME APPLIANCES 

1723 W. 03It<: St. Plt <1-5888
t Riki SAMOA kikiiF.kijĮjėKeSStokjtuKiP-y-RijfckOkaK.

JOHN HOLDEN
Physical Therapist

• DIATHERMY
• ELECTRt)- H YI) HOTH ERA PY
• DEEP MASSAGE
Pagelbsti nuo Strėnų Skaudė
jimo, Sciatica, Rheumatismo, 
Lumbago, Oscillitis, Bnrsitis, Ner- 
vous Condition.

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

į namus.

E
-L.

NORTHWEST HEALTH 
CENTER

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

ŠIMANSKIS, direktorius
Ši įstaiga nemažą skaičių ligonių 

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

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

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

1869 No. Damen Avenue
(Cortland & Damen Avė.)
Telef. ARmitage 6-8200
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Telef. KEpublic 7-6803 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos (vedimas, perdirbi
mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas 

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

e=XOE3OE=S=30EXOC=7

UODŠSIO VALANDOJ 
&akif«

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBKKTORIAI -

6845 S. YVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7 1606 — 7*6661 Automobiliam* rietu 

kurte gyvena kltoM miestu dalyau; gausimu
koplyčia arčiau Jūsų namų.

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaM:

B. P. MARTIN

LEGULO, Department D.

618 W. Eddy St Chicago 34,11L

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
NaujMM spevialun didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
dranda. Pigus Ir sąžiningus 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4548 S. W<*«d Kt., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

fils kelias, kuris neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, Į kurias Dievas ved# Sv. Tere- 
sfllę, yra ne tik galimas, bat Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi Sv. Auglstlnas, „negali pada
ryti ką nors didelio". Tačiau kas nė
gėj melstis, nusižeminti Ir mylRtlT 

P. P. Plūs XI
Siame amžiuje Sv. Teresėlės Ma 

ta«w Keltas yra geriausias. Tikrumo
je t<ra vienintelis kelias, vedąs J am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakąs: „18 tikrųjų sakau jums. Jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kūdyklai neįeisite ) dangaus karalys
te". Dangus Ir žemi praeis, bet ma- 
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 160 puslapių Ir kai
nuoja tik $1.00. Su kietais vlrftellals 
$1.60.

KAIP IŠVENGTI 

SKAISTYKLOS

Naujai iilriita veikalelit kuris duos 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiem* platinkite ij 
veikalelį, nes kiekvienas krikičionis tu- 
retų perskaityti.

Kaina 46 centų
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UI.

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — MfALBROOK 5-8202 
Vasario 23, 24, 25 d. d.

S E L F 
SERVICE

HKNNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $5.19
ARMAGNAC, 20 years old

Imported Brandy Fifth $4.69
BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF

»
USP Fifth $4.89

CHERRY HEERING Fifth $5-49
KIJAFA WINE 5th $1.69
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
RON MERITO RUM Fifth $2-89
CREAM DE CACOA LIUUEUR Fifth $289
StHI.ITZ, IIAMMS, MII.I.KKS OR PAKŠT

Case of 24 — 12 oz. bottles Case

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERH AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovetiili 6*2345 arba

T0wnhall 3*2109

JOHN E Ii LIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitago Avenuo
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patam*- Mee turime koplyčias ,
rimas dieną ir nak- Agr Chicago< b

, tj, Reikale šaukite Roeelando dalyse Ir

; tuojau patarnaujame

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

ANTAHAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West lgth STREET Tel. SEeley 3-5711,

“ ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Rlverside, OI. Tel. OLympic 2-5215,

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

ŪSAITIS — BUTKUS
1448 S. Slltta AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1(103(

ZI6MUH0 (ŽUDYK) ZUDYCKI
1848 W. 48th STREET Y Arde 7-0781

STEPONAS C. LACKAWIČŽ
2424 W. (»th STREET REpobUe 7-12131
2814 W Mrd PLACE VIrginia 7-6672,

ry.Ind.tr
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Redaguoja ST. SEMENIENE. 3130 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.„ Tel. DAnube 6-6887; VIrginia 7*0618

Kūrybinga, pareiginga moteris
DANUTĖ AUGIENE, Chicago, Iii.

Vasario mėnesig paskirtas 
spaudai. Moteris turėtų į, tai 
atkreipti savo dėmesį. Per'.velg. 
ti savo knygų lentyną, ar joje 
nesama spragų. Ar visos kny
gos y: a perskaitytos, kurios, 
kaip artimi žmonės, turi teisę 
įsijungti į mūsų dvasinį gyve
nimą; ar knygų rinkoje nėra iš
ėjusių knygų, kurias reikia nu
pirkti. Moterys, kurios geba 
plunksną valdyti, privalo atsa
kyti į klausimą, ar jos tą privi
legiją yra pilnai išnaudojusios, 
ar į tai žiūri tik kaip į pasisma
ginimą ir laisvųjų valandų pa
sigardžiavimą.

Jei lietuvių tautos priespau
dos metu moteris yra buvusi 
šviesos ir mokslo skiepytoja ir 
įžiebėja, jei iš kantičkų ir ele
mentoriaus vedė .vaikus į augš- 
tąjį mokslą, dabarties moteris, 
dažnai to mokslo pati turinti su 
kaupu, neprivalo egoistiškai jį 
laikyti tik savo malonumui, tik 
savo asmeniui.

Jei ano meto lietuvių tautos 
vaikai turėjo vieną pavojų — 
žandarą, bet buvo supami šilu
mos, vaikščiojo savo gimtąja že 
me ir alsavo sveikais žmogiš
kais ir tautiškais principais, tai 
dabarties jaunimas, neturėda
mas nei gerų pvayzdžių aplink 
save, mažiau tematydamas svei 
ko žmogiškumo pasireiškimų, 
silpnai bejausdamas tautin o at
sparumo reikalą, be grasinimų ir 
prievartos pats eina į svetimo

tv/.ėg sugebėjo augantiems lie
tuviams įskiepyti tautos, žmo
gaus, Dievo me.lę, tai mes, da
barties moterys, esame daugiau 
negu atsakingos už kiekvieną at 
skylantį jauną žmogų ir nuei
nantį su svetimais.

Moterys privalo skleisti kitų

LIETUVIŲ STUDENČIŲ ATSIMINIMAI
Ag ronomės E Gimbutienės kotai,.į specialiai studijuoti. Ma 

plačiai parašyti atsiminimai apie lonėkite tų klausimą judinti vi- 
Maskvcs lietuvių studentes vis sa energija”...
dar tebėra papildomi naujomis 

žiniomis.

Įdomių žinių davė inž. V. Žem 
kairus, aprašydamas savo ketu
rių seserų mokslo d'.enaa Mask
voje. J.s taip pat graž.ų atsi
minimų suteikė apie to meto 
gyvenimą ir veiklą rašytojo G.

rašomas knygag bei spaudą, bet i Žemkalnio. Pridėtas jo ir vet. 
jos ir pačios turi kurti i,r ra-1 dr. Krasausko sudarytas lietu- 
šyti. Namai nieku nenukentės, vių studenčių sąrašas. Visi šie 
jei kasdien paskirai tam reikalui rankraščiai bus atiduoti Pasau

lio Lietuvių Archyvui.
Elenos Gimbutienės praneši

mu, apie Maskvos lietuves stu
dentes rašo atsiminimus žinoma 
mūsų istorikė — mokslininkė 
dr. Vanda Sruogienė. Buvusie-

dvi tris valandas. O tai jau bus 
šis tas. Kasdien mažas žvilgs- 
n's per ilgesnį laiką pramins 
platų kelią. Tik reikia suprasti, 
kad tai yra ne kieno užkrauta 
praeiga, bet mūsų atsinešta su 
pirmuoju gyvybės alsavimu. Tai 
Dievo paskirtis rūpintis kitais.

Mūsų dienų moteris, gyvenan
ti JAV ar Kanadoje, neprivalo 
daug .sielotis materialinėmis gė
rybėmis: jų perdaug mes turi
me ir jos perlengvai gaunamos. 
Dvasinės gi gėrybės vis retesnės 
mūsų keliuose ir. gyvenime ir 
mūsų stuburas darosi vis stand 
resnis, kai reikia pasilenkti ir 
jas, mums kitų į kelius pažer
tas, pasiimti.

Kiekviena kūrybinga moteris, 
kuriame ji luome ar amžiuje be
būtų kviečiama į talką, nes: 
“Pjūtis vis didėja, o darbininkų 
maža”.

— o —
Visais moterims rūpimais 

klausimais rašykite į “Moterį”, 
neseniai pradėjusį eiti lietuvių 
moterų žurnalą, ir “Draugo”

glėbį. Jei ano meto moteryg lie- i kultūrinio priedo moterų skyrių.

Galima pasidžiaugti, kad se
nųjų mūsų akademikių talka di
dėja, kad daugelis širdingai at
siliepė ir savo prisiminimus at
siuntė. Visos gerbiamos kole
gės, kurios dabar rašote, ar ku
rios turite geros valios dar pra
dėti rašyti savo atsiminimus, 
labai piašornos rašyti ko smul
kiausiai, neaplenkiant faktų, 
kuriuos dar atsimenate, minint 
pavardes, vardus ne tik studen
čių, bet ir mūsų studentų (jei 
kas atsimena), nes kaip mato
me, toji medžiaga gali būti rei
kalinga įvairiems reikalams ir 
studijoms.

Labai prašau atsiliepti Zuza

PAGERBT. J. PATIŽVARPIENT. IR JP5 KNYGA

Amprikieėių dienraštis “Chienrro Ameriean” įdėjo .1. Paužvardienės 
nuotrauką su plačiu aprašymu. Dienraštyje puikiai paminėtu naujai 
išleista .1. Paužvardienės lietuviškų valgiu knyga ir duoti keli recep
tų pavyzdžiai: varškėčių, “musmirių” ir kleckelių torto, šioje nuo

traukoje .T. Daužvardienė darbuojasi prie kleekelių torto, o šalia ma
tosi mnsmiris iš kiaušinių. Nuotrauka imta vienoji“ seniausiu ir origi
naliausių Amerikoje ‘‘<’liit-atfO Ameriean” virtuvėje.
Šioji lietuviškoji knyga išjsipularėjo kitataučių tarpe. Vien Marsliall 
Field bendrovės knygyne parduota per 300 egzempiioi ių. š’ienas ame
rikietis generolas Vokietijoje, gen. Tiirner iš \Vieshadeiio, išsirašė 
“Popular Litlinanian Reeipfls”.

i apdėti šiek tiek apkepintais la- 
š nukais, nestoru sluoksniu sū
rio (Enimentaler arba Wiscon- 
sino) ir pagaliau plonais pamido. 
rų griežinėliais viską padeng
ti. Pamidorus truputį pabars
tyti druska, ka3 mėgsta ir pa
prika. Taip paruoštas duonos 
riekes įstatyti į karštą orkai
tę, kurioje laikyti iki sūris išsi- 
leis.

Duoti į stalą karštus su sa
lotais.
Sumuštinis su sūriu ir ananasu

Baltos duonos riekes pertep
ti š uo sūrio mišiniu: American 
Procesą sūrį sumaišyti su ne
sūdytu sviestu — 3 dalys sūrio, 
Idalig sviesto. Gerai ištrinti. 
Pertepti storokai ir ant viršaus 
uždėti ananaso iš dėžutės grie
žinėlį. Taip paruoštą duoną 
sudėt’ ant skardos ir įstatyti į 
orkaitę iki sūris išsileig ir gra
žiai pageltonuos.

Duoti į stalą karštus.

ŠIŲ METŲ PIRMOJI “MOTERIS”
Neseniai pasirodė šių metų 

pirmasis “Moters’ 'numeris, ski. 
riamas sausio — kovo mėne
siams. Iš viso tai jau antras 
numeris.

Dr. Ona Labanauskaitė savo 
rimtą straipsnį “Tremties mo
tinos garbingoji našta” pradeda 
klausimais: “Kaip moteris savo 
šeimoje gali vykdyti tautinius 
uždavinius? Ką ji turi daryti, 
kad nenulietuvėtų jos atžaly
nas? Kad jaunimas suprastų 
ir jaustų, ką reiškia būti lietu
viu, turėti lietuvišką sąmonę?” 
Išsamiai ji gvildena papunkčiui, 
tvirtindama, kad “čia išeivijoje 
šeima tampa labiausiai patiki
mas ir veiksmingas tautinio 

auklėjimo veiksnys”.

A. Tamošaitienė duoda pui
kių patarimų dėl lietuviško sti- 
l'aus buto. Moteris, besidomin
ti lietuviškai išpuošti savo na
mus, ras čia puikiausios medžią-. 
gos ištisiniam lietuviškam butui, 
lietuviškai seklyčiai ir lietuviš
kai dekoruotiems kambariams. 
Puikios kambarių nuotraukos 
padės praktiškai įgyvendinti lie
tuvišką stilių nuosavuose na
muose.

Žurn. Salomėja Narkėliūnaitė 
rašo apie moteris Jungt.nėse 
Tautose. Skaitytojog supaž.ndi- 
namos ir su pačia straipsnio 
autore. Prie straipsnio pridėta 
nuotrauka su trumpa jos bio
grafija.

S. P. duoda trumpą ištrau
ką — vertimą iš Jane Austen, 
žinomos britų beletristės, popu- 
lariausio veikalo “Pride and Pre 
judice”.

“Motina ir vaikas” skyriuje 
dr. Stočkutė - Abromaitienė 
svarsto motinos ir va.ko ryšius 
priešmokykliniame amžiuje. Ki
ta medicinos dr. Klovaitė . Žy
mantienė rašo apie kūdikį.

Keletas eilėraščių yra K. Gri- 
gaitytės - Graudušienės, D. Lip- 
čiūtės ir A. Karvelytės.

Spausdinama Petronėlės Orin 
taitės “Sesuo Aurelija”. Įvai
rūs skyriai: “Mergaičių kerte
lė”, “Lietuvėg plačiame pasau
lyje”, “Apžvalga”, “Mūsų mo
terys”, “Mados”, “Pašto dėžu
tė”, “Filmas”, “Šeimininkėms” 
ir kiti paįvairina žurnalą.

Žurnalas gausiai iliustruotas 
puikiomis nuotraukomis ir mū
sų dailininkių origanliais pieši
niais.

“Moters” redaktorė Stasė 
Prapuolenytė duoda keletą pui
kių vertimų iš anglų literatū
ros.

Žurnalas daro labai gerą įspū
dį ir, nors retai pasirodydamas, 
daug įneša į lietuvių moterų gy
venimą.

ji Maskvos studentai,-ės prašo- Arlauskaitę . Mikšienę, Oną 
mi ko daugiausia paremti savo Liutkutę . Valaitienę, Kotryną 
žiniomis ir pasiųsti atsiminimus Gustaitytę - Masiulienę, Vandą 
E. Gimbutienei, kuri juos te- Gudavičienę ir Haliną Mačiuly- 
betvarko (adiesas: 4, Ruthled- įę . Daugirdienę, kurių adresų 
ge Str., Boston 32, Mass.).

Neseniai gautas laiškas iš Pa
saulio Lietuvių Archyvo, kurio 
ištrauką paduodame: “Atsimini
mus gavau. Labai ačiū. Puiku, 
kad Tamsta tą labai svarbų rei 
kalą vis judinate. Jau dabar vie 
nas doktorantas buvo atvykęs 
iš Philadelphijos Jūsų renkamų 
atsiminimų skaityti ir panaudo
ti savo studijai. O kokia neįkai
nojama bus brangenybė tos me
džiagos, kai kas nors ims tą lai-

nepasisekė man surasti net ir 
mūsų dienraščių redakcijose. Jei 
kas turi žinių apie mūsų mote
ris, studijavus:as Varšuvoje, 
prašoma atsiliepti, atlikti parei
gą ir tuo savo įnašu prisidėti 
prie lietuviško kultūrinio dar
bo. Laukdama Jūsų atsakymo 
pasilieku su gilia pagarba

J. Narutavičienė

(Adresas:.Calle 68 51B — 41, 
Medellin, Colombia, S. A.).

kalo patiekti ir už vaišes be sū- tiekiame, galima ir vyno pa-

Sūris - maistingas ir skanus patiekalas 
STEFANIJA STASIENĖ, Cleveland, Ohio

Pagal seną arabų legendą sū
rį pirmieji pradėjo gaminti 
arabai. Legendoje pasakojama, 
jog kąrtą arabas keliavo per dy
kumą ir ištroško gerti. Troš
kuliui nuraminti jis su savim 
nešėsi pieno, kurį buvo susi
pylęs į veršio skilvį. Tačiau, at- 
rišęg maišelį, nepaprastai nu
stebo, pamatęs vietoje pieno 
kažkokią baltą masę, plūdu- 
ruojančią gelsvame skystime. 
Arabas paragavo ją ir pasirodė 
neblogo skonio esanti. Tad to
kiu būdu pagal padavimą ir 
pradėtas gaminti sūris. Pada
vimas, žinoma, lieka padavimu, 
tačiau vienu ar kitu būdu isto
rijos bėgyje žmonės išmoko ga
minti sūrius.

Lietuviški sūriai

Jieno sūrio gaminimo būdas 
ir mums nesvetimas. Balti varš
kės sūriai ,ar Suvalkijoj gami
nami virti geltoni, mūsų šeimi-

Dail. J. Pautienius Portretas ponios Z. J.

ninkių Levo irgi tam tikras 
pasididžiavimas. Jų Lietuvoje 
nestigdavo, nei ant kasdieninio 
šeimyninio stalo, nei ant šven
tiško vaišių stalo. Lietuviški 
sūriai ir šiame krašte mūsų 
mėgiami ir beveik visose lietu
viškose kolonijose gaunami. Šios 
rūšies sūriai yra ma'stingi ir 
lengvai virškinami. Jie turi la
bai daug pieno baltymų, rieba
lų, naudingų druskų ir kitokių 
maistingų medžiagų, tik, žino
ma, kol jie šviežus.
Vietiniai ir importuoti sūriai

Taip vadinamieji pirktiniai 
sūriai yra jau visai kitos rūšies 
ir k‘to skonio. Jų mes šiandien 
randame rinkoje įvairiausių rū
šių — vietinių ir importuotų. 
Šie sūriai taip pat pagaminti iš 
pieno is yra nepaprastai mais
tingi. Šalia naudingų organiz
mui baltymų, jie turi dar kitas 
labai svarbias medžiagas. Štai 
kad ir fosforinė kalkių druska, 
kuri labai reikalinga mūsų kau
lams ir dantims medžiaga. Ši 
medžiaga ypač teig'amai veikia 
į mūsų organizmą, jungdamasi 
kartu su mineralinėm druskom 
ir vitaminais. Todėl patartina, 
ypač mokyklinio amžiaus vai
kams, kartu su. vaisiais ir juo
da duona duoti ir sūrio. Aps
kritai sūris yra svarbus kon
centruotas maistas, štai kokia 
■*0 koncentracija. Amerikoniš- 
’ras sūris turi savyje 24% pro
teino, t. y. dvigubai tiek kiek 
Lo na ties svorio šviež a mėsa, 
!r 36% riebalų. Taigi pusė sv. 
amerikoniško sūrio turi tiek 
Proteino, jog duoda organizmui 
maždaug nusė visai dienai žmo
gui re'kal’ngų kolorijų. Žmogus 
gnl'ėtu beveik metus normaliai 
maitintis, nepažeisdamas savo 
sveikatos, valgydamas tik sūrį, 
v*isiug ir juodą duoną. Valgy
dami sūrį, mūsų lik’’s’s mais
tas galėtų būti kad ir visai be 
proteino. Tad nenuostabu, kad 
ka'kurios Europos tautos sūrį 
irašo į pavn kasdieninį menių. 
Prancūzai v;enu savo pasaky
mu išsire'škia, jog be sūrio ne
įmanoma jokio padoraus patie-

rio prancūzas net nejaučia pa
reigos šeimininkei padėkoti. Jų 
tradicijos reikalauja, kad sūris, 
lyg ir vainikuotų kiekvieną val
gį, o ypač vaišių iškilmingą sta
lą.

Svarbesnės ir šiame krašte 
popularios sūrių rūšys

Pagal jų masės kietumą, sū
riai pirmiausia yra skirstomi į 
minkštus, pusiau minkštus ir 
kietus sūrius.

Prie m'nkštųjų sūrių pirmoje 
eilėje priklauso roąuefort. Tai 
lyg ir sūrių karalius, pradėtas 
gaminti Prancūzijoj Roquefort 
vietovėje. Jau daugiau, kaip 
tūkstantis metų, kai jis gamina
mas vis toje pačioje uolos gro-

ETIKETAS
ŠEIMININKĖ NEATSAKO UŽ 

PAMESTUS PINIGUS

“Dieną po to, kai mūsų na
muose susirinko giminės ir arti
mi šeimos draugai, viešnia pasi
gedo gana didelės pinigų sumos, 
kurią ji turėjo savo piniginėje 
ir buvo palikusi mūsų miega
majame kambaryje.

Kitą rytą ji man paskambi
no anksti, prašydama pajieškoti 
namuose. Aš labai pergyvenu 
tai, nes man atrodo, lyg aš ar 
mano svečiai būtų įtariami.

Labai norėčiau žinoti, kaip tu
rėtų elgtis šeimininkė tokioje si
tuacijoje. Ar jai privaloma at
silyginti viešniai už nuostolį?” 

★ ★ ★

Tokia situacija yra nemalo-

siūlyti. Tinka raudonas ir bal
tas vynas.

Prie pusiau minkštųjų pri
klauso limburgo sūris, kurio kil
mės vieta Limburgas, Belgijoj.
Šitos rūšies sūris gaminamas ir 
Amerikoje ir vadinamas Wis 
consino limburgas. Kiti pusiau V? šeimininkei, bet šiuo atveju
minkštieji sūriai, gaminti šia
me krašte, yra American brick 
ir Munsterio.

Šitie sūriai puikiai tinka su
muštiniams įvairiais atvejais. 
Amerikoje šie sūriai mėgiami 
ant taip vadinamų “open club” 
sumuštinių, kur be sūrio dar 
naudojami salotų lapai, pami-

ji neneša finansinės atsakomy
bės. Daiva Dobilienė

Chicagietes talkininkauja 
"Moteriai"

Dr. Onos Labanauskaitės rū

pesčiu Chicagoje buvo sušaukta 
grupelė moterų pasitarimui, 

dorų griežinėliai, priedai mėsų, kaip geriau ir našiau talkininkau 
alyvos, ridikėliai ir padažai. Į ti lietuvėms Kanadoje, jų užsi- 

Kietieji sūriai turi savyje ma- brėžtame ir rimtų vaisių nešan-
toje, Aveyron departamente,' gjau> negU 40% vandens. Iš jų čiame darbe — “Moters” leidi- 
pietų Prancūzijoje. Jis gami- ž'nomiausi olandiškas Edam. me.
namas iš gryno avių pieno. Tai panašūs ir čia gaminami sūriai,' Susirinkime dalyvavo Danutė 

minkštas^ sūris, turįs savyje aštresniu skoniu. Lipčiūtė - Augienė, Ona. Krikš-

melsvai žalias pelėsių žymes. I šveicarai gamina tos rūšies dį- čiūnienė, dr. Ona Laban&uskai-
Šios pelėsių žymės tai, galima džiulius ratus, sveriančius net tė, Faustina Manelienė, Alicija

ki 200 sv. Tai taip vadinami Rūgytė, Stasė Semėnienė ir Al-

Emmentaler. Juos pradėjo ga- dona Šimaitienė. Nutarta jieš-
minti Emmen upės slėny. Wis- koti prenumeratorių (vien D.
consino sūrių gamyklos taip pat1 Augienė jau ligi tos dienos Chi- 
gamina puikius šveicariškus cagoje buvo surinkusi 48 prenu- 
sūrius. I merą tas), rinkti žinių apie mo-

Ypatingai kietus sūrius ga- terig ir prašyti bendradarbiauti, 
mina italai. Šiuos sūrius nau- ne^ konkrečiai kreipiantis į pa

sakyti, yra tam tikra penicili
no rūšis. Amerikoje gamina
mas panašus sūris, kuris vadi
namas “blue cheese” arba ro- 
ąuefort tipo. Panašūs į roque- 
fort yra Italijos gorgonzola ar
ba Anglijos stilton. Kitas labai 
populiarus ir geras sūris —
prancūzų Camembert. Paga- (joja t’k sutarkavus į sriubas ar skiras moteris, 
mintas iš karvių pieno Norman- anĮ sumuštinių. Žinomiausi ita-! Įvairiais “Moterį” liečiančiais 
dijos miestelyje Camembert. Šio j jų Parmesan, Caccio Cavallo ir klausimais Chicagoje prašoma 
sūr o gamybos paslaptis yra ta, Regiano. šie sūriai turi tik kreiptis į D. Augienę, F. Mane-
kad jo gamybos procese vei
kiančios dvi rūšys bakterijų,

25rf> vandens. Sakoma, kad se- lienę ir St. Semėnienę. “Mote- 
novėje, juos gamindavo iš asi- ris”, nors pradėta leisti Ka- 

kurios geriausia vystosi tik iės pįeno. | ris”, nors pradėta leisti Kanado-
Normandijos atmosferinėse są-j jje naudojami sriuboms, pa- je katalikių moterų rūpesčiu, 
lygose. Visiškai minkštas ir dažams, apkepams ir t. t. ■ Yra visų moterų žurnalas ir vie-
daugiausia į mūsų var škės sūrį1 PATIEKALAI SU SCRIIJ

panašus, tai Phladelphijos 
“Cream cheese.” Sumušt'nis su sūriu, lašinukais

Šie minėti sūriai tinka deser- ir nainidoru
tiniams patiekalams. Kada' Bet kokios rūšies riekę duo- 
šiuos sūrius, kaipo desertą pa- nos truputį pertepti sviestu,

PAGERBTOS POLITIKES

1S dvylikos pasižymėjusiu moterį, politikių trys buvo pagerbtos Auk
sinio Butelio klubo Pbiladelpliijo.įe, kurio pirmininkų čia matome įtei
kiant dovanas. IS kairės: Mra. Ivy Baker Prieat, JAV iždininkė; se
natorė Margarct Chase Smith (H), Maine, kalbėtoju; Mra. Teari Mes
ta, buv. JAV ainbabadoro Lukseinburgui.

intelis moterų žurnalas, sutel
kiąs apie save visas, be pažiū
rų skirtemo. Taigi, moterys, bū
kime ryžtingos, parodykime, 
kad galime turėti nors vieną, bet 
tvirtą, rimtą ir kultūringą žur
nalą. Visos sugebančios valdy
ti plunksną kviečiamos į talką! 
O pagrindas yra puikus — pa
vartę “Moterį", visi reiškia sa
vo nuomonę, kad redakcija rim
tai ir apgalvotai imasi darbo ir 
duoda nelauktai gerus rezulta
tus. St. S.

Plačių sijonų suknelės yra
mėgiamiausios jaunuolių ir 
kiekviena, kuri dėvi jas, mėgina 
sukurti jauną ir iškilmingą iš
vaizdą. Išeiginės suknelės su 
trumpom rankovėm arba net 
“falboniukais” per pečius, labai 
gražai atrodo jaunoms mergai
tėms. Suknelė be rankovių ir 
apnuogintų pečių, besirandanti 
jaunuolės spintoje, neturi jokio 
pateisinimo nei stiliaus atžvil
giu, nei moralės atžvilgiu.

Birutė Bendoraltė


